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วิสัยทศัน ์

(Vision) 
 
 
 

 

“มุ่งมั่นจะเป็นผู้นํางานก่อสร้างฐานราก 

ทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ” 

 

 

 
 

“TO BE THE LEADING 
FOUNDATION CONTRACTOR IN 

QUALITY AND EFFICIENCY” 
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รางวัลแห่งความภูมิใจ 
(Proud Award) 
 

ปี 2561  

 

บริษัทได้รับการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านทุจริตเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 
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ปี 2557 

Forbes Best Under A Billion 
 
 
 
 
 

 
 
 
c 
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วิสัยทัศน ์

(Vision) 
 
 
 
 
 
 
 

 

เป้าหมาย 

(Goal) 
 

“ขยายฐานการให้บริการไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่

เก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง โดยเน้นการก่อสร้างฐานรากเป็นหลัก เพื่อรองรับการเติบโต

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

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

countries in the ASEAN region primarily focusing on the foundation work” 
 

 

“มุ่งมั่นจะเป็นผู้นํางานก่อสร้างฐานราก 
ทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพ” 

 

“TO BE THE LEADING FOUNDATION 
CONTRACTOR IN QUALITY AND EFFICIENCY” 
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ข้อมูลสรุปทางการเงิน 
(Financial Summary) 
 

ข้อมูลทางการเงนิ  

(พันบาท) 

Financial Data  

(Thousand Baht) 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

Separate Financial Statement 

งบการเงินรวม 

Consolidated Financial Statement 

2559 
(2016) 

2560 
(2017) 

2561 
(2018) 

2559 
(2016) 

2560 
(2017) 

2561 
(2018) 

สินทรัพย์รวม 
Total Assets 

1,005,620 870,481 1,230,126 1,015,549 923,603 1,244,034 

หนี้สินรวม 
Total Liabilities 

215,166 152,181 375,076 224,715 166,089 377,459 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
Equity of the Company’s Shareholders 

790,454 718,300 855,050 790,834 757,514 866,575 

รายได้จากการให้บริการ 
Revenue from Services 

1,027,212 573,783 1,396,422 1,063,015 715,759 1,436,910 

กําไรสุทธิสําหรับปี(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) 
Net Profit for the year (Portion of the   
Company’s shareholders) 

160,208 62,423 245,482 172,216 101,258 217,792 
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อัตราส่วนทางการเงิน 
Financial Ratio 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
Separate Financial Statement 

งบการเงินรวม 
Consolidated Financial Statement 

2559 
(2016) 

2560 
(2017) 

2561 
(2018) 

2559 
(2016) 

2560 
(2017) 

2561 
(2018) 

อัตรากําไรสุทธิสําหรับปี(ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท) (%) 
Net Profit Margin for the year (Portion of the Company’s 
shareholders) (%) 

15.42% 10.76% 16.92% 15.98% 14.04% 15.07% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 
Return on Equity 

18.70% 8.27% 31.21% 20.17% 13.08% 26.82% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 
Return on Assets (%) 

17.76% 6.75% 27.93% 18.72% 10.54% 24.69% 

กําไรต่อหุ้น (บาท) 
Profit per share (Baht) 

0.21 0.08 0.33 0.23 0.14 0.29 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 
Debt to Equity (Time) 

0.27 0.21 0.44 0.28 0.22 0.44 

อัตราการเติบโตของรายได้จากการให้บริการ (%) 
Revenue from services Growth (%) 

-14.68% -44.14% 143.37% -12.97% -32.67% 100.75% 

อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) (%) 
Net Profit Growth (Portion of the Company’s shareholders) Growth 
(%) 

-23.03% -61.04% 293.26% -6.86% -41.20% 115.09% 

. 



บริษัท ไพลอน จํากัด มหาชน)  
 

รายงานประจําปี 2561 

  6 

สารบัญ   
                 เรื่อง                                                                        หน้าท่ี 

รางวัลแห่งความภูมิใจ           1 

 วิสัยทัศน์และเป้าหมาย        3 

1  ข้อมูลสรุปทางการเงิน        4 

2  สารจากประธาน         7  

 3  คณะกรรมการบริษัท        9 

 4  ข้อมูลทั่วไป         28 

 5  ลักษณะการประกอบธุรกิจ        32 

 6  ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน       37 

 7  โครงสร้างเงินทุน         38 

 8  การจัดการ         39 

 9  การกํากับดูแลกิจการ        60 

 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม        80 

 11 การควบคุมภายใน         85 

 12 ปัจจัยความเส่ียง         87 

 13 คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ       90 

 14 รายการระหว่างกัน         93 

 15 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน    94 

 16 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ      95 

 17 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     98 

 18 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต       100 

 19 งบการเงิน         105 

 20 บุคคลอ้างอิง         110 



บริษัท ไพลอน จํากัด มหาชน)  
 

รายงานประจําปี 2561 7 

สารจากประธาน 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีการขยายตัวจากปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก

จากการขยายตัวของภาคการส่งออก การขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน 

การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ ส่งผลให้ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีทิศทางขยายตัว

ต้ังแต่ช่วงต้นปีเช่นกัน ซ่ึงในปี 2561 ที่ผ่านมา มีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่เข้าสู่ข้ันตอนการ

ก่อสร้างหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้า 

สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สําโรง โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี เป็นต้น  

 

สําหรับทิศทางของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 แม้จะมีการเลือกต้ังรัฐบาลใหม่ แต่

ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน บริษัทคาดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะยังคง

นโยบายผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญ โดยคาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

ออกมาอย่างต่อเนื่องอีกหลายโครงการ ซ่ึงจะสร้างความเช่ือมั่นและส่งผลต่อเนื่องถึงการลงทุนใหม่

ของภาคเอกชน รวมถึงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างงานฐานรากด้วย โดยคาดว่าในภาพรวม

ของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 น่าจะมีปริมาณงานใกล้เคียงกับปี 2561  

 

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายสําคัญจะสร้างความเติบโตอย่างม่ันคงในระยะยาว บริษัทจึงยังคง

รักษานโยบายการขยายฐานลูกค้าและให้ความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือกลูกค้า การควบคุม

ต้นทุน การบริหารสภาพคล่อง และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี้ 
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เมื่อพิจารณาจากฐานะทางการเงินที่มั่นคง บริษัทจะเริ่มมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพ่ือเสริม

ศักยภาพให้แก่บริษัทในอนาคต 

 

            ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้

ความไว้วางใจและความร่วมมือด้วยดีในการดําเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ

ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา รวมทั้ง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัททุกคนซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความขยันขันแข็ง อันเป็น

ส่วนสําคัญที่สร้างความมั่นคงและพัฒนาการให้แก่บริษัท ทําให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตและ

บรรลุเป้าหมายท้ังในระยะส้ันและระยะยาวได้ต่อไป 

 
 

                                 ( นายเสรี จินตนเสรี ) 
                          ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท 
 

 

 

1. นายเสรี จินตนเสรี 

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

 

 

2. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล 

ประธานผู้ก่อต้ัง 

กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

 

3. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย 

กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
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4. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชยีร 

กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

 

5. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล 

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

 

 

6. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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7. นายสุชาติ บญุบรรเจิดศร ี

กรรมการ 

 

 

 

8. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล 

กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและการเงิน 

 

 

9. นายสมศักด์ิ วิริยะพพิัฒน ์

กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายซ่อมบาํรุง 

รักษาการผู้อํานวยการ-ฝ่ายซ่อมบํารุง 
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10. นายพสินัต์ิ ศิรศิุขสกุลชัย 

กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายวิศวกรรมและการตลาด 
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ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร 
 
นายเสรี จินตนเสรี 
อายุ 77 ปี  
ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

 
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 22 เมษายน 2559 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  13 ปี 
 
ประวัติการศึกษา  :  
 เนติบัณฑิตอังกฤษ, สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษ ลินคอร์น อินน์  
 เนติบัณฑิตไทย, สถาบันอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
 นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 
 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นท่ี 65/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 
2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ.ไพลอน 
 
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน : 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

 
 กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แห่ง 

2557 – ปัจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บมจ.ดับเบิ้ลเอ (1991) 
 2540 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท, บจ. เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย 
 

ประสบการณ์การทํางาน : 
2546 – 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ดับเบิ้ลเอ (1991) 
2553 – 2557 อนุกรรมการด้านกฎหมาย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง 

 
สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :  ร้อยละ 0.498 
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นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล 
อายุ 72 ป ี

ประธานผู้ก่อต้ัง 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 22 เมษายน 2559 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  13 ปี 
 
ประวัติการศึกษา :  
 มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. 

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
 
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน : 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

 
 กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง 

2510 – ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ, ห้างขายยาสยามฟาร์มาซี 
 

ประสบการณ์การทํางาน : 
2547 – 2548 กรรมการ, บจ. ไพลอน 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :   ร้อยละ 6.668 

 

 

 

 

 



บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)   
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ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย 
อายุ 70 ป ี

กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 22 เมษายน 2559 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  13 ปี 
 
ประวัติการศึกษา : 
 Ph.D. Industrial Business Administration, Administration&Management College King Mongkut’s 

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

 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน 
 
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน : 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แห่ง 

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
2549 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,  
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,  
   บมจ. ทรีนีต้ี วัฒนา 
2526 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 
 

 กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, ราชกรีฑาสโมสร 

 
 



บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)   
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ประสบการณ์การทํางาน : 
2548 – 2559 กรรมการ, สโมสรราชพฤกษ์ 
2546 – 2557   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. รสา พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ 
2547 – 2554  ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พร็อพเพอร์ต้ี 
2551 – 2552 กรรมการบริหาร, ธนาคารออมสิน 
2549 – 2552 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, ธนาคารออมสิน 
2546 – 2551 ท่ีปรึกษา, บจ. เทคนิคคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) 
2536 – 2550 กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอร์ส 
2542 – 2549 กรรมการ ท่ีปรึกษา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บจ. ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ 
2537 – 2540 กรรมการผู้อํานวยการ, บจ. ไรมอน 
2534 – 2537 กรรมการผู้จัดการ, บจ. เอช แอนด์ คิว (ประเทศไทย) 
2519 – 2534 เจ้าหน้าท่ีบริหาร ชั้นรองผู้จัดการ (VP), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
2517 – 2519 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน, บจ. เครดิตการพาณิชย์ (ประเทศไทย) 
2515 – 2517 นักวิจัย และวางแผน อาวุโสฝ่ายการตลาด, บจ. ฟอร์ดมอเตอร์ส (ประเทศไทย) 
2514 – 2515 เจ้าหน้าท่ีโท 2 กองการประกันภัย, กระทรวงพาณิชย์ 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :   ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)   
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ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชยีร 
อายุ 73 ป ี
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 25 เมษายน 2560 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  13 ปี 
 
ประวัติการศึกษา : 
 Doctor of Philosophy, Purdue University, Indiana (USA) 
 Master of Science in Civil Engineering , Purdue (USA)  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
หลักสูตรกรรมการ :  
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/  
   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
 
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน : 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
 กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แห่ง 

2558 – ปัจจุบัน  กรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 6 
2550 – ปัจจุบัน  อาจารย์พิเศษ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 
ประสบการณ์การทํางาน : 
2548 – 2556  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/  
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2555 – 2558   กรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 5 
2515 – 2550   อาจารย์ประจํา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2543 – 2549   กรรมการสภาวิศวกร สมัยท่ี 1 และ 2 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :   ไม่มี 



บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)   
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ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล 
อายุ 45 ป ี
กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 25 เมษายน 2560 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  13 ปี 
 
ประวัติการศึกษา : 
 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Asian Institute of Technology 
 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง, Asian Institute of Technology 
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่,  
  บมจ. ไพลอน 
 
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน : 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

 
 กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง 

 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บจ.เอ็กซิลอน 
 
ประสบการณ์ทํางาน : 
2548 – 2559  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ. ไพลอน 
2554 – 2558  กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2554 – 2558  กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
2545 – 2548  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บจ. ไพลอน 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :  ร้อยละ 35.002 
 



บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)   
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ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล 
อายุ 64 ป ี
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 26 เมษายน 2561 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  13 ปี 
 

ประวัติการศึกษา : 
 เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                      
 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 
 หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นท่ี 21/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นท่ี 33/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 หลักสูตร Managing Conflicts in the Boardroom จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Corporate disclosures : What are investors looking for beyond financial measures? จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท 
2556 – ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ไพลอน 
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน 
 
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แห่ง 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก 
2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. น้ํามันพืชไทย 
 

 กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, การเคหะแห่งชาติ 

 
 



บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)   
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ประสบการณ์การทํางาน :  
2557 – 2559 ประธานกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 
2555 – 2559 กรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2555 – 2559 กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์ 
2556 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น 
2545 – 2555 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ผลิตไฟฟ้า 
2544 – 2552 เลขาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
2548 – 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2549 – 2549 กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารเงินในคณะกรรมการ 
 บริหารสํานักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 
2548 – 2549 กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :  ถือโดยส่วนตัว ไม่มี / ถือโดยคู่สมรส ร้อยละ 0.333 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)   
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นายสุชาติ บญุบรรเจิดศร ี
อายุ 60 ปี  
กรรมการ 
 
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) : 22 เมษายน 2559 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  2 ปี 
 
ประวัติการศึกษา : 
 ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน , Wharton School, University of Pennsylvania, USA 
 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์  สาขาปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 
 หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

 Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บมจ.ไพลอน 
 
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แห่ง 

2554 -  ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี/ กรรมการตรวจสอบ,  
   บมจ.ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ 
2557 -  ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ,  
   บมจ.สาลี่ พรินท์ต้ิง 
2557 -  ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ,  
   บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ 
 

 กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แห่ง 
2544 -  ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จํากัด 
2544 -  ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, Knight Club Capital AMC 
2554 -  ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, มูลนิธิ อีดีพี 
 

ประสบการณ์การทํางาน :  
2557 -  16 ม.ค. 2562 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ,  
   บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง 
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 2554 - 2554 ประธานกรรมการ, บมจ.ทีโอที 
 2554 – 2554 บจ. สินเชื่อไปรษณียไทย 
 2553 - 2554 รองประธานกรรมการ, บจ.ไปรษณียไทย 
 2543 - 2544 กรรมการ, บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :  ร้อยละ 2.038 
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นายบดินทร์ แสงอารยะกุล 
อายุ 44 ป ี
กรรมการ 
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการรองผูจ้ัดการใหญ่-ฝา่ยการจัดการและการเงิน 
 
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 25 เมษายน 2560 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  1 ปี 
 
ประวัติการศึกษา : 
 Master of Science (Construction Engineering and Management), Virginia Tech (USA) 
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 
25 เม.ย.60 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /  
   กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน 
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

 
 กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แห่ง 

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บจ. อินโนว่ี 
2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน 
 

ประสบการณ์ทํางาน : 
29 ก.พ. 59 – 24 เม.ย.60 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน 
2548 – 29 ก.พ. 2559 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน,  
   บมจ. ไพลอน 
2553 -  2555   กรรมการ, บจ. อ้วนจัง 
2547 – 2548   กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการฝ่ายอํานวยการและการเงิน, บจ. ไพลอน 
 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :  ร้อยละ 8.001
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นายสมศักด์ิ วิริยะพพิัฒน ์
อายุ 60 ป ี
กรรมการ 
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายซ่อมบํารุง และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง 
 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 26 เมษายน 2561 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  13 ปี 
 
ประวัติการศึกษา : 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 44/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/  
  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบํารุงและรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง, 
  บมจ. ไพลอน 
 
ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน : 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

 
 กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

 
ประสบการณ์การทํางาน : 
2548 – 2559  กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการ/ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายซ่อมบํารุง 
  และรักษาการผู้อํานวยการฝ่ายซ่อมบํารุง, บมจ. ไพลอน 
2545 – 2548  กรรมการ/ กรรมการรองผู้จัดการ – ฝ่ายซ่อมบํารุง, บจ. ไพลอน 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :  ร้อยละ 1.160
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นายพสินัต์ิ ศิรศิุขสกุลชัย 
อายุ 45 ปี  
กรรมการ 
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด 
 

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งแรก) :   17 เมษายน 2552 
วันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ (ครั้งล่าสุด) : 26 เมษายน 2561 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ :  9 ปี 
 

ประวัติการศึกษา : 
 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Master of Business Administration (MBA), Rockhurst University} (USA) 
 Master of Science-Construction Management, University of Wisconsin-Madison, (USA) 
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 79/2009 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
ตําแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/  
  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด, บมจ. ไพลอน 
 

ตําแหน่งอื่นในปัจจุบัน : 
 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

 

 กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง 
2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน 

 

ประสบการณ์การทํางาน : 
2552 – 2559  กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการ/ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด,  
  บมจ. ไพลอน 
2551 – 2552  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน 
2551 – 2554  กรรมการ, บจ.ไทยคาร์ดอทคอม 
2549 – 2550  ผู้จัดการโครงการ, บมจ. ไพลอน 
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :  ร้อยละ 1.965
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นายชัยพล สุทธมนัสวงษ์ 
อายุ 45 ปี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ประวัติการศึกษา : 
 ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประสบการณ์การทํางาน : 
 2558 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน, บมจ. ไพลอน 
 2556 – 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการเงิน, บมจ. ไพลอน 
 2539 – 2556    VP ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :  ไม่มี 
 
 
นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์ 
อายุ 39 ปี 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ 
ประวัติการศึกษา : 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ประสบการณ์การทํางาน : 
 2556 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ, บมจ. ไพลอน 
 2551 – 2555 ผู้อํานวยการฝ่ายจัดซ้ือ, บมจ. ไพลอน 
 2549 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายระบบปฏิบัติการ, บมจ. ไพลอน 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :  ไม่มี 
 
 
นางสุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์ 
อายุ 56 ปี 
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 
ประวัติการศึกษา : 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/บัญชี, มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประสบการณ์การทํางาน : 
 2548 – ปัจจุบัน ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี, บมจ. ไพลอน 
 2543 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, บจ. ซีเนคัลเลอร์ แลป 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :  ไม่มี
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นายกรณ์ ทองศรี 
อายุ 45 ปี 
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ประวัติการศึกษา : 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประสบการณ์การทํางาน : 
 2554 – ปัจจุบัน   ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคลล, บมจ. ไพลอน 
 2552 – 2554   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจ. ทีพีพี กรุ๊ป 
 2545 – 2552   ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, บจ. เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอจิสติกส์ แอนด์ มูฟว่ิง 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :  ไม่มี 
 
 
นายรัฐกร  นาคาไชย 
อายุ 48 ปี 
ผู้อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง 
ประวัติการศึกษา : 
 ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้างพ้ืนฐานและบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี  วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประสบการณ์การทํางาน : 
 2558 – ปัจจุบัน  ผู้อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง, บมจ. ไพลอน 
 2556 – 2558  Project Director,บมจ. ไพลอน 
 2551 – 2556  Senior Project Manager, บมจ. ไพลอน  
 2546 -  2551       Project Manager, บมจ. ไพลอน 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :  ไม่มี 
 
 
นางสาวฐิติมา เตียวประทีป 
อายุ 40 ปี 
เลขานุการบริษัท 
ประวัติการศึกษา : 
 Bachelor of Accounting (Management) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ประสบการณ์การทํางาน : 
 2550 – ปัจจุบัน              เลขานุการบริษัท, บมจ. ไพลอน 
 2548 – 2550      เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล, บมจ. ไพลอน 
 2545 – 2548      เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชี, บจ.ไพลอน 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2561)   :  ไม่ม ี
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ข้อมูลทั่วไป 

 
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก โดยมีข้อมูลท่ัวไปท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 

ท่ีต้ังสํานักงานใหญ่  : 170/15 ซอยสามมิตร (สุขุมวิท ซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย   
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

 
ท่ีต้ังโรงงานซ่อมบํารุง :  22/4 หมู่ท่ี 11 ตําบล คูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 
 
ท่ีต้ังสาขา : 252 อาคารเอสพีอีทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 
 
เลขทะเบียนบริษัท :   0107548000536  
 
เว็บไซต์ :   www.pylon.co.th 
 
โทรศัพท์ :  0-2615-1259  
 
โทรสาร :   0-2615-1258 
 

ทุนจดทะเบียน :  374,936,698 บาท 
 
ทุนเรียกชําระแล้ว :  374,936,698 บาท 

 
จํานวนหุ้นสามัญ :  749,873,396 หุ้น 
 
มูลค่าหุ้นละ :  0.50 บาท 
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รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด 

ทุนจดทะเบียน : 20 ล้านบาท 

สัดส่วนการถือหุ้น : 100 % 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ออกแบบ ก่อสร้าง และให้คําปรึกษางานก่อสร้างท่ัวไป 

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

 

ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท 

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

ปี 2546  ได้รับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดําริก่อสร้าง
ประตูระบายนํ้าและคันกั้นนํ้าเพื่อกักนํ้าจืดในลุ่มนํ้าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิ
โน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน  เป็นโครงการแรกของบริษัท  จากผลงานท่ีมีคุณภาพและ
บริการท่ีดีทําให้ บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน ได้ว่าจ้างให้บริษัทเป็นผู้รับเหมา
ช่วงงานเสาเข็มเจาะในหลายโครงการต่อมา เช่น โครงการทางด่วนขั้นท่ี 3 สายใต้ตอน S1 (อาจ
ณรงค์ – บางนา) สัญญา 2 โครงการอาคารท่ีจอดรถโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์  เป็นต้น ทําให้บริษัท
เป็นท่ีรู้จักในวงการก่อสร้างอย่างแพร่หลาย และได้ก่อสร้างงานเสาเข็มเจาะให้ลูกค้าอื่นๆ ในอีกหลาย
โครงการ 

ป ี2547  เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเป็น 60 ล้านบาท และในเดือนธันวาคมเป็น 95 ล้านบาท เริ่มรับ
งานก่อสร้างกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศสช่ือ 
Soletanche Bachy ซ่ึงเป็นผู้เช่ียวชาญงานฐานรากระดับนานาชาติ โดยเป็นท่ีปรึกษาและส่ง
ผู้เช่ียวชาญเข้ามาควบคุมงานในโครงการโรงบําบัดนํ้าสําแลจังหวัดปทุมธานี 

ป ี2548  เดือนมิถุนายนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 115 ล้านบาท  
 เดือนมิถุนายนเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท พร้อมกับเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจาก 115 ล้านบาทเป็น 150 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้กับ
ประชาชน โดยบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2548 

 เดือนธันวาคมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเริ่มเปิดซ้ือขายวันท่ี 23 ธันวาคม 
2548 

ปี 2549  เดือนมีนาคมย้ายโรงงานซ่อมบํารุงจากเขตสะพานสูงไปท่ีอําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
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ปี 2551  เดือนธันวาคม จัดตั้ง บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานออกแบบ ก่อสร้าง 
ให้คําปรึกษา และตกแต่งสําหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท โดยบริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 

ปี 2552  เดือนเมษายน เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
ปี 2555  เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้กับ

ผู้ถือหุ้นเดิม 
 เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด อีก 50 ล้านบาท รวมเป็น 80 ล้านบาท 

โดยบริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 
ปี 2556  เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 374.99 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและปรับ

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

โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวท่ีได้รับ
รางวัลน้ี 

ปี 2558 
 
ปี 2559 

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

 เดือนมกราคม ซ้ือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัท เอ็กซิลอน จํากัด โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจาก
ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 
 

ปี 2561  เดือนกรกฎาคม บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด มีการลดทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาท คงเหลือ 20  
ล้านบาท 

  เดือนพฤศจิกายน บริษัทได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) 

  เดือนธันวาคม ย้ายท่ีตั้งสํานักงาน จากอาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก ไปท่ีอาคารเอสพีอี
ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน 

  
โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท แยกตามผลิตภัณฑ์สามารถจําแนกได้ดังนี้ 

รายได้ของกลุ่มบริษัท 

                                                                                                                                     หน่วย : พันบาท 

ผลิตภัณฑ์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

งานเสาเข็มเจาะ 934,228 86.71 703,981 97.60 1,264,431 87.50 

งานปรับปรุงคุณภาพดินฯ -  - - - - 

ง า น กํ า แ พ ง กั น ดิ น ช นิ ด ไ ด อ ะ แ ฟ ร ม /   
เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม 

121,295 11.26 5,503 0.76 172,096 11.90 

รวมรายได้จากงานฐานราก 1,055,524 97.96 709,484 98.37 1,436,527 99.40 

รายได้จากงานก่อสร้างทั่วไป 7,189 0.67 6,111 0.85 - - 
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ผลิตภัณฑ์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

รายได้อ่ืนๆ1 14,746 1.37 5,674 0.79 8,599 0.60 

รวมรายได้  1,077,459 100.00 721,269 100.00 1,445,126 100.00 
หมายเหตุ :    
1 รายได้อื่นๆประกอบด้วย รายได้จากการบริการอื่นๆ ได้แก ่รายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์เครื่องจักร เช่น รถเครน ปลอกเหล็ก รายได้จากค่า   
  ความเสียหายของวัสดุและอุปกรณ์ที่เรียกเก็บจากผู้รับเหมาช่วง รวมถึงรายได้อื่นๆ ได้แก ่ดอกเบ้ียรับ กาํไรจากการขายสินทรัพย์ เป็นต้น 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

1. งานเสาเขม็เจาะแบบกลม 

 
เสาเข็มเจาะเป็นเสาเข็มท่ีนิยมใช้กับการก่อสร้างฐาน

รากของโครงสร้างขนาดใหญ่ และโครงสร้างอาคารในบริเวณท่ี
มีพ้ืนท่ีจํากัด  ซ่ึงไม่สามารถใช้เสาเข็มตอกได้เนื่องจากปัญหา
ด้านการขนส่ง หรือเนื่องจากบริเวณก่อสร้างชิดอาคารข้างเคียง
มากซ่ึงความสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายกับอาคารข้างเคียงได้  ส่วนการใช้เสาเข็มเจาะจะ
ไม่ทําให้ดินเกิดการเคลื่อนตัวซ่ึงอาจไปดันสิ่ งปลูกสร้าง
ข้างเคียงให้เสียหายได้เหมือนกับการตอกเสาเข็ม นอกจากนี้
เสาเข็มเจาะยังลดมลภาวะเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนเมื่อ
เทียบกับการใช้เสาเข็มตอก ท้ังนี้งานเสาเข็มเจาะของบริษัท
โดยส่วนใหญ่จะเป็นเสาเข็มเจาะแบบกลมที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางต้ังแต่ 50 เซนติเมตรจนถึง 2 เมตรและทําได้ถึงความ
ลึกมากกว่า 80 เมตร ข้ึนอยู่กับการออกแบบกําลังรับน้ําหนัก
ของเสาเข็มโดยวิศวกรและสภาพชั้นดินในแต่ละพ้ืนท่ี 
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2. งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง   

 

งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพให้กับโครงสร้างของดินเดิม 
ทําให้ดินมีกําลังรับน้ําหนักมากข้ึนและป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน โดยบริษัทมีการให้บริการงานประเภทนี้โดยวิธีการอัดฉีด
ซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง (Jet Grouting) ท่ีความดันประมาณ 200 ถึง 400 บาร์ โดยอาจแบ่งลักษณะของงานออกเป็นแต่ละ
ประเภทดังต่อไปนี้ 

 

2.1 เสาเข็มดินซีเมนต์  

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

เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติและ
กําลังของดินหรือหินเฉพาะจุด เช่น 
งานอัดฉีดรอยแตกของชั้นหินหรือ
ดินในงานก่อสร้างเข่ือน การเพ่ิม
เสถียรภาพและกําลังของดินในงาน
ขุดหรืองานเจาะเฉพาะที่  
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3. งานก่อสร้างกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม/ เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม   

กําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเป็นการก่อสร้างกําแพง
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นโครงสร้างรับน้ําหนักและป้องกันการ
เคลื่อนตัวของดินทางด้านข้าง โดยจะทําการก่อสร้างกําแพงในชั้น
ท่ีตํ่ากว่าผิวดินด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กคล้ายคลึงกับการทํา
เสาเข็มเจาะแบบเปียก ซ่ึงการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างกําแพง
กันดินชนิดนี้ทําให้ไม่ต้องใช้ Sheet Pile และสามารถสร้างกําแพง
กันดินใต้ดินแบบถาวรที่มีหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกําแพงท่ัวไป 
แต่มีความแข็งแรงและสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ําได้ ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะใช้เพ่ือเป็นโครงสร้างของชั้นจอดรถใต้ดิน กําแพงอาคาร
ผู้โดยสารสําหรับระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน และอุโมงค์ลอดทางแยก 
เป็นต้น 

การออกแบบก่อสร้างกําแพงกันดินนั้นสามารถกําหนด

ความหนาของผนังกําแพงได้ต้ังแต่ 50 เซนติเมตร จนถึง 1.5 

เมตร โดยเริ่มจากการตักดินขุดหลุมตามขนาดและแนวท่ีจะทํา

กําแพง จากนั้นจึงเติมสารละลายพยุงหลุมเจาะ เพ่ือป้องกันการ

พังทลายของดิน แล้วจึงหย่อนเหล็กเสริมท่ีผูกเป็นโครงไว้แล้วลง

ไป หลังจากนั้นจะเทคอนกรีต   เม่ือท้ิงไว้จนคอนกรีตแข็งตัวมีกําลังตามท่ีกําหนดแล้ว จึงขุดดินเพ่ือทําชั้นใต้ดิน หรือทําการ

ก่อสร้างส่วนอ่ืนต่อไป  

เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม เป็นเสาเข็มหน้าตัดทรงสี่เหลี่ยมท่ีนิยมใช้เป็นทางเลือกในกรณีท่ีต้องการกําลังรับน้ําหนัก

บรรทุกปลอดภัยสูง เช่น มากกว่า 2,000 ตันต่อต้น หรือมีข้อจํากัดเร่ืองขนาดของพ้ืนท่ีก่อสร้าง ซ่ึงเสาเข็มเจาะแบบกลมไม่

สามารถก่อสร้างได้ โดยขนาดหน้าตัดสามารถปรับเปล่ียนได้โดยมีความกว้างโดยท่ัวไปตั้งแต่ 60 เซนติเมตร จนถึง 1.5 เมตร 

ความยาว 2.5 เมตรถึง 3.0 เมตร และมีความลึกได้มากกว่า 60 เมตร ข้ึนอยู่กับการออกแบบกําลังรับน้ําหนักและสภาพชั้นดิน

ในแต่ละพ้ืนท่ี 
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การก่อสร้างเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม จะก่อสร้างโดยทําการเจาะดินลงไปตามขนาดหน้าตัดและความลึกท่ีต้องการ 
ซ่ึงจะมีการเติมสารละลายพยุงหลุมเจาะลงไป เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน เม่ือเสร็จแล้วจึงติดต้ังโครงเหล็กและเท
คอนกรีตลงไปในหลุม 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 
 

ในปี 2561 ท่ีผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวจากปี 2560 ในระดับร้อยละ 4.1 (อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคการส่งออก การขยายตัวของการบริโภคและ

การลงทุนของภาคเอกชน การใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ นอกจากน้ี ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก็มีทิศทางขยายตัวตั้งแต่

ช่วงต้นปี ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน และความต่อเน่ืองของการลงทุนภาครัฐ ซ่ึงในปี 2561 ท่ีผ่านมา 

มีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี โครงการ

รถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สําโรง โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี เป็นต้น แม้จะได้รับผลกระทบจาก

ความล่าช้าในการส่งมอบพื้นท่ีและการเร่ิมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า แต่ก็กระทบกับบริษัทไม่มาก ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดอยู่ใน

ระดับท่ีไม่สูงนัก  

สําหรับทิศทางของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 แม้จะมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ แต่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม

ขนส่งระยะเร่งด่วน บริษัทคาดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะยังคงนโยบายผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีสําคัญ โดยคาดว่าจะมีโครงการ

ก่อสร้างขนาดใหญ่ออกมาอย่างต่อเน่ืองอีกหลายโครงการ ซ่ึงจะสร้างความเช่ือมั่นและส่งผลต่อเน่ืองถึงการลงทุนใหม่ของภาคเอกชน 

และส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะรวมถึงกลุ่มงานกําแพงกันดินของบริษัทด้วย ฝ่ายบริหารคาดว่า ภาพรวมของ

อุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 น่าจะมีปริมาณงานใกล้เคียงกับปี 2561 โดยจะมีทิศทางท่ีดีในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 หลังจาก

โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบินเริ่มก่อสร้าง 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้ง ซ่ึงอาจส่งผล

กระทบถึงความต่อเน่ืองของภาครัฐในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมไปถึงการจัดทํางบประมาณปี 2563 ซ่ึงอาจมีล่าช้าและ

กระทบต่อการอนุมัติงบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีอาจทําให้การเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่เป็นไป

ตามท่ีคาดได้ 

ท้ังนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะรายใหญ่ ได้แก่ บจ.อิตัลไทย เทรวี่, บมจ.ไพลอน, บมจ.ซีฟ

โก้, บจ.เดอะเครน เซอร์วิส, บจ.สยามโทเนะ, บจ.สแตนด์ไพล์ และ บจ.ไทยบาวเออร์ ซ่ึงหากพิจารณาในแง่ของรายได้และ

กําลังการผลิต (จํานวนชุดเคร่ืองจักร) ถือได้ว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลําดับท่ี 2 ของอุตสาหกรรม 
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โครงสร้างเงินทุน 

 

ผู้ถือหุ้น 
รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 มีดังนี้ 

  หมายเหตุ:       * กลุ่มแสงอารยะกุล ประกอบไปด้วย นายชเนศวร์ นายบดินทร์ นายวงศ์ชัย และนายอนนต์ แสงอารยะกุลถือหุ้นในสัดส่วน  

         ร้อยละ 35.005, 8.001, 6.668 และ 1.761 ตามลําดับ  

 
 
นโยบายการจ่ายเงินปนัผล 
 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็
ตาม บริษัทอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าท่ีกําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจําเป็นท่ีจะต้องนําเงินกําไร
สุทธิจํานวนดังกล่าวมาใช้เพ่ือขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทให้ความ
เห็นชอบ และให้นําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ลําดับท่ี จํานวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ

1 385,696,946        51.43           

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 32,973,456         4.40            

3 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี 15,286,000         2.04            

4 นาย เผด็จ หงษ์ฟ้า 15,736,300         2.10            

5 นาย พิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 14,737,996         1.97            

6 STATE STREET EUROPE LIMITED 13,351,800         1.78            

7 บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 9,600,000           1.28            

8 นาย สมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ 8,695,746           1.16            

9 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล 7,372,300           0.98            

10 กองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไทย ไดนามิก อินคัม อิคิวตี้ 5,732,600           0.76            

ผู้ถือหุ้นรายอื่น 240,690,252        32.10           

รวม 749,873,396        100.00         

รายช่ือผู้ถือหุ้น

กลุ่มแสงอารยะกุล *
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การจัดการ 
โครงสร้างการจัดการ  

บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารกจิการและ 
บรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดแูลกจิการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝา่ยตรวจสอบภายใน 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝา่ยงานวศิวกรรม และการตลาด 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝา่ยงานซ่อมบํารงุ 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝา่ยการจดัการและการเงนิ 

ผูอ้ํานวยการฝา่ยบญัช ี

ผูอ้ํานวยการฝา่ยบุคคล 

ผูอ้ํานวยการฝา่ยจดัซือ้ 

ฝา่ยนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝา่ยการจดัการ 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝา่ยงานวศิวกรรม 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 

เลขานุการบรษิทั 

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

 

คณะกรรมการบริษัท   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนท้ังสิ้น 10 คน ประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 60 ของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบด้วย 
- กรรมการอิสระ 4 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการท้ังคณะ โดยกรรมการอิสระมีความ

เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
- กรรมการท่ีไม่อิสระ 2 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 20 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 4 คน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 
 
โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

      ทั้งนี้มีนางสาวฐิติมา เตียวประทีป เป็นเลขานุการบริษัท 

      หมายเหต ุ

      1. เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายเสรี จินตนเสร ี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. ดร.ปัญจะ เสนาดิสัย1 กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

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

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล1 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ 

6. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

8. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

9. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

10.นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
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โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการอิสระ เป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญงาน

วิศวกรรมโครงสร้าง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง 

นอกจากนี้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการซ่ึงมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ และมีความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเชี่ยวชาญซ่ึงจําเป็นและเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชี่ยวชาญ จํานวนคน ร้อยละ 

 ก่อสร้างงานฐานราก และวิศวกรรม 4 40 

 บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 4 40 

 กฎหมาย 1 10 

 เครื่องจักรกลหนัก 1 10 

รวม 10 100 

ก่อสร้างงานฐานรากและวิศวกรรม
40%

บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ
40%

กฎหมาย
10%

เคร่ืองจักรกลหนัก
10%

โครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทแบ่งตามทักษะวิชาชีพ

ก่อสร้างงานฐานรากและวิศวกรรม บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ กฎหมาย เคร่ืองจักรกลหนัก



บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)   
 

รายงานประจําปี 2561 42 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดําเนินการจัดการและกํากับดูแลกิจการของบริษัทตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย์
สุจริตและระมัดระวัง 

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแต่งต้ังของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังเลขานุการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ี
ให้คําแนะนําและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   และเพ่ือทํา
หน้าท่ีเกี่ยวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังสนับสนุนให้การกํากับดูแลกิจการเป็นไป
ตามหลักการบรรษัทภิบาลท่ีดี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ร่วมกัน
พิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยดูให้แน่ใจว่าเร่ืองท่ีสําคัญได้นําเข้ารวมไว้แล้ว  และ
กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระท่ีจะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม 

 เลขานุการบริษัท มีการจัดส่งวาระการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ ซ่ึงเอกสาร
ดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ในเรื่องท่ีไม่สามารถเปิดเผยเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือการเปิดเผยล่วงหน้าจะส่งผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเรื่องมาอภิปรายในท่ี
ประชุมได้ 

 ในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะนําเสนอเร่ืองต่างๆและ
กรรมการสามารถจะอภิปรายปัญหาสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการส่งเสริมให้กรรมการมีการ
ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจ  ซ่ึงกรรมการได้ให้ความสนใจกับทุกวาระท่ีนําเข้าสู่ท่ีประชุม รวมถึงเรื่องการกํากับดูแลกิจการ นอกจากน้ี 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพ่ือนําเสนอข้อมูล ปัญหาและชี้แจง
รายละเอียด เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ท้ังยังเป็นการ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศท่ีจําเป็นเพ่ิมเติมผ่านการสอบถามผู้บริหารระดับสูง อีกท้ังในบางประเด็นท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ 
กรรมการสามารถติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ผ่านเลขานุการของบริษัท 

 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยสาระสําคัญ เช่น วันเวลาเร่ิม เวลาสิ้นสุดการประชุม  
รายชื่อกรรมการท่ีเข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสําคัญของเรื่องท่ีเสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติ
คณะกรรมการบริษัทและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย  บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทเป็นรูปเล่ม สามารถสืบค้นง่าย แต่แก้ไขไม่ได้  มีการบันทึกและเปิดเผยจํานวนคร้ังการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท 
โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดข้ึนทุกไตรมาสและไม่ตํ่ากว่า 6 ครั้งต่อปี ส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบริหารความเสี่ยงซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของบริษัทจะจัดข้ึนเป็นประจํา จึงมีการรายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบด้วย 
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กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล และนายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร์ แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร์ แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อ

ร่วมกับ นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล หรือนายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์ หรือนายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย รวมเป็นสองคนและ

ประทับตราสําคัญของบริษัท  

 

ประธานกรรมการ 

บทบาท และหน้าที่ ของประธานกรรมการ 

1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยดูแลให้การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและผู้ถือหุ้นดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสําเร็จลุล่วง 

2. เป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุก
คนมีส่วนร่วมในการประชุม 

3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 
ฝ่ายเท่ากัน 

4. รับผิดชอบในฐานะผู้นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานท่ี
กําหนดไว้ 

 

โดยในปี 2561 คณะกรรมการเห็นว่าประธานกรรมการสามารถทําหน้าท่ีในการนําประชุม และสนับสนุนให้
กรรมการได้แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมได้อย่างดีเย่ียม 

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ของตนเอง และ       

คู่สมรส รวมท้ังบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังกรรมการท่านนั้นได้รับการเลือกต้ังให้เป็น

คณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท และคู่สมรส รวมท้ังบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการทําธุรกรรมการซ้ือ

ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้นก็จะรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์นั้นต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังถัดไป โดยรายงานการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ประกอบด้วย 
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รายช่ือกรรมการ  
และผู้บริหาร 

การถือครองหุ้น (หุ้น) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 การเปล่ียนแปลง

ระหว่างปี 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ของตนเอง  คู่สมรส/ 
บุตรท่ียังไม่

บรรลุนิติภาวะ 

ของตนเอง  คู่สมรส/ 
บุตรท่ียังไม่

บรรลุนิติภาวะ 
1 นายเสรี จินตนเสรี 

ประธานกรรมการ  
กรรมการอิสระ 

1,866,623 - ไม่เปลี่ยนแปลง1 3,733,246 - 

2 ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย 
กรรมการอิสระ 

- - - - - 

3 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอ่วิเชียร 
กรรมการอิสระ 

- - - - - 

4 ดร. ชยัพัฒน์ สหัสกุล 
กรรมการอิสระ 

- 1,249,998 ไม่เปลี่ยนแปลง1 - 2,499,996 

5 นายสุชาต ิบุญบรรเจิดศรี 

กรรมการ 
7,643,000 - ไม่เปลี่ยนแปลง1 15,286,000 - 

6 นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล 
กรรมการ 

25,000,000 - ไม่เปลี่ยนแปลง1 50,000,000 - 

7 ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล 
กรรมการ 

131,245,066 - ไม่เปลี่ยนแปลง1 262,490,132 - 

8 นายสมศักดิ์ วิริยะพิพฒัน์ 
กรรมการ 

4,347,873 - ไม่เปลี่ยนแปลง1 8,695,746 - 

9 นายพิสันติ์ ศิริศุขสกลุชัย 
กรรมการ 

7,368,998 - ไม่เปลี่ยนแปลง1 14,737,996 - 

10 นายบดินทร์ แสงอารยะกุล 

กรรมการ 
30,000,000 - ไม่เปลี่ยนแปลง1 60,000,000 - 

11 นายชัยพล สุทธมนัสวงษ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

- - - - - 

12 นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ฝ่ายการจัดการ 

- - - - - 

13 นางสุรีรัตน์ นาคะผดงุรัตน์  
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 

- - - - - 

14 นายกรณ์ ทองศร ี
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

- - - - - 

15 นายรัฐกร นาคาไชย 
ผู้อํานวยการฝ่ายงานก่อสร้าง 

- - - - - 

หมายเหตุ  
1. ปรับเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 1 บาท เป็น 0.50 บาทเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 

 
 

ขอบเขต อํานาจอนุมัติ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขต หน้าท่ีความรับผิดชอบในการกํากับดูแลบริษัทให้
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการ
กําหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย (ท่ีสอดคล้องกับภารกิจ) กลุยทธ์ ทิศทางการดําเนินงานในแต่ละปี และ
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ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีได้กําหนดไว้ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท มีการแยกบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการท่ีชัดเจน โดยมีการกําหนด
อํานาจอนุมัติ หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้  

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายใน 4 เดือน นับต้ังแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท 

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและไม่ตํ่ากว่า 6 ครั้งต่อปี 

3. จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจ
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลท่ีได้รับมอบอํานาจ
นั้นๆ ได้เม่ือเห็นสมควร 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอํานาจ
หน้าท่ีในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ซ่ึงการมอบอํานาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอํานาจท่ีทํา
ให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดทํากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายเว้น
แต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อันได้แก่ 
เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ 
การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากน้ี คณะกรรมการ
บริษัทยังมีขอบเขตหน้าท่ีในการกํากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซ้ือขายทรัพย์สินท่ีสําคัญตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง กรรมการ
ผู้จัดการ และคณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

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

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาท่ีบริษัททํา
ข้ึน หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

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

เม่ือกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลกิจการไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จํานวนสมาชิกน้อยกว่าจํานวนท่ีกําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัท
หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 
เดือนนับแต่วันท่ีจํานวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ
ดูแลกิจการ 

 

โดยรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

1. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 

2. ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 

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

 
หมายเหตุ ทั้งนี้มี นางสาวฐิติมา เตียวประทีป เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
 

ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย และดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุลเป็นกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 2 ท่านท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและเพียงพอโดยมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และ 
มากกว่า 20 ปี ตามลําดับ 
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ขอบเขต อํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ  

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ  

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

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาเสนอแต่งต้ัง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ภายนอกของบริษัท 

5. ร่วมให้ความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง กําหนดค่าตอบแทน โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

6. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนําเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเห็นชอบ
ด้วย 

9. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการและต้อง
ประกอบด้วยรายการตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดดังต่อไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ แต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎบัตร (Charter) 



บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)   
 

รายงานประจําปี 2561 48 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. ทําหน้าท่ีกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลท่ีดี 

11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็น
ประจําอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งคร้ัง 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัทได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า  3 คน 

และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการ
อิสระ ท้ังนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

เม่ือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนข้ึนเป็น
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนภายใน 90 วัน เพ่ือให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีจํานวนครบตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนด  

โดยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี ้

 
ทั้งนี้มี นายกรณ์  ทองศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

1. พิจารณาโครงสร้าง และ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คุณสมบัติ รวมท้ังความเหมาะสมของ
ความรู้และประสบการณ์ของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2. คัดเลือก สรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเป็น
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในกรณีท่ีตําแหน่งว่างลง เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังแล้วแต่กรณี 

3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการท่ีไปดํารงตําแหน่งในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม 

ชื่อ-นามสกุล                     ตําแหน่ง 

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

2. ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ ค่าตอบแทน
รายเดือน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัว
เงิน เพ่ือกําหนดให้มีความเหมาะสม 

5. กําหนดเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

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

7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจําปีของ
บริษัท และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 

8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง โดยแต่งต้ังบุคคลท่ีเหมาะสม
เพ่ือเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท  

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

1. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง  

2. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

3. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

4. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

 
ขอบเขตและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ือง
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการ
บริหารงาน การจัดการความเสี่ยง และอํานาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ
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ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจอนุมัติ หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
สําคัญได้ดังนี้  

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารต่างๆของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ 

3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสําคัญ ๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามท่ีจะได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 

5. อนุมัติการจัดซ้ือจัดจ้างในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ  

6. เจรจาและเข้าทําสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท สําหรับโครงการภาคเอกชน และวงเงินไม่
เกิน 400 ล้านบาท สําหรับโครงการภาครัฐท่ีคู่สัญญาเป็นเอกชน และวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สําหรับ
โครงการภาครัฐท่ีคู่สัญญาเป็นภาครัฐ 

7. เป็นคณะท่ีปรึกษาฝ่ายจัดการในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการ
บริหารงานอ่ืน   

8. มีอํานาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กําหนดชื่อผู้มีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของบริษัท รวมถึง ดําเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว 

9. ทําหน้าท่ีบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนภายในองค์กร 

10. ดําเนินการต่างๆที่จําเป็นเพ่ือการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท 

 

ท้ังนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามท่ีข้อบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติท่ัวไปของบริษัทท่ี
คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว 
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ผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหาร มีดังนี้ 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

1. ดร.ชเนศวร์  แสงอารยะกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2. นายพิสันต์ิ    ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานวิศวกรรมและการตลาด 

3. นายสมศักด์ิ  วิริยะพิพัฒน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายงานซ่อมบํารุง  

รักษาการผู้อํานวยการ – ฝ่ายซ่อมบํารุง 

4. นายบดินทร์  แสงอารยะกุล1 กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการและการเงิน 

5. นายวีรทัศน์ จิรเดชวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายการจัดการ 

รักษาการผู้อํานวยการ – ฝ่ายจัดซ้ือ 

6. นายชัยพล สุทธมนัสวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

7. นางสุรีรัตน์   นาคะผดุงรัตน2์ ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชี 

8. นายกรณ์ ทองศรี ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

9. นายรัฐกร นาคาไชย ผู้อํานวยการฝ่ายก่อสร้าง 

 

หมายเหตุ 1. ดํารงตําแหน่งเป็น Chief Financial Officer 

2. ดํารงตําแหน่งเป็น สมุห์บัญชี 

 
ขอบเขต อํานาจอนุมัติ และหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการใหญ ่

1. รับผิดชอบการบริหารงานประจําวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัท 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

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

4. อนุมัติการจัดซ้ือจัดจ้างในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อรายการ 

5. เจรจาและเข้าทําสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเกี่ยวกับโครงการ
ก่อสร้างอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท 
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6. มีอํานาจในการว่าจ้าง และกําหนดผลตอบแทนให้แก่พนักงานท้ังหมดของบริษัทตลอดจนแต่งต้ังตัวแทนฝ่าย
นายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท 

 อย่างไรก็ตาม อํานาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ 
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตาม
กฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและ
อนุมัติรายการดังกล่าวตามท่ีข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะ
การดําเนินธุรกรรมการค้าปกติท่ัวไปของบริษัทท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การสรรหากรรมการอิสระ 

 องค์ประกอบและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ 

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

นิยามกรรมการอิสระ 

   บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระ ไว้ดังนี้ 

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

2. ไม่เป็น (ในปัจจุบัน) หรือเคยเป็น (ในช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งต้ัง) กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
(กรรมการที่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบเย่ียงผู้บริหาร และกรรมการท่ีมี
อํานาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน 
(บริษัทย่อยต้ังแต่ 2 บริษัทข้ึนไปท่ีมีบริษัทใหญ่เป็นลําดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  

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

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 โดยกระบวนการในการสรรหาจะเหมือนกับกระบวนการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด โดยได้กล่าว
ไว้ในหัวข้อถัดไป 

 การสรรหากรรมการใหม่และผู้บริหารระดับสูงสุด 

 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกแต่งต้ังกรรมการใหม่ (รวมถึงผู้บริหารระดับสูงสุด) และการพ้น
จากตําแหน่งกรรมการ   

การคัดเลือกและแต่งต้ังกรรมการใหม่ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมจะได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการทุกราย ไม่ว่าจะ
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เป็นกรณีกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ โดยอาจพิจารณาใช้บริษัทท่ีปรึกษา (Professional 

Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ

ใหม่ ดังนี้ 

1) ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจําเป็นและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของบริษัท เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลบริษัท  

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

 องค์ประกอบและการสรรหา แต่งต้ัง ถอดถอน หรือพ้นจากตําแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัทซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้  

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ท้ังนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด 

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

 การประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเลือกต้ังกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีตนถือ 

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังนั้นให้ผู้เปน็ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน  

บุคคลซ่ึงได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะต้องได้รับมติของคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจํานวน
กรรมการท่ียังเหลืออยู่และจะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 
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 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการพ้นตําแหน่งก่อนถึงวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
บริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ

ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รวมท้ังอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

ตามท่ีต้องการ เปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยกําหนดองค์ประกอบ

เป็น 3 ส่วน คือ (1) ค่าตอบแทนรายเดือนซ่ึงสะท้อนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพ่ือแสดงให้เห็น

ความสําคัญ และการอุทิศเวลาในการเข้าประชุม (3) โบนัสซ่ึงเป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายให้กับกรรมการปีละคร้ังตามมูลค่าท่ี

สร้างให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการใน

เบื้องต้น เพ่ือนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจําทุกป ี

ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน 

                      ปี 2560                   ปี 2561 
                                                             (บาทต่อเดือน)            (บาทต่อเดือน)  

-  ประธานกรรมการบริษัท                                           50,000                  50,000     
-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ         35,000                  35,000 
-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ         31,000          31,000 
-  กรรมการ             21,000                  21,000 

 
ยกเว้นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนนี้ 
 

2. ค่าเบี้ยประชุม 
                                                                                                    ปี 2560                    ปี 2561 

          (บาทต่อครั้ง)               (บาทต่อครั้ง) 
-  กรรมการ            5,000                       5,000   
-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ          5,000                       5,000   
-  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        5,000                       5,000   
 

3. โบนัสเป็นวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ท้ังนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร 
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 กล่าวโดยสรุป  กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 1 2 และ 3 แต่กรรมการท่ี
เป็นผู้บริหารมีโครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการในรูปแบบท่ี 2 และ 3 เท่านั้น 
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ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รบัในปี 2561 

 

 คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

1 นายเสรี จินตนเสรี 600,000                   30,000                   562,500           1,192,500       

2 ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย 420,000                   25,000                   25,000                        234,375           704,375         

3 ดร. ชัยพัฒน์ สหัสกุล 372,000                   30,000                   25,000                        10,000                           281,250           718,250         

4 ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ช่อวิเชียร 372,000                   30,000                   25,000                        10,000                           281,250           718,250         

5 นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล 252,000                   25,000                   10,000                           234,375           521,375         

6 ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล 30,000                   281,250           311,250         

7 นายบดินทร์ แสงอารยะกุล 30,000                   281,250           311,250         

8 นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ 30,000                   281,250           311,250         

9 นายพิสันติ์  ศิริศุขสกุลชัย 30,000                   281,250           311,250         

10 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 252,000                   30,000                   281,250           563,250         

รวม 2,268,000                290,000                  75,000                        30,000                           3,000,000         5,663,000       

รายชื่อกรรมการลําดับที่
ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

ค่าเบี้ยประชุม

โบนัสกรรมการ รวม
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

      ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators โดยในปี 2561 สามารถ

สรุปค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับเป็นดังนี ้

ตําแหน่ง 
ปี 2560 ปี 2561 

จํานวน (ท่าน) จํานวนเงิน  
(ล้านบาท) 

รายละเอียดค่าตอบแทน จํานวน (ท่าน) จํานวนเงิน         
(ล้านบาท) 

รายละเอียดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร

และ ผู้บริหาร 

9 14.501 เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 
กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ  
PYLON EJIP No.11 

9 15.868 เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ PYLON EJIP No.11, 

PYLON EJIP No2 

 

หมายเหตุ 1 PYLON EJIP No.1 (1/10/2560-30/9/2561) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) – ครั้งที่ 1 

(PYLON – EJIP No.1) และได้รับความเห็นชอบจากสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เ มื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยรายละเอียดโครงการปรากฎในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15024079368811&language=th&country=TH 

2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) – ครั้งที่ 2 (PYLON – EJIP No.2) (1/10/2561-

30/9/2562) โดยโครงการฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ 7 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.38/2561  ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561  เรื่อง การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทําแผน และผู้บริหารแผน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ สจ.38/2561  ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561  เรื่อง 

การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทําแผน และผู้บริหารแผน โดยบริษัทได้ยื่นหนังสือรับรองต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวัน

จันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561รายละเอียดโครงการปรากฎในเว็บไซตต์ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15356686276331&language=th&country=TH  

(2) ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี- 
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จํานวนครั้งที่เข้าประชุม 

ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท 

ปี 2561 

คณะกรรมการ 
(6 ครั้ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลกิจการ 

(5 ครั้ง) 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

(2 ครั้ง) 

1. นายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 6/6   

2. ดร.ปัญจะ เสนาดสิัย กรรมการอิสระ และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกจิการ 

5/6 5/5  

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

6/6 5/5 2/2 

4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดแูลกจิการ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6/6 5/5 2/2 

5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศร ี กรรมการ 6/6   

6. นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล กรรมการ และ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5/6  2/2 

7. ดร.ชเนศวร์ แสงอารยะกุล กรรมการ และ 
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

6/6   

8. นายบดินทร ์แสงอารยะกุล กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6   

9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน์ กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6   

10. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6   
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การกํากับดูแลกิจการ 

 

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนักถึงความสําคัญ และความ

รับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทได้รับการประเมินการกํากับดูแลกิจการอยู่

ในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 บรษัิทได้รับการประเมินจากหน่วยงานท่ีกํากับดูแล และจากองค์กรและหน่วยงาน

ต่างๆ ดังนี้ 

- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” 

- ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือ

หุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกําหนดให้เปิดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพ่ือการสื่อสาร

ภายนอกองค์กร และเผยแพร่เพ่ือการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และส่งเสริมให้

พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

ในปี 2560 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด

ทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”) ซ่ึงได้วางหลักปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ 8 

ข้อหลัก คือ 

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ย่ังยืน 

2. กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความย่ังยืน 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

 

 เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท นําไปปรับใช้ในการกํากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว 
น่าเชื่อถือสําหรับผู้ถือหุ้น เพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยให้นําหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจด
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ทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามท่ีเหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทให้ได้มากท่ีสุด และกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมท่ีบริษัท
ควรจะดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทและให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ของการนํา CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คือ ระบบท่ีจัดให้มีโครงสร้าง และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ  ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น 
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน นําไปสู่การเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้
เสียอ่ืนด้วย โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพ่ือเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบ
การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นพ้ืนฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างย่ังยืน ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวดท่ี 1 และ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

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

ในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้าต้ังแต่วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561  โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดหลักเกณฑ์
ต่างๆ เช่น สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ท่ีเสนอ รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา ช่องทางรับเรื่อง กําหนดเวลารับเรื่อง 
และได้มีการแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ใน
เว็บไซต์ของบริษัท  สําหรับการส่งหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้แนบข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบ รวมท้ังหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ และรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีไม่สามารถมาร่วมประชุมได้แต่ต้องการ
ตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลก่อนได้รับเอกสารฉบับจริง 

 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมทุกท่านหากไม่มีเหตุจําเป็นซ่ึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซ่ึงในปี
ท่ีผ่านมา มีกรรมการบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน เม่ือเริ่มประชุมประธานในท่ีประชุมซ่ึงเป็นประธานกรรมการได้แจ้ง
กฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความ
คิดเห็นและซักถามในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่ง
คําถามมายังบริษัทล่วงหน้าผ่านทางอีเมลของบริษัทอีกด้วย อีกท้ัง บริษัทไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสําคัญเพ่ิมเติมในท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน ไม่เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่
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จํากัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นท่ีมาสายอีกด้วย (หากผู้ถือหุ้นท่านใดมาสาย ก็ยังมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงใน
วาระถัดไป) 

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท
ภายใน 14 วัน 

สําหรับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ี
รับทราบข้อมูลภายในนําข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผู้อ่ืน ซ่ึงรายละเอียดอยู่ในหัวข้อการดูแลการใช้ข้อมูล
ภายใน  

นอกจากนี้ในเร่ืองการทํารายการท่ีเกี่ยวโยง บริษัทมีมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการท่ีเกี่ยวโยง ซ่ึง
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้
เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และจะดูแลให้มีการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างการเติบโตและความย่ังยืนของกิจการ โดยบริษัท ได้ให้ความสําคัญในการดูแลและ

คํานึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท้ังภายใน และภายนอกบริษัท ต้ังแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า 

ตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กําหนดนโยบาย

ไว้ในจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้เปิดเผยในเว็บไซต์ สําหรับใช้เป็นแนวทางการ

ปฏิบัติ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยถือเป็น

ภาระหน้าท่ี และเป็นวินัยท่ีทุกคนพึงปฏิบัติ ซ่ึงสรุปได้ดังนี้  

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

เพ่ือให้บริษัทได้มีหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บริษัทได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็น
ธรรมต่อผู้ถือหุ้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 

2. กํากับดูแลการดําเนินงาน เพ่ือให้ม่ันใจว่า บริษัทมีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการท่ีถูกต้อง
เหมาะสม เพ่ือปกป้องและเพ่ิมผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

3. มุ่งม่ันในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและม่ันคง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีดีสอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

4. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลท่ีจําเป็นเพ่ือประเมินบริษัท โดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผล
ประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนท่ีถูกต้องตามความจริง ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังในการประชุมผู้ถือหุ้น และกรณีอ่ืนๆ 



บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)  
 

รายงานประจําปี 2561 63 

6. จะบริหารองค์กรโดยยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ
ขององค์กร สอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในองค์กร 

 

ในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น 

นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สําคัญของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของ

การบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงให้การดูแลตลอดจนให้ความเป็นธรรมในด้านโอกาส  ผลตอบแทน การ

แต่งต้ัง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

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

พ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแต่ละคน 
4. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ 

การจัดสัมมนา การฝึกอบรม เป็นต้น 
5. กําหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ท่ีสอดคล้องกับผลการ

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

6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน 
 

โดยในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับพนักงาน 

 

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษัทเชื่อม่ันในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า ซ่ึงเป็นผู้มี
พระคุณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้ 
1. ให้บริการอย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้าในราคาท่ีเป็นธรรม 
2. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับ

คุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการนั้นๆ 
3. พึงรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต พร้อมท้ังให้คําแนะนําในบริการที่ดี และเป็นประโยชน์

ต่อลูกค้า 
4. ไม่พึงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า โดยอาศัยตําแหน่งหน้าท่ีของตน 
5. ไม่พึงนําข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
 
โดยในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับลูกค้า 
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นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้  

 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้โดยเฉพาะ

เรื่องเงื่อนไขค้ําประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีท่ีเกิดการผิดนัดชําระหนี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผย

ถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นท่ีทราบ เช่น ด้านการบริหารเงินทุน บริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาอัตราส่วนสภาพคล่องให้อยู่ใน

ระดับสูงเพียงพอ และรักษาอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือให้บริษัทมีความสามารถในการ

ชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามกําหนดเวลา ด้านเงื่อนไขการค้ําประกัน บริษัทมีนโยบายท่ีจะดูแลผู้ท่ี

ค้ําประกันไม่ให้ได้รับความเสียหาย หากมีปัญหาบริษัทจะเข้าไปรับผิดชอบ ด้านการผิดนัดชําระหนี้ บริษัทมีนโยบาย

ท่ีจะไม่ผิดนัดชําระหนี้ บริษัทจะเร่งเข้าไปจัดการ และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้สามารถชําระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ 

 

โดยในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยครบถ้วนและไม่มีเหตุการณ์ผิดนัดชําระหนี้
ใดๆ 

 
นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และคู่สัญญา 

 

บริษัทปฏิบัติกับคู่ค้าซ่ึงเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสําเร็จทางธุรกิจท่ีสําคัญประการหนึ่งด้วยความ
เสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

       1.   การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใต้หลักการดังนี้ 

- มีการแข่งขันบนข้อมูลท่ีเท่าเทียมกัน 

- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า 

- จัดทําสัญญาท่ีเหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่สัญญา 

- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดหา 

- จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชําระเงินท่ีตกลงกัน 
2. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา และมีความเชื่อถือซ่ึงกันและกัน ไม่กระทํา

การโฆษณาท่ีเป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าและคู่สัญญาเข้าใจผิด 
3. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย รวมท้ังปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขท่ีตกลงไว้โดยเคร่งครัด 

4. บริษัทมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ีย่ังยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาโดยมีวัตถุประสงค์
ชัดเจน ในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการท่ีคู่ควรกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมี
ความเชื่อถือซ่ึงกันและกัน 

 
โดยในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับคู่ค้าและคู่สัญญา 
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นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า  

 

บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
1. ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 
2. ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย 
3. ไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน หรือคู่แข่งทางการค้า 

 
โดยในปี 2561 ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้อง หรือข้อร้องเรียนใดๆ ระหว่างบริษัท กับคู่แข่งทางการค้า  

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ดังนี้  

1. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. คํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย 
  

โดยในปี 2561 บริษัทให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยปฏิบัติตามข้อกฎหมาย 

หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัยในการ

ดําเนินงานด้วย  โดยในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กําหนดมาตรการในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท้ังส่วน

หน่วยงานและโรงงานซ่อมบํารุง นอกจากนี้ บริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและ

พลังงานด้านต่างๆ ท้ังการใช้ไฟฟ้า น้ําประปา และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้น้ํามัน ซ่ึงจากการติดตามพบว่า มีการใช้

น้ํามันอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

 

นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทให้ความสําคัญในเรื่องชุมชน/สังคม โดยรอบ ๆ บริเวณโครงการก่อสร้างรวมถึง

โรงซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรของบริษัท โดยบริษัทมีมาตรการในการป้องกันเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน/สังคม เช่น มี

รั้วล้อมรอบเพ่ือความปลอดภัย ลดฝุ่น ลดเสียง มีการเก็บขยะ ล้างพ้ืนเพ่ือให้เกิดความสะอาด รวมถึงฉีดพ่นน้ํา

บริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีการล้างล้อรถบรรทุกทุกคันก่อนออกจากบริเวณ

โครงการก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดิน โคลน ทราย หิน ตกหล่นระหว่างทาง การขนส่งวัสดุโดยรถบรรทุกทุกคันจะต้อง

มีวัสดุปกคลุม และรถบรรทุกท่ีนํามาใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดควันดํา มีการใช้เครื่องจักรพิเศษสําหรับโครงการก่อสร้างท่ี

มีเขตก่อสร้างประชิดอาคารข้างเคียง การอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและความ

รับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม รวมถึงการเย่ียมเยียนชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการก่อสร้าง เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบ

รวมถึงการชดเชยค่าความเสียหาย (ถ้ามี) และเพ่ิมมาตรการเสริมท่ีจําเป็น (ถ้ามี) เป็นต้น 
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3.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายท่ีจะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี ้

 บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรี 
 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทํางาน ซ่ึงข้อเสนอ

ต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกําหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกัน 

 บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

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

 บริษัทไม่สนับสนุนกิจการท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต 

 พนักงานทุกคนต้องไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทําต่อผู้อ่ืนบน
พ้ืนฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

 

นอกจากนี้ บริษัทได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดจ้างแรงงานท้ังพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจโดยการปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงานโดยเคร่งครัด ท้ังในเรื่องการจ้างงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน รวมทั้งการจัดให้มีระบบการทํางานท่ี

มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท่ีเหมาะสม โดยในปี 2561 ไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการ

ฝ่าฝืนในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

 

3.3 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 

 

 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายท่ีจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และมีแนวปฏิบัติโดย

กําหนดให้มีการตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือท่ีจะนํามาใช้ภายในบริษัทก่อน เพ่ือ

ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืน หากมีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ บริษัทจะ

เร่งแก้ไขและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ท่ีถูกละเมิด 

 

3.4 การต่อต้านทุจริต และการควบคุมการทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนั้นในปี 2559 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ เพ่ือการต่อต้าน

การทุจริตในภาคเอกชน (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) กับ IOD หอการค้าไทย หอการค้า
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ต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทได้มีการ

ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต นอกจากนี้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจาก

การทุจริต มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแล ควบคุม ป้องกัน ติดตาม และประเมินผล ว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ ควบคุมดูแล ป้องกัน และติดตามว่า 

ระบบงานใดของบริษัทมีการทุจริตหรือไม่   

 บริษัทได้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเป็นระยะๆ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ

ทุจริตของบริษัท นอกจากนี้เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้บริหาร ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โฟร์แมนผู้ควบคุมงานได้

ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันท่ีจะต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพ่ือป้องกันการเกิด

การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมท้ังกําหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และคู่มือมาตรการ

ต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยได้สื่อสารให้พนักงานรับทราบและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับบริษัท 

และบริษัทย่อย โดยเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2561 บริษัทได้ย่ืนเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (“CAC”) และได้รับการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 
 

3.5 การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

 

 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดเป็นนโยบาย 
และเปิดเผยถึงการปฏิบัติให้เป็นท่ีทราบอย่างชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน
ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อท่ี 10 เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing)  
 

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เกี่ยวกับการกระทําผิดกฏหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในท่ี

บกพร่องต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งต่อกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการท่านใดท่าน

หนึ่งหรือเลขานุการบริษัท เพ่ือนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง เม่ือ

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการพิจารณาแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรต่อไป  
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กระบวนการในการจัดการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

1. รวบรวมข้อเท็จจริงเพ่ือนําส่งให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการหรือเลขานุการบริษัทท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะดําเนินการ

รวบรวมข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การละเมิดสิทธิ การรายงานทาง

การเงินท่ีไม่ถูกต้อง หรือความบกพร่องของระบบควบคุมภายใน โดยผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนอาจจะดําเนินการด้วย

ตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจัดให้มีการประชุม  
 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจัดการประชุม และพิจารณาเรื่องท่ีมีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจาก

ข้อเท็จจริงท้ังหมดท่ีรวบรวมได้ รวมถึงการซักถาม หรือขอข้อมูลจากฝ่ายบริหาร (แล้วแต่กรณี) และจัดทํารายงานเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทต่อไป  

3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ   

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และดําเนินการตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรต่อไป 

4. รายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ  

 คณะกรรมการบริษัทจะรายงานผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทราบ ในกรณีท่ีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เปิดเผยตนเอง  
 

แนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

 บริษัทได้มีการกําหนดแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เพ่ือปกป้องการกลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือ

ทําลายพยานหลักฐาน เช่น 

 ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 

 บริษัทจะเก็บข้อมูลเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้ง
เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 นอกเหนือจากแนวทางข้างต้นแล้ว หากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนยังอาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
อีก สามารถร้องขอให้บริษัทกําหนดมาตรการคุ้มครองได้ 

 

ช่องทางสําหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
 บริษัทได้จัดให้มีผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใน 2 ช่องทาง ประกอบด้วย 
1.กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการท้ัง 3 ท่าน ทาง Email ดังนี้ 

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

 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร     กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ             c_vinit@hotmail.com 
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 ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล     กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ             chaipats@icloud.com 
 

2.เลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ และ Email ดังนี้ 

 ทางไปรษณีย์ถึง:  
นางสาวฐิติมา เตียวประทีป  

เลขานุการบริษัท  

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-615-1259 ต่อ 108  

 ทาง Email thitima@pylon.co.th    

 

โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ ท้ังจากบุคคลภายใน และ

ภายนอกองค์กร 

 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

      บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินทาง
เว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลขององค์กร การกํากับดูแลกิจการท่ีดี โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท รวมท้ังข่าวสารต่างๆ ของบริษัทท้ังจากภายในและภายนอกทางเว็บไซต์ของบริษัท  ซ่ึงข้อมูลส่วนใหญ่จะมีท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดรายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ56-1) และงบการเงินของ
บริษัทได้ ซ่ึงจะทําให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดต้ังทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือทําหน้าท่ีสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ท่ัวไปอย่างเท่าเทียมกัน ซ่ึงผู้บริหารมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีดีต่อการบริหารงาน
ของบริษัท และได้กําหนดช่วงเวลางดรับนัดหรือตอบคําถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกล้ให้แก่นักวิเคราะห์ และ
นักลงทุน (Quiet Period) ไว้ 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน โดยกิจกรรมในปี 2561 มีดังนี ้

 การนําเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) จํานวน 2 ครั้ง  

 โครงการพบปะผู้บริหาร (Analyst and Investor Meeting) จํานวน 6 ครั้ง 

 การแถลงข่าวผลประกอบการและทิศทางการดําเนินธุรกิจ (Opportunity Day) 4 ครั้ง  
 

ท้ังนี้บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยข้อมูลท่ีบริษัทนําเสนอผ่านเว็บไซต์

นั้นมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงสามารถสรุปหัวข้อได้ดังนี้ 

 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 งบการเงินของบริษัท 
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 เอกสารข่าว (Press Release) ของบริษัท 

 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 

 โครงสร้างองค์กร 

 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ 

 ข้อบังคับของบริษัท 

 รายงานประจําปี (สามารถดาวน์โหลดได้) 

 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี (สามารถดาวน์โหลดได้) 

 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี (สามารถดาวน์โหลดได้) 
 

ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และได้เปิดเผยงบการเงินประจําปีและรายไตรมาส ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก่อนครบกําหนดระยะเวลา 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพ่ือให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้อง 

โปร่งใส และท่ัวถึง บริษัทจึงจัดทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับนักลงทุน และผู้ถือหุ้น โดย

สามารถติดต่อได้ท่ี email: info@pylon.co.th หรือติดต่อท่ี 

1. นางสาวฐิติมา  เตียวประทีป หมายเลขโทรศัพท์ 02-615-1259 ต่อ 108 
Email : thitima@pylon.co.th  

2. นายวีรทัศน์   จิรเดชวิโรจน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-615-1259 ต่อ 401 
Email : veeratas@pylon.co.th  

3. นายชัยพล  สุทธมนัสวงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-615-1259 ต่อ 301 
Email : chaiyaphol@pylon.co.th  

4. นางสุรีรัตน์  นาคะผดุงรัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-615-1259 ต่อ 302 
Email : sureerat@pylon.co.th 

 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
จํานวน 4 ท่าน และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอีก 2 ท่าน ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา 
ท้ังด้านกฎหมาย บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การกํากับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซ่ึงล้วนแต่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท  

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีเข้มกว่าข้อกําหนดของก.ล.ต.และตลท. 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
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คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการชุด
ย่อยมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ี และคุณสมบัติซ่ึงกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ คณะกรรมการชุดย่อยจะรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจะรายงาน
ผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส 

 

บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

หน้าท่ีคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ ทิศทางแนวโน้มของธุรกิจ ประมาณการรายได้ประจําปี รวมถึง
พิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนประจําปี นอกจากนี้ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) และให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน โดยตั้งแต่ปี 2550 คณะกรรมการบริษัทได้เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังคณะ ส่วนค่าตอบแทน
กรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ซ่ึงได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ 
ได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทประกอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้
กําหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ยกเว้นคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรวมถึงกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ท่ีได้รับผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแล้ว ส่วนค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่จะมีการกําหนดตามผล
การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเร่ิมต้ังแต่การปฏิบัติงานในปี 2551 

 

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท  

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

 
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ เพ่ือให้กรรมการสามารถอุทิศ

เวลาในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มท่ี จึงกําหนดเป็นนโยบายในการจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการ

ดํารงตําแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยในปัจจุบันไม่มีกรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน

หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ดังนี้ คือ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ

เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้าง

หุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
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แข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนท่ีจะมีมติแต่งต้ัง  

โดยในปัจจุบันกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมี

สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท นอกจากนี้กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน 

หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัท 

 

การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัทได้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชน จํากัด พ.ศ.2535  ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัด

ให้มีจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการท้ังหมด 10 คน ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหารจํานวน 4 คน กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 4 คน ท้ังนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดํารง

ตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
 

จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติการทํางาน 

บริษัทได้ดําเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และให้ความสําคัญกับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

การบริหารงาน โดยยึดถือความมีจริยธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริต เป็นหลักในการทําธุรกรรม รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม

ต่างๆ รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้จัดทําจริยธรรมธุรกิจ 

และข้อพึงปฏิบัติในการทํางานเพื่อเป็นคู่มือวิธีการปฏิบัติงานให้เกิดความสําเร็จ และได้จัดการอบรมเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานเห็นความสําคัญและนําไปฏิบัติ โดยในปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ปฏิบัติตาม

จริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 

 

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวทางการปฏิบัติสําหรับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการแต่ละคนต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้บริษัททราบทุก

ครั้งท่ีเกิดรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสําเนาให้ประธานกรรมการบริษัททราบด้วย 
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ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 

1/2562 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหาร

จัดทําข้ึน และได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ (ซ่ึงได้มีการพิจารณาในท่ีประชุมคร้ังท่ี 1/2562 

เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562) ซ่ึงเป็นไปตามแบบประเมินท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และประกาศใช้เม่ือเดือน สิงหาคม 

2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบของระบบ

ควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ

การส่ือสารข้อมูล และระบบการติดตาม ท่ีมีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ อีก 17 หลักการ รวมถึงการตอบข้อซักถามของ

ฝ่ายบริหาร ซ่ึงสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น

ว่า บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ ท้ังนี้รายละเอียดเรื่องระบบควบคุมภายใน บริษัทได้เปิดเผยไว้ใน

หัวข้อท่ี 11 เรื่องการควบคุมภายใน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการดําเนินการเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management Policy) และมีระบบจัดการท่ีมีประสิทธิผลครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานการจัดการด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ

ดูแลกิจการ และจัดให้มีระบบจัดการท่ีมีประสิทธิผลครอบคลุมท้ังองค์กร โดยให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความ

เสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเพื่อให้ได้รับทราบและให้ข้อแนะนําต่างๆ เป็นประจําทุกไตร

มาส และให้คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ และ

แนวทางการจัดการของบริษัท ท้ังนี้เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที 

โดยรายละเอียดเรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว  

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าทุกปี และจัดประชุมไม่น้อยกว่า 

6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจําเป็น นอกจากนี้ กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุม

ระหว่างกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทแต่ละคร้ังมีการกําหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจนทั้งวาระเพ่ือทราบ และวาระเพ่ือพิจารณา มีเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งวาระการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ เพ่ือให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้

ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากท่ีประชุม บันทึกการประชุมได้มีการจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท และหลังจากท่ีผ่านการรับรองจากท่ีประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ท่ีตู้ห้องเก็บเอกสารสําคัญของบริษัท (สาขา 

00003) เลขท่ี 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
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ท้ังนี้ บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมข้ันตํ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังยกเว้นมีเหตุจําเป็น โดยในปี 2561 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมท้ังสิ้น 6 ครั้ง และมีอัตราการเข้าร่วมประชุมของกรรมการคิดเป็นร้อยละ 95  

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยในหัวข้อท่ี 8 การจัดการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะปีละคร้ัง โดยประกอบไป
ด้วย 6 หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. การทําหน้าท่ีของกรรมการ 

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

 
 โดยมีกระบวนการดังนี้ 

  เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์มให้กรรมการแต่ละท่านทําการประเมิน และจัดส่งกลับมาเพ่ือรวบรวมและ

สรุปผลการประเมินให้ท่ีประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกปี หากในประเด็นใดท่ีได้คะแนนตํ่ากว่าระดับ C จะนําไป

ปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยในปี 2561 ผลการประเมินท้ังคณะอยู่ในระดับดีเย่ียม 

 

การประเมินผลกรรมการรายบุคคล  

  การประเมินผลกรรมการรายบุคคล ครอบคลุม 3 หัวข้อ ดังนี้ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. การประชุมของคณะกรรมการ 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

   โดยมีกระบวนการดังนี้  
 เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์มให้กรรมการแต่ละท่านทําการประเมิน และจัดส่งกลับมาเพ่ือรวบรวม

และสรุปผลการประเมินให้ท่ีประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกป ี
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ท้ังนี้สามารถสรุปได้ว่า กรรมการมีคุณสมบัติ มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบอย่างดีเย่ียม เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของกรรมการ ส่งผลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และรายบุคคล 

  การประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และรายบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นการใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ชุดย่อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทําไว้เป็นตัวอย่าง ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 

 

  โดยในปี 2561 ได้ดําเนินการประเมินผลแบบรายคณะและรายบุคคล ซ่ึงครอบคลุม 3 หัวข้อ ดังนี ้
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 

  

   โดยมีกระบวนการดังนี้  
 เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์มให้กรรมการแต่ละท่านทําการประเมิน และจัดส่งกลับมาเพ่ือรวบรวม

และสรุปผลการประเมินให้ท่ีประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

  ซ่ึงผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสม และปฏิบัติหน้าท่ีได้ครบถ้วนตามกฎบัตรท่ีบริษัทกําหนด  

 
การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และนโยบายค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจํา

ทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินท่ีเชื่อมโยงกับความสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน (Key 

Performance Indicators หรือ KPI) เพ่ือพิจารณากําหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจท่ีเหมาะสม 

ท้ังนี้นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากจะข้ึนอยู่กับผลประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ตามท่ี
กล่าวมาข้างต้น ยังกําหนดให้สอดคล้องกับคุณสมบัติและความสามารถ สถานภาพของบริษัท รวมถึงระดับค่าตอบแทนใน
อุตสาหกรรมด้วย โดยมีค่าตอบแทนในรูปโบนัสและการปรับข้ึนเงินเดือน เป็นต้น 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ

ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รวมท้ังอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

ตามท่ีต้องการ เปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยกําหนดองค์ประกอบ

เป็น 3 ส่วน คือ (1) ค่าตอบแทนรายเดือนซ่ึงสะท้อนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพ่ือแสดงให้เห็น

ความสําคัญ และการอุทิศเวลาในการเข้าประชุม (3) โบนัสซ่ึงเป็นค่าตอบแทนพิเศษท่ีจ่ายให้กับกรรมการปีละคร้ังตามมูลค่าท่ี

สร้างให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้าท่ีพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการใน

เบื้องต้น เพ่ือนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจําทุกป ี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนและการปรับค่าจ้างประจําปีของ

ผู้บริหาร โดยผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ซ่ึงเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลงานของ

แต่ละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators 

ท้ังนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารภายใต้

หัวข้อท่ี 8 การจัดการ 

 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนการสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร 

 การพัฒนากรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้

ท่ีเกี่ยวข้องแก่กรรมการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการจัดส่งกรรมการ 

เข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์  

 ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการ

เพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในรอบปีท่ีผ่านมา  

 โดยในปี 2561 มีกรรมการบริษัทจํานวน 2 ท่านได้เข้าอบรม ดังนี้ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หลักสูตร และสถาบัน 
1. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการอิสระ Rising Above Disruptions : A Call For Actions  

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

   “EVEREST” Entire Business Innovative 
Transformation : EBIT  

ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
2. นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการ “EVEREST” Entire Business Innovative 

Transformation : EBIT  

ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 

ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ  

ในกรณีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลและกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพ่ือให้กรรมการมี

ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และได้พบปะกับผู้บริหารเพ่ือให้กรรมการสามารถสอบถาม

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทําธุรกิจของบริษัท รวมท้ังสนับสนุนให้กรรมการใหม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD  

ในปี 2561 ไม่มีกรรมการเข้าใหม่ ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศซ่ึงบรรยายโดยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ เนื้อหาครอบคลุมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อย จรรยาบรรณ และหลักการกํากับดูแลกิจการ เป็นต้น 

 

  แผนพัฒนาและสืบทอดตําแหน่งผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง
ต้ังแต่ระดับผู้ อํานวยการฝ่ายข้ึนไปจนถึงระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ 
ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ในการนี้แผนการสืบทอดตําแหน่งดังกล่าวรวมถึงแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และ
การกําหนดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตําแหน่ง เพ่ือเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดกรณีท่ีผู้บริหารไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 
 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทสามารถศึกษาและตรวจสอบข้อมูลในประเด็นท่ีสําคัญได้อย่างรอบคอบ คณะกรรมการ

บริษัทได้แต่งต้ังกรรมการท่ีมีความรู้ความชํานาญท่ีเหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการ

กํากับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นต้น ท้ังนี้ โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย หน้าท่ีความรับผิดชอบตาม

กฎบัตรกรรมการชุดย่อยท้ัง 3 ชุด ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อท่ี 8 การจัดการ 
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นอกจากนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติจัดต้ัง CG Committee 

และ Risk Management Committee โดยมอบหมายให้ 

1. คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการด้วย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการ (Audit and CG Committee)   

2. คณะกรรมการบริหารทําหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยเปล่ียนชื่อเป็น คณะกรรมการบริหารกิจการ

และบริหารความเสี่ยง (Executive and Risk Management Committee) 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในนําข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์

ส่วนตนและผู้อ่ืน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน หน้าท่ีในการรายงานการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และตามข้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีจัดทําและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทของตน คู่สมรส และบุตรท่ียัง

ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้ 

 รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ

ประชาชน หรือวันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอน

หลักทรัพย์ ท้ังนี้ ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแต่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่ง

สําเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันท่ีส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

3. กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในท่ีมีนัยสําคัญท่ีอาจส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของราคาซ้ือขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน

ก่อนท่ีบริษัทจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน และภายหลังประกาศผลการดําเนินการ 24 ชั่วโมง 

(กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นปี

บัญชี) หรือก่อนท่ีข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน  
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4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฎิบัติในการทํางานเป็นลายลักษณ์อักษร ซ่ึงมีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล

ภายใน เพ่ือประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการซ้ือขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่

บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ในการซ้ือขายหุ้นของบริษัท 

หากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารรวมท้ังพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติใน

การทํางานในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน และทําให้บริษัทได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะดําเนินการ

ตามที่เห็นว่าเหมาะสมซ่ึงรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนนําหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 

2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เป็นส่วนใหญ่ (สําหรับหลักปฏิบัติท่ียังไม่สามารถหรือยังไม่ได้นําไปปรับใช้

นั้น ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว) ยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร เฉพาะตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ สําหรับในส่วนของบุคลากร

ในลําดับถัดลงมา ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นําหลักการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของ

กรรมการผู้จัดการใหญ่มาประกอบการพิจารณา 

2. นโยบายปัจจุบันของบริษัทไม่มีการกําหนดให้กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจาก

วันท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เนื่องจากท่ีผ่านมาคณะกรรมการพิจารณาแล้วมี

ความเห็นว่า ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ไม่ได้ข้ึนอยู่กับระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง และกรรมการ

อิสระของบริษัทท้ัง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ และเป็นท่ียอมรับในสังคม รวมถึงการให้

ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีผ่านมา ยังคงมีความเป็นอิสระครอบคลุมในทุกประเด็นสําคัญ 

และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกิจการและผู้ถือหุ้นให้มีการเติบโตอย่างย่ังยืน  

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี

หลากหลาย โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน จากจํานวนกรรมการบริษัท 10 ท่าน ซ่ึงสัดส่วนนี้

ได้คํานึงถึงประโยชน์ต่อบริษัทและการปฏิบัหน้าท่ีของกรรมการได้ครบถ้วน 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate  Social 

Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชน
โดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนท่ีบริษัทประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า เจ้าหนี้     
คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐรวมถึงสังคมและประเทศชาติ 

 
ทางบริษัทมุ่งม่ันพัฒนาธุรกิจ โดยควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกําหนดกฎหมาย หรือ

ข้อกําหนดอ่ืนๆ รวมท้ังแนวปฏิบัติสากลท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน โดยมี
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทมีความมุ่งม่ันในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยบริษัทมุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้นํางาน

ก่อสร้างฐานรากทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่อการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างย่ังยืนขององค์กร รวมถึงการบริหาร

จัดการตามหลักการท่ีดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ท้ังนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและดํารงรักษาความ

เป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพ้ืนฐานขององค์กรชั้นนํา 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ภายใต้กรอบความคิดท่ีว่า การทุจริต

คอร์รัปชั่นได้งอกเงย และเติบโตขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ท้ังในภาครัฐ และ ภาคเอกชน แม้กระท่ังในบริษัทหรือ

องค์กรต่างๆ ก็ยังมีการประพฤติมิชอบเช่นท่ีว่านี้อยู่ ดังนั้นในฐานะผู้บริหาร และ หัวหน้าหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานใน

หน่วยงานก่อสร้าง จึงแสดงความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร โดยผู้บริหาร 

ผู้จัดการโครงการ วิศวกร โฟร์แมนผู้ควบคุมงาน ได้ประกาศเจตนารมย์ร่วมกันเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2557 ณ 

สาํนักงานใหญ่ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้เห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) เม่ือวันท่ี 4 

มีนาคม 2559 โดยบริษัทได้จัดทํานโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น พร้อมท้ังกําหนดคู่มือมาตรการต่อต้าน
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คอร์รัปชั่นโดยสื่อสารให้พนักงานรับทราบและเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับบริษัท 

และบริษัทย่อย เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วโดยรายละเอียดปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2561 

บริษัทได้ย่ืนเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทุจริต (“CAC”) และได้รับการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริตเม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

  บริษัทให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่

เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยบริษัทกําหนดให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

 บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรี 

 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางส่ือสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเร่ืองคับข้องใจเกี่ยวกับการทํางาน ซ่ึง

ข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกําหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และ

สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทํางานร่วมกัน 

 บริษัทสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

 บริษัทรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน ฯลฯ การเปิดเผย

หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทําได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น 

ท้ังนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทําไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย 

 บริษัทไม่สนับสนุนกิจการท่ีละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต 

 พนักงานทุกคนต้องไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทําต่อ

ผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บริษัทมีการกํากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับระดับของอุตสาหกรรม การปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่ง

กฎหมายไทย 
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บริษัทมีสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งมีการจัดทําประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพ และการจัดต้ังกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ เพ่ือสร้างหลักประกันให้พนักงาน  

นอกจากน้ีเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทํางานอยู่กับบริษัทในระยะยาว มีความรู้สึก

ในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน และสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุน

ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) - ครั้งท่ี 2  (PYLON–EJIP No.2) โดยกรรมการบริหาร

ท้ัง 4 ท่าน ขอสละสิทธิในโครงการนี้ 

 บริษัทให้ความสําคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานโดยกําหนดนโยบายและ

แนวปฏิบัติ ให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในโรงงานและหน่วยงาน

ก่อสร้าง เพ่ือดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยท่ีดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความ

ปลอดภัยของสถานท่ีทํางานอย่างสมํ่าเสมอ  ติดต้ังถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง

เบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจําทุกปีสําหรับส่วนของโรงงานและสํานักงาน และจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานใน

หน่วยงานก่อสร้าง โดยเน้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน สร้างสภาพแวดล้อมการ

ทํางานท่ีมีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเย่ียมชมภายในหน่วยงานก่อสร้าง โดยมีมาตรการ

ควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้  

 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  

บริษัทมุ่งเน้นการผลิตท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพ่ือความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อ

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการผลิต และ/

หรือการบริการ โดยมุ่งเน้นท่ีจะคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์ท่ีย่ังยืนกับลูกค้า 

 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงจัดระบบภายในเพ่ือควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ท้ังนี้บริษัทได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ท้ังการใช้ไฟฟ้า น้ําประปา 

และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้น้ํามัน ซ่ึงจากการติดตามพบว่า มีการใช้น้ํามันอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  

บริษัทจะพิจารณาความต้องการของชุมชน และให้ความช่วยเหลือตามกําลังแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถ่ิน

รอบสถานประกอบการ พร้อมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทํางานอาสาสมัคร และกิจกรรม

สาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน 

ในปี 2561 บริษัทให้ความสําคัญในเรื่องชุมชน / สังคม โดยรอบ ๆ บริเวณโครงการก่อสร้างรวมถึงโรงซ่อม

บํารุงเครื่องจักรของบริษัท โดยบริษัทมีมาตรการในการป้องกันเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน / สังคม เช่น มีรั้ว

ล้อมรอบเพ่ือความปลอดภัย ลดฝุ่น ลดเสียง มีการเก็บขยะ ล้างพ้ืนเพ่ือให้เกิดความสะอาด รวมถึงฉีดพ่นน้ําบริเวณ

โดยรอบโครงการก่อสร้างเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีการล้างล้อรถบรรทุกทุกคันก่อนออกจากบริเวณโครงการ

ก่อสร้างเพ่ือป้องกันเศษดิน โคลน ทราย หิน ตกหล่นระหว่างทาง การขนส่งวัสดุโดยรถบรรทุกทุกคันจะต้องมีวัสดุ

ปกคลุม และรถบรรทุกท่ีนํามาใช้จะต้องไม่ก่อให้เกิดควันดํา มีการใช้เครื่องจักรพิเศษสําหรับโครงการก่อสร้างท่ีมีเขต

ก่อสร้างประชิดอาคารข้างเคียง การอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและความรับผิดชอบ

ต่อชุมชน / สังคม รวมถึงการเย่ียมเยียนชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการก่อสร้าง เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบรวมถึง

การชดเชยค่าความเสียหาย (ถ้ามี) และเพ่ิมมาตรการเสริมท่ีจําเป็น (ถ้ามี) เป็นต้น 
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การควบคุมภายใน 

 

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

บริษัทได้ดําเนินการว่าจ้างบริษัท ชญตร์ จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2548  บริษัท
ดังกล่าวเป็นบริษัทท่ีรับตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเน้นงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นหลัก เพ่ือแนะนําและ
ออกแบบระบบงานบัญชี พร้อมท้ังประเมินระบบควบคุมภายใน ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้
พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ชญตร์ จํากัดจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ของนายฐิติวัชร สุพรรณพงศ์  
ผู้บริหารสูงสุดแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวสอบภายในในธุรกิจ นอกจากนี้บริษัท ได้แต่งต้ังนางสาวฐิติมา เตียวประทีป เพ่ือทํา
หน้าท่ีดูแลและประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระด้วย 

 
โดยหน้าท่ีและความผิดชอบของบริษัท ชญตร์ จํากัด (ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ) มีดังนี้ 

 จัดทําแผนงานตรวจสอบประจําปี 

 สอบทานและให้คําแนะนําแก่ฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแล
กิจการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 ประเมินความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมจัดทํารายงานเพ่ือ
นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 สอบทานให้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด 
 

ท้ังนี้ การพิจารณาและแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ  

โดยผลการตรวจสอบ ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 ของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอกไม่พบ
ข้อสังเกตท่ีมีสาระสําคัญ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการของบริษัทท้ัง 3 ท่านท่ีเข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระและผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงผลการแก้ไข
ของบริษัท 

 นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท 
ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของฝ่ายบริหารผ่านคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแล
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กิจการซ่ึงได้มีการพิจารณาในท่ีประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 (ซ่ึงเป็นไปตามแบบประเมินท่ีสํานักงาน 
ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และประกาศใช้เม่ือเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO 
ฉบับปี 2013 ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความ
เสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ท่ีมีการขยายความเป็นหลักการ
ย่อยๆ อีก 17 หลักการ) รวมถึงการตอบข้อซักถามของฝ่ายบริหาร  

ซ่ึงสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น
ว่า บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังติดตาม ควบคุม ดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท
ย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ 
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ปัจจัยความเส่ียง 
ปัจจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีดังต่อไปนี้ 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและอุปทานของวัตถุดิบหลัก 

วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเส้น ซีเมนต์  น้ํามันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ 

(เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) ภาพรวมของปี 2561 ราคาวัตถุดิบหลักประเภทคอนกรีตค่อนข้างทรงตัวในช่วงคร่ึง

ปีแรกและปรับสูงข้ึนในช่วงปลายไตรมาส 3 จนถึงสิ้นปี โดยเป็นไปตามความต้องการใช้ท่ีเปลี่ยนแปลงของ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง สําหรับราคาน้ํามันดีเซลในปี 2561 ท่ีผ่านมามีการปรับตัวสูงข้ึนและมีความผันผวนในแต่

ละช่วงเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามันในตลาดโลก สําหรับราคาเหล็กเส้น ในปี 2561 ท่ีผ่านมาราคา

มีการปรับตัวสูงข้ึนและมีความผันผวนเช่นเดียวกับราคานํ้ามัน ซ่ึงความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักข้างต้น 

อาจทําให้กําไรของบริษัทไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงดําเนินนโยบายลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและการขาดแคลน

ของวัตถุดิบหลัก โดยการสั่งซ้ือวัตถุดิบหลักบางรายการท่ีใช้ในโครงการท่ีได้รับว่าจ้าง เช่น เหล็กเส้น  เป็นการ

ล่วงหน้าท้ังจํานวน และวัตถุดิบหลักบางรายการ เช่น คอนกรีตและสารละลายพยุงหลุมเจาะ บริษัทสามารถทํา

สัญญากําหนดราคาคงท่ีในระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับลักษณะงานของบริษัทท่ีใช้เวลาในการทํางานสั้นแต่ละ

โครงการโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 2 – 6 เดือน ทําให้โอกาสท่ีบริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

หลักในแต่ละโครงการนั้นจํากัด สําหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นมีผลต่อราคา

วัตถุดิบค่อนข้างตํ่า  เนื่องจากวัตถุดิบหลักท้ังหมดสามารถจัดซ้ือได้ภายในประเทศ  

สําหรับในกรณีของน้ํามันดีเซลซ่ึงไม่สามารถจัดซ้ือล่วงหน้าหรือกําหนดราคาคงท่ีได้นั้น บริษัทมี

นโยบายในการลดผลกระทบความเสี่ยงจากราคาน้ํามันดีเซลท่ีอาจเพ่ิมสูงข้ึน  โดยการรณรงค์ให้มีการประหยัด

การใช้น้ํามันดีเซล และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (ลด downtime) นอกจากน้ี บริษัทจะพิจารณาปรับราคา

สินค้าข้ึนเพ่ือชดเชยต้นทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการแข่งขันได้   

 

 ความเสี่ยงในการท่ีไม่สามารถหาโครงการใหม่เม่ือโครงการปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้ว 

การก่อสร้างงานฐานรากนั้นใช้เวลาในการดําเนินการของแต่ละโครงการเพียงประมาณ 2-6 เดือน และ

อาจใช้เวลามากที่สุดประมาณ 10-15 เดือน ในกรณีท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้นบริษัทจําเป็นต้องหา

โครงการใหม่มาแทนโครงการท่ีใกล้แล้วเสร็จอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษารายได้ของบริษัทให้เติบโตอย่างสมํ่าเสมอ  

ในปี 2561 อุตสาหกรรมก่อสร้าง มีการขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2560 ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการขยายตัวของ

การลงทุนภาคเอกชน และความต่อเน่ืองของการลงทุนภาครัฐ ซ่ึงในปี 2561 ท่ีผ่านมา มีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่เข้าสู่

ขั้นตอนการก่อสร้างหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้า สายสี
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เหลือง ช่วงลาดพร้าว - สําโรง โครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี เป็นต้น ส่งผลให้การแข่งขันใน

ตลาดอยู่ในระดับท่ีไม่สูงนัก 

สําหรับทิศทางของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 แม้จะมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ แต่ภายใต้แผนปฏิบัติการ

ด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน บริษัทคาดว่ารัฐบาลชุดใหม่จะยังคงนโยบายผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ี

สําคัญ โดยคาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ออกมาอย่างต่อเน่ืองอีกหลายโครงการ ซ่ึงจะสร้างความเช่ือมั่นและ

ส่งผลต่อเน่ืองถึงการลงทุนใหม่ของภาคเอกชน รวมถึงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างเสาเข็มเจาะรวมถึงกลุ่มงาน

กําแพงกันดินของบริษัทด้วย ฝ่ายบริหารคาดว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2562 น่าจะมีปริมาณงาน

ใกล้เคียงกับปี 2561 โดยจะมีทิศทางท่ีดีในช่วงคร่ึงหลังของปี 2562 หลังจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 

สนามบินเริ่มก่อสร้าง 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้ง 

ซ่ึงอาจส่งผลกระทบถึงความต่อเน่ืองของภาครัฐในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมไปถึงการจัดทํางบประมาณปี 

2563 ซ่ึงอาจมีล่าช้าและกระทบต่อการอนุมัติงบประมาณการลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีอาจทําให้การเติบโตของ

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก่อสร้างไม่เป็นไปตามท่ีคาดได ้

ท้ังนี้ ท่ีผ่านมาบริษัทยังคงเน้นนโยบายการขยายฐานลูกค้ารวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิมเพ่ือลดความ

เสี่ยงด้านนี้ 

 

 ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ในงานฐานราก 

งานของบริษัทเป็นงานท่ีจําเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญในการก่อสร้างงานฐานราก ไม่ว่าจะ

เป็นการวางแผนงาน เทคนิคการดําเนินงาน การติดต่อหาลูกค้า การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทํางาน ตลอดจน

การซ่อมบํารุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมดําเนินงาน หากบริษัทสูญเสียบุคลากรท่ีสําคัญได้แก่ ผู้บริหาร

ระดับสูง และวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อาจส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษัทได้  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของบุคลากรและให้ผลตอบแทนในระดับท่ีสามารถ

แข่งขันกับตลาดได้ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรทํางานให้กับบริษัท

อย่างเต็มท่ีและรักษาบุคลากรให้ทํางานกับบริษัทในระยะยาว และจากระบบการบริหารงานบุคลากรที่ดีในปัจจุบัน 

หากมีบุคลากรส่วนใดขาด บริษัทสามารถสลับสับเปล่ียนบุคลากรเพ่ือทดแทนส่วนท่ีขาดไปได้ทันทีโดยไม่กระทบกับ

การดําเนินงานของบริษัท  

 

 ความเสี่ยงจากการก่อสร้างโครงการล่าช้ากว่ากําหนด 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความล่าช้าของโครงการโดยท่ัวไป อาจเกิดจากความล่าช้าอันเนื่องมาจากผู้

ว่าจ้างเอง เช่น เรื่องการส่งมอบพ้ืนท่ี การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้าง  ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างส่งมอบ
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พ้ืนท่ีล่าช้า บริษัทอาจได้รับค่าชดเชยการรอพื้นท่ี (Stand-by Fee) จากผู้ว่าจ้างตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ 

ความล่าช้านี้อาจมีผลกระทบต่อระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่ึงบริษัทได้ลดความเสี่ยงจากความล่าช้า

เหล่านี้ โดยมีการประชุมวางแผนกับผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบริษัทจะนําเคร่ืองจักรเข้าสถานท่ีก่อสร้างก็ต่อเม่ือผู้ว่า

จ้างได้จัดเตรียมความพร้อมของพ้ืนท่ีสําหรับการทํางานเรียบร้อยแล้ว โดยท่ีบริษัทให้ความร่วมมือและประสานงาน

กับผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้งานก่อสร้างสําเร็จลุล่วงตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

นอกจากนี้ความล่าช้าอาจเกิดจากผู้รับจ้างหรือบริษัทเอง เช่น ในกรณีท่ีเกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ

หลัก โดยถ้าบริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกําหนดก็อาจต้องเสียค่าปรับ  ซ่ึงบริษัทลดความเสี่ยงโดยการสั่งซ้ือ

วัตถุดิบบางรายการท่ีใช้ในโครงการท่ีได้รับว่าจ้างเป็นการล่วงหน้าท้ังจํานวน นอกจากนี้ หากมีความจําเป็น บริษัทยัง

สามารถท่ีจะเพิ่มกําลังคนและเครื่องจักรเพื่อเร่งรัดงานได้ 

 

 ความเสี่ยงจากการท่ีถูกฟ้องร้องหากโครงการมีปัญหา 

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับสิ่งปลูกสร้างอาจเกิดข้ึนโดยมีสาเหตุได้หลายประการ เช่น ความผิดพลาดจาก

การออกแบบ หรือการก่อสร้างท่ีไม่ได้มาตรฐาน ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังนั้นการฟ้องร้อง

จากผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้บริษัทถูกเรียกร้องความเสียหายได้ 

เม่ือบริษัทส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วบริษัทจะมีการวางหนังสือค้ําประกันผลงานจากธนาคาร หรือออก

หนังสือรับประกันผลงานจากบริษัท เป็นระยะเวลา 1-2 ปี เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของผลงาน โดยท่ีผ่านมา 

บริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องใดๆในด้านคุณภาพของงานก่อสร้างท่ีส่งมอบให้แก่ลูกค้า ท้ังนี้ เนื่องจากบริษัทมีระบบการ

ควบคุมการก่อสร้างท่ีมีมาตรฐานสูง เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายจากกระบวนการก่อสร้างให้มีน้อยท่ีสุด 

นอกจากนี้ในระหว่างการก่อสร้างบริษัทยังจัดให้มีการประกันภัยสําหรับงานก่อสร้างเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ

หากเกิดความเสียหายจากการดําเนินงาน  

 

 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชําระหนี้จากลูกค้า 

ลูกค้าบางรายของบริษัทอาจประสบปัญหาสภาพคล่อง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการชําระหนี้ให้แก่บริษัท 

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการไม่ได้รับชําระหนี้ บริษัทจะทําการตรวจสอบฐานะการเงินและชื่อเสียงของลูกค้า

ก่อนตัดสินใจรับงาน และในบางกรณี บริษัทจะขอหลักประกันการชําระเงินก่อนเริ่มดําเนินงาน เช่น เงินจ่ายล่วงหน้า 

หนังสือค้ําประกันการชําระเงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต (DLC) หรือต๋ัวอาวัล สําหรับลูกหนี้ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้

นั้น บริษัทจะพิจารณาตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และติดตามทวงหนี้ดังกล่าวจนถึงท่ีสุด หรือหากจําเป็น บริษัท

จะดําเนินการทางกฎหมายต่อไป 
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 
 
ภาพรวมของการดําเนินงานท่ีผ่านมา 

 
ธุรกิจงานก่อสร้างฐานรากของบริษัทประกอบด้วยงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ กําแพงกันดิน และงานปรับปรุงคุณภาพ

ดิน ข้ึนอยู่กับการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นสําคัญ ท้ังนี้ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2561 ท่ีผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีการ

ขยายตัวจากปี 2560 ในระดับร้อยละ 4.1 (อ้างอิงข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคการส่งออก การขยายตัวของการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน การ

ใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ  

นอกจากนี้ ในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก็มีทิศทางขยายตัวต้ังแต่ช่วงต้นปี ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายตัว

ของการลงทุนภาคเอกชน และความต่อเนื่องของการลงทุนภาครัฐ ซ่ึงในปี 2561 ท่ีผ่านมา มีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่เข้าสู่

ข้ันตอนการก่อสร้างหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วง

ลาดพร้าว–สําโรง โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี เป็นต้น  

แม้จะได้รับผลกระทบจากความล่าช้าในการส่งมอบพื้นท่ีและการเร่ิมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า แต่ก็กระทบกับ

บริษัทไม่มาก ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดอยู่ในระดับท่ีไม่สูงนัก 

 ท้ังนี้ในปี 2561 นี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการรวมท้ังสิ้น 1,436.91 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

โครงการภาคเอกชนร้อยละ 86.86 และโครงการภาครัฐร้อยละ 13.14 

ด้านต้นทุนของบริษัท บริษัทยังคงรักษานโยบายการจัดซ้ือวัสดุหลักท่ีใช้ในการก่อสร้างงานฐานรากตั้งแต่เม่ือตกลง

รับงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัสดุสําหรับโครงการนั้นๆ อย่างไรก็ตามงานเสาเข็มเจาะเป็นงานท่ี

ใช้เวลาก่อสร้างไม่นานนัก หากมีความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุผลกระทบก็จะค่อนข้างจํากัด และเม่ือรับงานโครงการใหม่ก็

จะสามารถปรับราคาให้สอดคลอ้งกับต้นทุนท่ีเปลี่ยนไปได้   

นอกจากน้ีบริษัทยังมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของ

ลูกค้า และอัตราการใช้กําลังการผลิตของเครื่องจักร เป็นต้น 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการรวม 1,436.91 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจํานวน 

721.15 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 100.75 สาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยงานภาครัฐท่ี

สําคัญได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ส่วนโครงการภาคเอกชนท่ีสําคัญ ได้แก่ โครงการโรงพยาบาลวิมุต โครงการเดอะ 
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ไพรเวซ่ี พระราม 9 ของกลุ่ม บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท โครงการ One 9 Five ของ บจ.เทียนเฉินอินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพ

เพอร์ต้ี (ไทยแลนด์) โครงการเลสโซ่ มอลล์ (บางนา) ของ บจ.เลสโซ่ มอลล์ (บางนา) โครงการเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี ของกลุ่ม

เซ็นทรัลพัฒนา โครงการรสาทาวเวอร์เพชรบุรี ของ บจ.รสาเว็นเจอร์ส โครงการคอนโดมิเนียม ของบมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอป

เมนท์ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) โครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่ม บจ.นารายณ์พร็อพเพอตี้ จํากัด 

เป็นต้น   

ต้นทุนบริการประกอบไปด้วยค่าจ้างแรงงาน ค่าวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลือง และค่าใช้จ่าย

ในการผลิตอ่ืนๆ ซ่ึงวัสดุก่อสร้างหลักของงานฐานราก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต์ เหล็กเส้น น้ํามันดีเซล และสารละลาย

พยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนท์และโพลีเมอร์) โดยราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ  

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนบริการรวม 1,098.29 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 549.66 ล้านบาท หรือ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 100.19 ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน คิดเป็นอัตราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากการให้บริการร้อยละ 

76.43 ลดลงจากปีก่อนซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 76.65 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารซ่ึงประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่าย

สํานักงาน ภาษีและค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและ

การบริหารเท่ากับ 79.19 ล้านบาท เป็นส่วนเฉพาะของบริษัทจํานวน 75.11 ล้านบาท และเป็นส่วนของบริษัทย่อยจํานวน 

4.08 ล้านบาท  

สําหรับ ปี 2561 จากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

เท่ากับ 217.79 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเท่ากับ 116.53 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 115.08 คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิร้อย

ละ 15.07 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 14.04 เป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยมีกําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

ในอัตรา 0.29 บาทต่อหุ้น 

สําหรับปี 2561  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับร้อยละ 26.82 เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซ่ึง

เท่ากับร้อยละ 13.08 

 

ฐานะทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,244.03 ล้านบาท ซ่ึงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 

679.77 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ 250.36 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจํานวน 

564.26 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ 70.07 ล้านบาท สินทรัพย์ท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นการ

เพ่ิมข้ึนในเงินลงทุนระยะส้ันประมาณ 57.07 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าประมาณ 124.97 ล้านบาท รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียก
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ชําระประมาณ 51.71 ล้านบาท และ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ประมาณ 73.51 ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์สําหรับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 24.69 เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 10.54 

ทางด้านหนี้สิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 377.46 ล้านบาท เป็นประเภทหนี้สิน

หมุนเวียนจํานวน 317.58 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากสิ้นปี 2560 ประมาณ 164.93 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนใน

ส่วนของ เจ้าหนี้การค้าประมาณ 72.35 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าประมาณ 36.82 ล้านบาท และอื่นๆเพิ่มข้ึนรวม

ประมาณ 55.76 ล้านบาท ส่วนประเภทหนี้สินไม่หมุนเวียนจํานวน 59.88 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปี 2560 ประมาณ 46.44 

ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มข้ึนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (หักส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี) ประมาณ 45.31 ล้าน

บาท หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2.76 ล้านบาท และหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน (หักส่วนท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหนึ่งปี) ลดลงประมาณ 1.63 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินรวมมีจํานวน 866.57 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนซ่ึง

เท่ากับ 757.51 ล้านบาท ท้ังนี้ในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน 108.73 ล้านบาท ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตรา

ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ 26.82 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ให้กับบริษัท แกรนท์ ธอน

ตัน จํากัด เป็นจํานวนเงินรวม 1,175,000 บาท ซ่ึงเป็นค่าสอบบัญชีท่ีเป็นส่วนเฉพาะของบริษัท 980,000 บาท และ ส่วนของ

บริษัทย่อยจํานวน 195,000 บาท   ท้ังนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนในการตรวจสอบ เช่น ค่าจัดพิมพ์งบการเงิน ค่าพาหนะ เป็นต้น 

ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชี  

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

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งกันในปีท่ีผ่านมา 

 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

เม่ือบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือการ

จําหน่ายสินทรัพย์ท่ีสําคัญของบริษัท 

 ท้ังนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นของการ

เข้าทํารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการน้ัน โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนิน

ธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดข้ึนจริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ

ดูแลกิจการไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ

บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ/หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  

บริษัทได้ยึดถือตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและ/หรือการได้มา

หรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้น

ของบริษัท ผู้ลงทุนท่ัวไปและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การขออนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ ท้ังนี้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นท่ี

มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเก่ียวข้องจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมี

ส่วนเกี่ยวข้อง 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันรวมท้ังการได้มาหรือจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ในอนาคต 

การเข้าทํารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการท่ีได้กําหนดไว้แล้วข้างต้น 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ต่อรายงานทางการเงิน 
 

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

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ได้

กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทํางบการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาท่ีเป็นจริงและ

สมเหตุผล 

 ฝ่ายบริหารได้จัดทํางบการเงินข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยได้เลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและ

ถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทํางบการเงิน รวมท้ังการ

เปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ในการตรวจสอบฝ่าย

บริหารได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบ

บญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดงไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้

แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน มีการใช้นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัทมี

ระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการทุจริตหรือการ

ดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญและเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาทรัพย์สินของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ได้ปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ในรายงาน

ประจําปีแล้ว 

 จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด 

(มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐาน

การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง            

 

 

 
 

 

      (นายเสรี จินตนเสรี)       (ดร. ชเนศวร์ แสงอารยะกุล) 

       ประธานกรรมการ                                 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีดร.ปัญจะ เสนาดิสัย เป็น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุลและ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียรเป็นกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้ปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการซ่ึง

สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจํา  

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมท้ังสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการทุกคนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้พิจารณาและดําเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. สอบทานการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจําปีสําหรับปี 2561 ร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามประกาศ

ของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซ่ึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไปในการนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศท่ี

เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้การสนับสนุนและติดตามการนํามาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบัติ ตามท่ีสภาวิชาชีพ

บัญชีและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ให้แนวทางไว้ นอกจากนี้ในปี 

2561 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้ร่วมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง 

เพ่ือให้ความม่ันใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 

2. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม

ภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี ซ่ึงผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็น

สอดคล้องกันว่า ไม่พบประเด็นข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญในปี 2561 นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการได้พิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยรวมท้ัง

พิจารณาคําถามท่ีใช้ในแบบประเมินท่ีจัดทําข้ึนตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 
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Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซ่ึงผลการประเมินในปี 2561 พบว่า หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 

3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์รี จํากัด 

เป็นผู้ตรวจสอบภายในอิสระประจําปี 2562 และได้อนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 

2562 โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลท. หรือ

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการท่ีจะม่ันใจได้ว่าการ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

5. รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในปี 2561 บริษัทไม่มีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีเป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและ/หรือการได้มาหรือจําหน่ายไป

ซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

หากมีรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการจะพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี และราย

ไตรมาส เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการท่ีเกิดข้ึนนั้นสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้ดําเนินตามเงื่อนไข

ทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังผู้ซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ 

ธอนตัน จํากัด แล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้มีความเป็นอิสระ  มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และ

ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง ส่งมอบงานตรงตามเวลา รวมท้ังเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. 

จึงเห็นควรให้ นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 หรือนายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล เลข

ทะเบียน 6624 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล เลขทะเบียน 6549 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล เลข

ทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2562 และนําเสนอต่อ
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คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา และขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป (ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท 

แกรนท์ ธอนตัน จํากัด แทนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีท่ีบริษัท 

แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีอ่ืนแทนได้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งต้ัง

ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนได้ และขอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 มอบอํานาจให้

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้ท้ังสองกรณีข้างต้น) 

7. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได้สอบทานการบริหารความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารและผู้

ตรวจสอบภายใน และเห็นว่าฝ่ายบริหารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  

8. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการปีละหนึ่งคร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมาย และหน้าท่ีความรับผิดชอบ

สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของ ตลท.  

9. คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่าง

น้อยไตรมาสละ  1 ครั้ง 

 

จากการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังมีกระบวนการที่ช่วยให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัท

เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา และมีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

 

                 (ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน และกรรมการท่ี

ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายวงศ์ชัย แสงอารยะกุล 

และดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุลเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการประชุมท้ังสิ้น 2 ครั้ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนเข้าร่วมประชุม

ทุกครั้ง โดยได้พิจารณาและดําเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

1. พิจารณาโครงสร้าง และ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คุณสมบัติ รวมท้ังความเหมาะสมของความรู้

และประสบการณ์ของกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทท้ังในเรื่องของจํานวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดประเภท

และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ

เฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทดําเนินกิจการอยู่ 

3. พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และเสนอชื่อ

เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 

4. พิจารณาการจัดสรรค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ภายในวงเงินท่ี

ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรท่ีได้กําหนดไว้ 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี 2560 และจัดสรรค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามหลักเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

6. พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ประจําปี 

2561 โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทท่ีจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ ค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทท่ีมีระดับรายได้ และกําไรสุทธิใกล้เคียงกัน ปริมาณงานและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติ 

7. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจําปี 

2561 และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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8. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ครอบคลุมและชัดเจนย่ิงข้ึนตาม

กฎหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง           

               จากการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า 

บริษัทได้คัดเลือกและสรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายธุรกิจท่ี

เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของผู้ท่ีจะได้รับคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมถึง

โครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้อย่างเหมาะสม และภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

  
                

                                                
                              (ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ช่อวิเชียร)                    

                                                                             ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
  
ความเห็น 

 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วย      

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ซ่ึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เฉพาะของบริษัท รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามท่ี

ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยได้ระบุความรับผิดชอบของข้าพเจ้าไว้ในรายงานของข้าพเจ้า 
ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ท้ังนี้ ข้าพเจ้ามีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รวบรวมมานั้นเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้

แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้ 

 

เร่ืองสําคัญจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเสี่ยงโดยผูส้อบบญัช ี
 

การรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง 

 

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างสําหรับปี

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 1,437 ล้านบาท และ

จํานวน 1,391 ล้านบาท ตามลําดับ  

 

กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้รายได้ท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตามขัน้

ความสําเร็จของงานก่อสร้าง รายได้จากการก่อสร้างดังกล่าวมี

จํานวนเงินท่ีเป็นสาระสําคัญ และมีผลกระทบต่อรายการทางบัญชี

ท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาการก่อสร้าง ได้แก่ รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้

เรียกชําระ งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา และต้นทุนการ

ก่อสร้าง การประมาณการข้ันความสําเร็จของงานก่อสร้างเป็น

เรื่องท่ีต้องใช้ดุลยพินิจท่ีมีนัยสําคัญของผู้บริหาร ซ่ึงต้องมีการ

ทบทวนประมาณการรายได้และประมาณการต้นทุนโครงการ

ก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และปรับปรุงประมาณการเมื่อ

จําเป็น  

 

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวกับการ

รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 3.1 

 

 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าโดยสรุป มีดังน้ี 

•   การทําความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของ  

วิธีการกําหนดอัตราส่วนของงานก่อสร้างท่ีทําเสร็จ

ของผู้บริหาร  

•   การทําความเข้าใจกระบวนการประมาณการต้นทุน

งานก่อสร้างโดยการเปรียบเทียบประมาณการที่เคย

กําหนดไว้กับต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริง สอบทานหลักฐาน

ประกอบและทดสอบการคํานวณประมาณการต้นทุน

งานก่อสร้างของงวดปัจจุบันกับต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริง

ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันท่ีใน

รายงานของผู้สอบบัญชี 

•   สุ่มตัวอย่างสอบทานความสมเหตุสมผลของอัตราส่วน

งานก่อสร้างท่ีทําเสร็จโดยการเข้าสังเกตการณ์การ

สํารวจทางกายภาพของงานระหว่างก่อสร้าง ทดสอบ

การคํานวณอัตราส่วนงานก่อสร้างท่ีทําเสร็จและสอบ

ทานเหตุการณ์ ท่ี เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชี  

•   สุ่มตัวอย่างสอบทานอัตราส่วนของต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจริง

เปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างตาม

อัตราส่วนของงานก่อสร้างท่ีทําเสร็จ  
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เรื่องอ่ืน 

 

งบการเงินรวมของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน ซ่ึงได้เสนอรายงานการ

ตรวจสอบลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข 

 

ข้อมูลอ่ืน 

 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจําปีจะถูกจัดเตรียมให้

ข้าพเจ้าภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ

เชื่อม่ันต่อข้อมูลอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท คือ การอ่านข้อมูล
อ่ืนตามท่ีระบุข้างต้นเม่ือจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมีสาระสําคัญกับ    งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่  
 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง

สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเพ่ือให้ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลท่ีแสดงขัดต่อ

ข้อเท็จจริง 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
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ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทใน

การดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี

สําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงาน

ต่อเนื่องต่อไปได้ 

 

ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ

บริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความ

เชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล

ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือ

ว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล

ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทเหล่านี้ 

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงจัดทําข้ึนโดยผู้บริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า
มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ
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เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึง
วันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทําให้มีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่    

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า  

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่างๆที่สําคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง
เหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว  
 

 

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 6549 
 
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพันธ์ 2562 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 147,027,174         110,835,503        130,743,265         40,241,143          

เงินลงทุนระยะสัน้ 6 60,000,003           2,925,621            60,000,000           2,922,571            

ลูกหน้ีการค้า

   - ลูกค้าทัว่ไป - สุทธิ 7.1 222,016,790         97,047,872          222,016,790         96,747,872          

   - บริษัทย่อย 4 -                      -                     -                      1,602,370            

รายได้ค้างรับที่ยังไมไ่ด้เรียกชําระ 7.2 109,726,047         58,017,575          109,303,889         49,612,356          

งานระหวา่งก่อสร้างตามสัญญา 4,422,465            5,311,000            4,422,465            5,128,433            

วสัดุและอะไหล่คงเหลือ 41,522,742           40,373,690          41,522,742           40,248,573          

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน - สุทธิ 53,790,898           34,344,219          51,280,417           31,283,546          

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวสัดุ 36,666,611           65,299,002          36,666,611           65,298,990          

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื่น 4,598,558            15,258,315          4,587,168            13,345,455          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 679,771,288         429,412,797        660,543,347         346,431,309        

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผกูพนั 9 -                      1,320,000            -                      1,320,000            

เงินลงทุนทัว่ไป 10 1,800,000            1,800,000            1,800,000            1,800,000            

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 4, 11 -                      -                     10,199,981           40,799,970          

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 12 529,026,747         455,512,245        529,026,415         452,658,492        

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ระหวา่งพฒันา 2,655,500            1,296,250            2,655,500            1,296,250            

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน 25,365,669           26,901,580          20,493,200           20,493,200          

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 13 -                      3,296,377            -                      3,296,377            

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น 5,414,780            4,063,676            5,407,780            2,385,614            

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 564,262,696         494,190,128        569,582,876         524,049,903        

รวมสินทรพัย์ 1,244,033,984      923,602,925        1,230,126,223      870,481,212        

1,155,880,971      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้าและตัว๋เงินจ่าย 143,527,149        71,175,816         143,328,742        70,099,044         

เจ้าหน้ีอื่น 4,435,206           8,665,288           3,108,386           5,700,656           

หน้ีสินที่จะถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปี

 - หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 15 15,493,904         2,885,942           15,493,904         2,885,942           

 - หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 4, 16 4,129,612           3,728,129           4,129,612           3,728,129           

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 69,807,735         36,598,443         69,491,587         31,883,308         

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 55,807,453         18,988,368         55,807,453         14,925,012         

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,385,810           -                    2,890,882           -                    

หน้ีสินหมนุเวยีนอื่น 20,991,492         10,610,623         20,944,105         9,833,145           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 317,578,361        152,652,609        315,194,671        139,055,236        

หน้ีสินไมห่มุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 15 46,295,254         983,171              46,295,254         983,171              

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - สุทธิ 4, 16 10,822,740         12,452,692         10,822,740         12,143,242         

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 13 2,763,473           -                    2,763,473           -                    

รวมหน้ีสินไมห่มุนเวียน 59,881,467         13,435,863         59,881,467         13,126,413         

รวมหน้ีสิน 377,459,828        166,088,472        375,076,138        152,181,649        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

    ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มลูค่าหุ้นละ 0.5 บาท

(2560: มลูค่าหุ้นละ 1 บาท)

- ทุนจดทะเบียน 749,873,396 หุ้น 

       (2560 : 374,936,698 หุ้น) 18 374,936,698        374,936,698        374,936,698        374,936,698        

- ทุนที่ออกและชําระแล้ว 749,873,396 หุ้น

       (2560 : 374,936,698 หุ้น) 374,936,698        374,936,698        374,936,698        374,936,698        

    ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 153,825,441        153,825,441        153,825,441        153,825,441        

    กําไรสะสม

- จัดสรรเพือ่สํารองตามกฎหมาย 37,979,500         37,979,500         37,979,500         37,979,500         

- ยังไมไ่ด้จัดสรร 305,530,203        196,470,500        288,308,446        151,557,924        

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น (5,697,686)          (5,697,686)          -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 866,574,156        757,514,453        855,050,085        718,299,563        

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไมอ่ยู่ในอํานาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 866,574,156        757,514,453        855,050,085        718,299,563        

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,244,033,984     923,602,925        1,230,126,223     870,481,212        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้ค่าก่อสร้าง 22 1,436,527,316  715,595,250     1,391,315,547  558,873,868     

รายได้จากการให้เช่า 4 382,717           163,560           5,106,120        14,909,030       

รวมรายได้จากการให้บริการ 1,436,910,033  715,758,810     1,396,421,667  573,782,898     

ต้นทุนบริการ 4 (1,098,290,208) (548,633,770)    (1,081,997,663) (470,682,495)    

กําไรขัน้ต้น 338,619,825     167,125,040     314,424,004     103,100,403     

เงินปนัผลรับ 4 -                  -                  17,999,973       -                  

ดอกเบี้ยรับ 2,553,756        2,871,939        1,915,915        2,592,279        

กําไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย 4 -                  -                  29,400,011       -                  

รายได้อื่น 4, 19 5,662,185        2,638,475        4,724,418        3,508,726        

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 346,835,766     172,635,454     368,464,321     109,201,408     

ค่าใช้จ่ายในการขาย 20 (2,707,042)       (2,246,747)       (2,443,815)       (2,246,747)       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 20 (76,483,123)      (68,232,423)      (72,667,755)      (66,816,401)      

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4, 20 -                  -                  -                  23,183,134       

ต้นทุนทางการเงิน (881,494)          (895,323)          (881,494)          (895,323)          

รวมค่าใช้จ่าย (80,071,659)      (71,374,493)      (75,993,064)      (46,775,337)      

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 266,764,107     101,260,961     292,471,257     62,426,071       

ภาษีเงินได้ 13 (48,972,772)      (2,929)             (46,989,103)      (2,929)             

กําไรสุทธิสําหรับปี 217,791,335     101,258,032     245,482,154     62,423,142       

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

รายการท่ีต้องไมจั่ดประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

     คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี 13 -                  (3,350,014)       -                  (3,350,014)       

ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี -                  (3,350,014)       -                  (3,350,014)       

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรับปี 217,791,335     97,908,018       245,482,154     59,073,128       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การแบง่ปันกําไรสุทธิสําหรับปี

ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท 217,791,335     101,258,032     245,482,154     62,423,142       

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไมอ่ยู่ในอํานาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

217,791,335     101,258,032     245,482,154     62,423,142       

การแบง่ปันกําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนที่เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท 217,791,335     97,908,018       245,482,154     59,073,128       

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไมอ่ยู่ในอํานาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

217,791,335     97,908,018       245,482,154     59,073,128       

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 21

กําไร (บาทต่อหุ้น) 0.29                0.14                0.33                0.08                

จํานวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น) 749,873,396 749,873,396 749,873,396 749,873,396

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

องค์ประกอบอื่นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรเพื่อ ส่วนตํ่าจากการ ส่วนได้เสียใน

ทุนเรือนหุ้นที่ ส่วนเกิน สํารองตาม ยังไมไ่ด้ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน รวมส่วนของ บริษัทย่อยที่ไมอ่ยู่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ รับชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร การลงทุนในบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 374,936,698       153,825,441       37,979,500        229,790,326       (5,697,686)                   790,834,279            -                       790,834,279       

จ่ายเงินปนัผล 18 -                   -                   -                   (131,227,844)      -                              (131,227,844)           -                       (131,227,844)      

รายการกับผู้ถือหุ้น 374,936,698       153,825,441       37,979,500        98,562,482         (5,697,686)                   659,606,435            -                       659,606,435       

กําไรสุทธิสําหรับปี -                   -                   -                   101,258,032       -                              101,258,032            -                       101,258,032       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี 13 -                   -                   -                   (3,350,014)         -                              (3,350,014)              -                       3,350,014-          

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                   -                   -                   97,908,018         -                              97,908,018              -                       97,908,018        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 374,936,698       153,825,441       37,979,500        196,470,500       (5,697,686)                   757,514,453            -                       757,514,453       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 374,936,698       153,825,441       37,979,500        196,470,500       (5,697,686)                   757,514,453            -                       757,514,453       

จ่ายเงินปนัผล 18 -                   -                   -                   (108,731,632)      -                              (108,731,632)           -                       (108,731,632)      

รายการกับผู้ถือหุ้น 374,936,698       153,825,441       37,979,500        87,738,868         (5,697,686)                   648,782,821            -                       648,782,821       

กําไรสุทธิสําหรับปี -                   -                   -                   217,791,335       -                              217,791,335            -                       217,791,335       

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                   -                   -                   217,791,335       -                              217,791,335            -                       217,791,335       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 374,936,698       153,825,441       37,979,500        305,530,203       (5,697,686)                   866,574,156            -                       866,574,156       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

กําไรสะสม



บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)  
 

รายงานประจําปี 2561 111 

 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

จัดสรรเพื่อ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน สํารองตาม ยังไมไ่ด้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ที่ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 374,936,698            153,825,441            37,979,500              223,712,640            790,454,279            

จ่ายเงินปนัผล 18 -                         -                         -                         (131,227,844)           (131,227,844)           

รายการกับผู้ถือหุ้น 374,936,698            153,825,441            37,979,500              92,484,796              659,226,435            

กําไรสุทธิสําหรับปี -                         -                         -                         62,423,142              62,423,142              

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี 13 -                         -                         -                         (3,350,014)               (3,350,014)               

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                         -                         -                         59,073,128              59,073,128              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 374,936,698            153,825,441            37,979,500              151,557,924            718,299,563            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 374,936,698            153,825,441            37,979,500              151,557,924            718,299,563            

จ่ายเงินปนัผล 18 -                         -                         -                         (108,731,632)           (108,731,632)           

รายการกับผู้ถือหุ้น 374,936,698            153,825,441            37,979,500              42,826,292              609,567,931            

กําไรสุทธิสําหรับปี -                         -                         -                         245,482,154            245,482,154            

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                         -                         -                         245,482,154            245,482,154            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 374,936,698            153,825,441            37,979,500              288,308,446            855,050,085            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม
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  บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 266,764,107    101,260,961    292,471,257    62,426,071      

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็น

    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื่อมราคา 71,530,743      57,825,217      71,159,729      56,172,590      

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 1,360,967       1,977,763       1,360,967       1,977,763       

กลับรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,148,492)      -                 (3,883,863)      -                 

กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (1,847,424)      (1,830,359)      (3,539,177)      (1,830,359)      

เงินปนัผลรับ -                 -                 (17,999,973)     -                 

กําไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย -                 -                 (29,400,011)     -                 

กลับรายการค่าเผือ่การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                 -                 -                 (23,183,134)     

ดอกเบี้ยรับ (2,553,756)      (2,871,939)      (1,915,915)      (2,592,279)      

ดอกเบี้ยจ่าย 881,494          895,323          881,494          895,323          

เงินสดรับจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

      และหน้ีสินดําเนินงาน 332,987,639    157,256,966    309,134,508    93,865,975      

   สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น)

ลูกหน้ีการค้า (121,067,558)   64,525,433      (119,782,685)   58,306,009      

รายได้ค้างรับที่ยังไมไ่ด้เรียกชําระ (51,708,472)     38,190,794      (59,691,533)     45,810,628      

งานระหวา่งก่อสร้างตามสัญญา 888,535          (3,820,273)      705,968          (3,729,751)      

วสัดุและอะไหล่คงเหลือ (1,149,052)      (7,328,628)      (1,274,169)      (7,486,879)      

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน (19,446,679)     13,894,692      (19,996,871)     16,202,594      

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวสัดุ 28,632,391      (59,700,450)     28,632,379      (59,700,438)     

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื่น 10,543,475      (8,859,395)      9,133,933       (8,940,618)      

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่น (1,612,044)      416,252          (3,022,166)      262,777          

   หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจ้าหน้ีการค้าและตัว๋เงินจ่าย 72,351,333      (44,004,634)     73,229,698      (41,219,636)     

เจ้าหน้ีอื่น (4,230,082)      (712,201)         (2,592,270)      203,804          

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 33,209,291      (1,059,780)      37,608,279      (7,050,819)      

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 36,819,085      (5,415,001)      40,882,441      (7,552,136)      

หน้ีสินหมนุเวยีนอื่น 10,380,869      (5,172,797)      11,110,960      (5,103,790)      

จ่ายชําระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน (2,964,660)      (724,990)         (2,655,210)      (724,990)         

เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน 323,634,071    137,485,988    301,423,262    73,142,730      

รับดอกเบี้ย 2,178,110       3,021,152       1,540,269       2,741,492       

จ่ายดอกเบี้ย (506,270)         (375,524)         (506,270)         (375,524)         

รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายงวดก่อน 1,535,911       2,725,571       -                 -                 

จ่ายภาษีเงินได้ (39,527,111)     (27,557,295)     (38,038,371)     (22,683,889)     

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 287,314,711    115,299,892    264,418,890    52,824,809      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 
1. ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

 
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และต้ังอยู่ใน
ประเทศไทย โดยสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ เลขที่ 170/15 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 16) ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และสาขาต้ังอยู่ เลขท่ี 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 14 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดําเนินธุรกิจให้บริการงานก่อสร้างฐานรากอาคารด้วย
การทําเสาเข็มชนิดเจาะ ปรับปรุงคุณภาพดิน งานกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม  
 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
 
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้ได้จัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยจัดทําเป็นทางการเป็นภาษาไทย การแปล            
งบการเงินฉบับนี้เป็นภาษาอ่ืน ให้ยึดถืองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทท่ีจัดทําข้ึนเป็นภาษาไทยเป็น
เกณฑ์ 
 

2.2 เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจัดทําข้ึนโดยใช้เกณฑ์คงค้างและถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคา
ทุนเดิม ยกเว้น หนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน ซ่ึงใช้เกณฑ์มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
ผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ ตามหมายเหตุข้อ 16 โดยแสดงจํานวนเงินเป็นสกลุเงินบาท  

 
2.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 
งบการเงินของกลุ่มบริษัทท่ีนํามาจัดทํางบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยท้ังหมด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทย่อยท้ังหมดเป็นวันท่ี 31 ธันวาคม 
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งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยท่ีบริษัท ไพลอน จํากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นดังต่อไปนี้ 

 
 

  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)   
ชื่อบริษัทย่อย  2561 2560  ลักษณะธุรกิจ 

       
บริ ษั ท  เ อ็ ก ซิ ลอน 
จํากัด 

 100  100  ให้บริการงานก่อสร้างฐานรากอาคารด้วยการทําเสาเข็ม
ชนิดเจาะ ปรับปรุงคุณภาพดินฯ งานกําแพงกันดินชนิด
ไดอะแฟรม และให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 

 
รายการและยอดคงเหลือท้ังหมดระหว่างกลุ่มบริษัทซ่ึงรวมถึงรายการกําไรและขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนของรายการ
ระหว่างกันในกลุ่มบริษัทได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว หากผลขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนในสินทรัพย์ท่ีมีการซ้ือ
ขายระหว่างกันมีการกลับรายการในการจัดทํางบการเงินรวม สินทรัพย์ดังกล่าวจะถูกทดสอบการด้อยค่าในภาพรวม
ของกลุ่มบริษัท จํานวนเงินท่ีรายงานในงบการเงินของบริษัทย่อยจะถูกปรับปรุงเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชี
ของกลุ่มบริษัท 
 
กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทย่อยท่ีซ้ือและขายในระหว่างปีจะรับรู้นับจากวันท่ีมีการซ้ือและ
หยุดรับรู้ต้ังแต่วันท่ีมีการขาย (ถ้ามี)  
 
กลุ่มบริษัทจัดสรรกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทย่อยระหว่างส่วนของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียท่ีไม่อยู่ใน
อํานาจควบคุมในบริษัทย่อยตามสัดส่วนของความเป็นเจ้าของ  

 
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใช้ใหม่และมีการ

เปลี่ยนแปลง 
 

2.4.1 การเปลี่ยนแปลงและการตีความมาตรฐานท่ีมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  

 
 สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี ท่ีมีผล

บังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป การปรับปรุง
มาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมีข้ึนเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี 
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 การนํามาตรฐานท่ีปรับปรุงข้างต้นมาถือปฏิบัติ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทอย่างเป็นสาระสําคัญ ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ตาม
หมายเหตุ 17) 

 
2.4.2 มาตรฐานใหม่ท่ีมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562             

เป็นต้นไป 
 
 ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง “รายได้จาก

สัญญาท่ีทํากับลูกค้า” (TFRS 15) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 มีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 ซ่ึงมีการกําหนดหลักในการรรับรู้รายได้ใหม่ แทน
การใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เรื่อง “รายได้” มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 “สัญญาก่อสร้าง” 
รวมถึงการตีความมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องกับรายได้อีกหลายฉบับ มาตรฐานฉบับใหม่ได้มีการกําหนด
หลักเกณฑ์ให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้องคํานึงถึงภาระที่ต้องปฎิบัติในการรับรู้รายได้และให้แนวปฏิบัติทาง
บัญชีเพ่ิมเติมในหลายเร่ือง ซ่ึงมีข้อจํากัดในรายละเอียดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใช้ใน
ปัจจุบัน  

 
 ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบต่องบการเงินเม่ือนํามาตรฐานมาถือปฏิบัติว่าไม่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสําคัญต่อรายได้และรายการทางบัญชีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง  
 

2.4.3 มาตรฐานใหม่ท่ีมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563               
เป็นต้นไป 

 
 ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับเครื่องมือทางการเงิน 

ซ่ึงประกอบด้วย TFRS 9 “เคร่ืองมือทางการเงิน” TAS 32 “การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน” TFRS 7 “การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” TFRIC 16 “การป้องกันความเสี่ยง
ของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ” และ TFRIC 19 “การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสาร
ทุน” มีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีข้อกําหนดใหม่
เกี่ยวกับนิยาม การรับรู้รายการ การจําแนกรายการ การประเมินมูลค่า และการด้อยค่าของสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงิน รวมถึงให้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

 
กลุ่มบริษัทจะนํามาตรฐานฉบับใหม่นี้มาถือปฏิบัติเม่ือมีผลบังคับใช้ ท้ังนี้ ฝ่ายบริหารอยู่ในระหว่างการประเมิน        
ผลกระทบต่องบการเงินในงวดท่ีเริ่มใช้มาตรฐานนี้  
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3. สรุปนโยบายการบัญชี 
 
4.1 รายได้และค่าใช้จ่าย 

 
สัญญาก่อสร้าง 
สัญญาก่อสร้างประกอบด้วยจํานวนรายได้เม่ือเริ่มแรกตามท่ีตกลงไว้ในสัญญาซ่ึงรวมถึงจํานวนเงินท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงงานตามสัญญา 
 
เม่ือกลุ่มบริษัทสามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ค่าก่อสร้าง
และต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง โดยอ้างอิงกับข้ันความสําเร็จของงานก่อสร้าง ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน รายได้ตามสัญญาก่อสร้างวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับหรือท่ีค้างรับ 
 
รายได้จากงานก่อสร้าง รับรู้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างท่ีทําเสร็จกับงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา                   
โดยพิจารณาจากการสํารวจทางกายภาพ  
 
เม่ือกลุ่มบริษัทไม่สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ค่า
ก่อสร้างไม่เกินกว่าต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีจะได้รับต้นทุนนั้นคืน และรับรู้
ต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดเป็นค่าใช้จ่าย 
 
ในแต่ละสถานการณ์ เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีต้นทุนการก่อสร้างท้ังสิ้นจะสูงกว่ารายได้ค่าก่อสร้างท้ังสิ้น 
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในกําไรขาดทุน 
 
รายการค้างรับจากลูกค้าค่าก่อสร้างสําหรับสัญญาท้ังหมดท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประกอบด้วยต้นทุนท่ีเกิดข้ึน
รวมท้ังกําไรหรือขาดทุนท่ีเกินกว่าผลงานท่ีได้เรียกชําระไปแล้ว แสดงรายการในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน รวมถึง 
รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียกชําระ เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าสําหรับสัญญาท้ังหมดท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างท่ีมีมูลค่า
ของเงินท่ีได้รับเกินกว่ามูลค่าต้นทุนท่ีเกิดข้ึนและกําไรหรือขาดทุนจากงานก่อสร้าง แสดงรายการในหนี้สินหมุนเวียน
อ่ืน  
 
เม่ือต้นทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกว่าต้นทุนท่ีบันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานท่ีทําเสร็จ กลุ่มบริษัทจะรับรู้
รายการส่วนเกินดังกล่าวเป็น “งานระหว่างก่อสร้างตามสัญญา” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียน ในทางกลับกัน           
เม่ือต้นทุนท่ีบันทึกตามอัตราส่วนร้อยละของงานที่ทําเสร็จสูงกว่าต้นทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนจริง กลุ่มบริษัทจะรับรู้
รายการส่วนเกินดังกล่าวเป็น “ค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างค้างจ่าย” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน 
 
รายได้ค่าเช่า  
รายได้ค่าเช่ารับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
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รายได้จากการให้บริการ 
รายได้จากการให้บริการรับรู้เม่ือได้ให้บริการแล้วเสร็จ 
 
ดอกเบี้ยรับ 
ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา 
 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรับรู้ในกําไรขาดทุนเม่ือมีการใช้บริการหรือเม่ือเกิดรายการ 
 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีสภาพคล่องสูง 
(ซ่ึงไม่ได้ใช้เป็นหลักประกัน) และพร้อมท่ีจะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอน ซ่ึงมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
น้อย 
 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผูกพัน แสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
  

4.3 เงินลงทุนระยะสั้น 
 
เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย เงินฝากประจํา และใบรับเงินฝากประจําท่ีครบกําหนดไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงแสดงตาม
มูลค่าตามราคาทุนซ่ึงใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
 

4.4 ลูกหนี้การค้า 
 
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เท่ากับจํานวน
ท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ท้ังนี้โดยประมาณข้ึนจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ และพิจารณาถึง
สถานะของลูกหนี้ในปัจจุบัน 

 
4.5 วัสดุและอะไหล่คงเหลือ 

 
วัสดุและอะไหล่ แสดงตามราคาทุนซ่ึงคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํ่า
กว่า วัสดุและอะไหล่จะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนงานก่อสร้างเมื่อมีการเบิกใช้ 
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4.6 เงินลงทุนท่ัวไป 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไป แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) 
 

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน บริษัทรับรู้กําไรขาดทุนจากการ
ขายเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนในปีท่ีมีการขายเงินลงทุน เม่ือเงินลงทุนดังกล่าวเกิดการด้อยค่า บริษัทจะรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน และจะรับรู้รายได้เงินปันผลเม่ือมีการประกาศจ่ายจาก
บริษัทย่อย 
 

4.8 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกลุ่มบริษัท หรือถูก
ควบคุมโดยกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท 
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญ
ท้ังทางตรงและทางอ้อมกับกลุ่มบริษัท ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัท ท่ีมีอํานาจในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกลุ่มบริษัท 
 

4.9 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 
ท่ีดิน  
ท่ีดินแสดงด้วยราคาทุน ไม่มีการกําหนดอายุการใช้งานและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาของท่ีดิน 
 
อาคารและอุปกรณ์อ่ืน  
รับรู้ราคาเริ่มแรกด้วยต้นทุนท่ีซ้ือหรือผลิตประกอบด้วยต้นทุนทางตรงท่ีสามารถปันส่วนให้กับสินทรัพย์เพ่ือทําให้
สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานท่ีหรือสภาพที่พร้อมท่ีจะใช้งานได้ตามท่ีประสงค์ของฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท อุปกรณ์
อ่ืน รวมถึงเคร่ืองจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (โปรดดูหมายเหตุ 15) อาคารและอุปกรณ์อ่ืนถูกวัด
มูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 
 
ค่าเสื่อมราคาคํานวณโดย วิธีเส้นตรงเพื่อตัดจําหน่ายราคาทุนสทธิจากมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์อ่ืน
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์มีดังต่อไปนี้ 
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  ปี 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  5 - 20 
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์  5 - 10 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สํานักงาน  3 - 5 
ยานพาหนะ  5 

 
การประมาณการมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์มีการทบทวนอย่างน้อยปีละคร้ัง 
 
กําไรขาดทุนจากการจําหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ซ่ึงเป็นผลต่างระหว่างผลตอบแทนที่ได้จากการจําหน่าย
และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ซ่ึงจะรับรู้ในกําไรขาดทุนเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน  
 

4.10 ต้นทุนการกู้ยืม 
 

ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตของสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่ง
ของราคาทุนของสินทรัพย์นั้น ซ่ึงสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไขจําเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้นํา
สินทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือนําไปขาย ต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างวดเม่ือเกิดรายการ
และแสดงรายการในต้นทุนทางการเงิน 
 

4.11 การเช่าสินทรัพย์ 
 
สัญญาเช่าการเงนิ  
ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเนื้อหาของสัญญาเช่าว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ
ท้ังหมดของสินทรัพย์ได้โอนให้กลุ่มบริษัทแล้วหรือไม่ ปัจจัยท่ีสําคัญในการพิจารณาประกอบด้วย อายุของสัญญา
เช่าซ่ึงสัมพันธ์กับการให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสินทรัพย์ มูลค่าปัจจุบันของเงินงวดท่ีต้องจ่ายข้ันตํ่าตาม
สัญญาเช่าซ่ึงสัมพันธ์กับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และกลุ่มบริษัทได้รับโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์เม่ือสิ้นสุด
สัญญาเช่า  
 
สําหรับวิธีการตัดค่าเสื่อมราคาและการกําหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า โปรดดู หมาย
เหตุ 3.9 
  
สัญญาเช่าดําเนินงาน 
การเช่าอ่ืนท้ังหมดนอกเหนือจากข้างต้นถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน เม่ือกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า เงินงวดตามสัญญา
เช่าดําเนินงานจะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น ค่าบํารุงรักษา และค่าประกันภัย ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
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4.12 การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สําหรับวัตถุประสงค์ในการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์จะถูกจัดกลุ่มในระดับท่ีเล็กท่ีสุดซ่ึงก่อให้เกิดกระแสเงิน
สดรับท่ีเป็นอิสระอย่างมาก (หน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) เป็นผลให้สินทรัพย์บางรายการมีการทดสอบการ
ด้อยค่าในแต่ละสินทรัพย์และบางรายการทดสอบในระดับหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด  
 

สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดจะทดสอบการด้อยค่าเม่ือมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ท่ีบ่งชี้ได้ว่ามูลค่าตามบัญชีอาจไม่สามารถได้รับคืนได้ 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เท่ากับส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงิน
สดท่ีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนซ่ึงเป็นมูลค่าท่ีสูงกว่าของมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่ายหรือ
มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้น การระบุมูลค่าจากการใช้ ผู้บริหารประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคต
ของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและปรับด้วยอัตราการคิดลดเพ่ือคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดดังกล่าว ข้อมูลท่ีใช้ในกระบวนการทดสอบการด้อยค่าเป็นข้อมูลประมาณการท่ีได้รับการอนุมัติล่าสุดจากกลุ่ม
บริษัท แต่ไม่รวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือจ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการปรับโครงสร้างในอนาคต หรือ
จากการปรับปรุงหรือทําให้สินทรัพย์นั้นดีข้ึน ปัจจัยในการคิดลดจะแยกเป็นแต่ละหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงิน
สดเพ่ือให้สะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะเจาะลง
ของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพย์ท้ังหมดท่ีมีการประเมินใหม่ในภายหลังว่ามีข้อบ่งชี้ท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ท่ีกลุ่มบริษัทรับรู้ในงวดก่อนอาจไม่จําเป็นต้องมีอยู่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการหาก
สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดนั้นมีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี 
 

4.13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 
 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

4.14 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
หุ้นสามัญแสดงด้วยราคาพาร์ของหุ้น ณ วันท่ีออกหุ้น 
 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นประกอบด้วยส่วนเกินท่ีได้รับจากการออกหุ้นสามัญต้นทุนทางตรงท่ีเกี่ยวข้องในการออกหุ้นถูก
หักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสุทธิจากภาษีท่ีเกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ส่วนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยซ่ึง
เกิดจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยตํ่ากว่ามูลค่าเงินสดเพ่ือจ่ายซ้ือเงินลงทุน ส่วนตํ่าดังกล่าวจะลดลงหากบริษัท
จําหน่ายหรือลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย 
 
กําไรสะสมประกอบด้วยกําไรงวดปัจจุบันและกําไรสะสมงวดก่อน 
 
รายการท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกบัส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่จะบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
เงินปันผลค้างจ่ายท่ีจัดสรรจากส่วนของผู้ถือหุ้นแสดงรายการในหน้ีสินอ่ืนเม่ือเงินปันผลได้รับอนุมัติในการประชุมผู้
ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทก่อนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  
 

4.15 ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น และผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน  
 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 
ผลประโยชน์ระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมซ่ึงรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานแบ่งเป็นโครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว้ และโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนด
ไว้  
 
โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว้ 
กลุ่มบริษัทได้จัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซ่ึงกําหนดให้
พนักงานและกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนและโครงการ โดยท่ีสินทรัพย์ของกองทุนและโครงการได้แยกออก
จากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และบริหารโดยผู้จัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและโครงการท่ีได้รับอนุญาต กลุ่ม
บริษัทไม่มีภาระผูกพันตามกฏหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่ต้องจ่ายเงินสมทบอีก กลุ่มบริษัทรับรู้
รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ได้รับบริการจากพนักงาน 
 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ 
กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฏหมายที่ต้องจ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงานให้พนักงานโดยอ้างอิงจาก
ระยะเวลาการให้บริการของพนักงานและเงินเดือนเดือนสุดท้าย ซ่ึงหนี้สินโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้จะรับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน 
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ผู้บริหารประมาณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้เป็นรายปีโดยผู ้เชี ่ยวชาญอิสระทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานอัตราเงินเฟ้อ อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนของ
พนักงาน และอัตราการตาย ปัจจัยในการคิดลดอ้างอิงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน สกุลเงินและเงื่อนไขของพันธบัตรรัฐบาลต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานโดยประมาณระยะเวลาการครบกําหนดไว้ใกล้เคียงกับกําหนดชําระของหนี้สิน
ดังกล่าว 
 
กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) ท่ีเกิดจาก
การคํานวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานแสดงรายการไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและโอนเข้า
โดยตรงไปยังกําไรสะสม 

 
4.16 ภาษีเงินได้ 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รับรู้ในกําไรขาดทุน ซ่ึงประกอบด้วยผลรวมของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
ปัจจุบันซ่ึงไม่ได้บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น   
 
ภาษีเงินได้ปัจจุบันคํานวณอัตราภาษีและกฏหมายภาษีอากรที่ประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วัน           
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคํานวณโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน (Liability Method)  
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าขาดทุนสะสมทางภาษีหรือผล
แตกต่างชั ่วคราวที่ใช้หักภาษีจะสามารถหักกับกําไรทางภาษีในอนาคตได้ โดยกลุ่มบริษัทประเมินจากการ
ประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตปรับปรุงด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีและข้อจํากัด
โดยเฉพาะของการใช้ขาดทุนและเครดิตทางภาษี  
 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยทั่วไปจะรับรู้ทั้งหมดนอกจากจะได้รับยกเว้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินได้  
 

4.17 กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 
 
กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิด้วยจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักท่ีออกจําหน่ายและ
ชําระแล้วในระหว่างปี 
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4.18 ประมาณการหนี้สิน สินทรัพย์ท่ีอาจเกิดข้ึนและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
ประมาณการหนี้สินในการประกันสินค้า ข้อพิพาท สัญญาท่ีไม่สามารถบอกเลิกได้ หรือข้อเรียกร้องอ่ืนท่ีต้องรับรู้ 
เม่ือกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันทางกฏหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปัจจุบันซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์ใน
อดีต ทําให้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายชําระ
ภาระผูกพันนั้นและจํานวนท่ีต้องชดใช้ดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ท้ังนี้ หนี้สินดังกล่าวยังมีจังหวะ
เวลาหรือความไม่แน่นอนของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายชาํระ 
 
ประมาณการหนี้สินจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทจะรับรู้เม่ือมีรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างท่ีมี
อยู่อย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้น และผู้บริหารมีการส่ือสารแผนดังกล่าวในภาพรวมซ่ึงมีผลกระทบต่อหรือเร่ิมมีการ
นําไปใช้ กลุ่มบริษัทไม่รับรู้ประมาณการหนี้สินสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต 
 
ประมาณการหนี้สินวัดมูลค่าด้วยประมาณการท่ีดีท่ีสุดของรายจ่ายท่ีต้องนําไปจ่ายชําระภาระผูกพันในปัจจุบัน 
โดยอ้างอิงจากหลักฐานท่ีน่าเชื่อถือท่ีสามารถหาได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซ่ึงรวมถึงการพิจารณาความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอนท่ีเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันในปัจจุบันด้วย ประมาณการหน้ีสินจะถูกคิดลดเป็นมูลค่า
ปจัจุบันเม่ือมูลค่าของเงินตามเวลามีผลกระทบต่อจํานวนประมาณการหนี้สินนั้นอย่างมีสาระสําคัญ 
 
การชดเชยซ่ึงกลุ่มบริษัทมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอนจากบุคคลท่ีสาม กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการ
ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจํานวนประมาณการหนี้สินท่ีเกี่ยวข้อง 
  
ไม่มีการรับรู้หนี้สินหากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจซ่ึงเป็นผลจากภาระผูกพันในปัจจุบัน 

 
4.19 ดุลยพินิจท่ีสําคัญของผู้บริหารท่ีใช้ในการกําหนดนโยบายการบัญชีและความไม่แน่นอนของประมาณการ 

 
ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและกําหนดข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู้และ
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย 
 
ดุลยพินิจท่ีสําคัญของผู้บริหาร 
ดุลยพินิจท่ีสําคัญของผู้บริหารท่ีใช้ในการกําหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทซ่ึงมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่องบการเงินมีดังนี้ 
 
การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 
การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมีนัยสําคัญในการกําหนดผลของงานท่ีเกิดข้ึนจริงและ
ประมาณการต้นทุนเพ่ือให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จ (โปรดดูหมายเหตุ 3.1) 
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การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไรทางภาษีใน
อนาคตของบริษัทท่ีนํามาหักกับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีได้และขาดทุนสะสมทางภาษีที่สามารถนํามาใช้
ได้ (โปรดดูหมายเหตุ 3.16) 
 
ความไม่แน่นอนของประมาณการ 
ข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการและข้อสมมติฐานที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญในการรับรู้และวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย มีดังนี้ ท้ังนี้ ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลังอาจแตกต่างจากที่เคยประมาณการไว้ 
 
ลูกหนี้ 
กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ือให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าอันเกิดมาจากการที่ลูกค้า   ไม่
มีความสามารถในการชําระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นการประเมินบนพ้ืนฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีต
ของการติดตามทวงถามควบคู่กับการสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน                 
ซ่ึงอาจแตกต่างจากผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลัง 
 
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีเสื่อมค่าได้ 
ผู้บริหารทบทวนประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีเสื่อมค่าได้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
ความไม่แน่นอนของการประมาณการเกิดจากความล้าสมัยของเทคโนโลยีซ่ึงอาจเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ของซอฟแวร์และอุปกรณ์สารสนเทศ 
 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
การประเมินการด้อยค่า ผู้บริหารประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและใช้อัตราดอกเบี้ยในการคิดลด
กระแสเงินสดดังกล่าว ความไม่แน่นอนของการประมาณการเกิดจากความเหมาะสมของสมมติฐานเกี่ยวกับผลการ
ดําเนินงานในอนาคตและการกําหนดอัตราการคิดลด  
 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ 
ผู้บริหารประมาณการภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้โดยอ้างอิงเกณฑ์พ้ืนฐานจํานวนมาก              
ในการกําหนดสมมติฐาน เช่น อัตราการตาย อัตราการคิดลด และการคาดการณ์การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน                 
ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อจํานวนของภาระผูกพัน
ของโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้และค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้รายปี 
 
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 
การรับรู้รายได้ตามสัญญาก่อสร้างและรายการค้างรับท่ีเกี่ยวข้องคํานวณจากประมาณการท่ีดีท่ีสุดของผู้บริหาร
จากผลของงานก่อสร้างแต่ละสัญญาและขั้นความสําเร็จของงานก่อสร้าง โดยท่ัวไปสําหรับสัญญาท่ีมีความซับซ้อน 
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การประมาณการต้นทุนเพ่ือให้งานเสร็จและความสามารถในการทํากําไรตามสัญญามีความไม่แน่นอนจากการ
ประมาณการอย่างมีนัยสําคัญ (โปรดดูหมายเหตุ 3.1)  
 

4. รายการกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

กลุ่มบริษัทมีรายการท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน บริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและหรือ
กรรมการร่วมกัน ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการเหล่านี้ตาม           
มูลฐานท่ีพิจารณาร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน ซ่ึงมูลฐานท่ีใช้บางกรณีอาจแตกต่างจาก
มูลฐานท่ีใช้สําหรับรายการท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลหรือบริษัทท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 
 
ลักษณะความสัมพันธ์ 
 

ชื่อกิจการ  
ประเทศท่ีดําเนินงาน/

สัญชาติ  ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัทย่อย     
บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด  ไทย  ผู้ถือหุ้นทางตรง 
     
ผู้บริหารสําคัญ  ไทย  กรรมการและผู้บริหาร 
 
ยอดคงเหลือท่ีสําคัญกับบริษัทย่อยและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 
 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
  2561 2560  2561 2560 

ยอดคงเหลือกับบริษัท เอ็กซิลอน จํากัด (บริษัทย่อย)        
ลูกหนี้การค้า -  -  -  1,602,370 

         
หนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน         
    ผู้บริหารสําคัญ 2,089,501  2,961,917  2,089,501  2,961,917 
 
รายการระหว่างกันท่ีสําคัญกับบริษัทย่อยและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
ประกอบด้วย 
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                                                 (หน่วย : บาท) 
   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
   สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 นโยบายการกําหนดราคา  2561 2560  2561 2560 
        

รายได้จากการให้เช่า ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน           -          -  4,723,403  14,745,470 
เงินปันผลรับ ตามรายงานการประชุม           -          -  17,999,973           - 
กําไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย มูลค่าที่ตราไว้           -          -  29,400,011           - 
รายได้อ่ืน        

รายได้ส่วนต่างราคาจาก     
   การจัดหาวัสดุ ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 

 
         -         - 

 
84,602 

 
324,238 

รายได้อ่ืน ตามราคาที่ตกลงร่วมกัน           -           -  8,000  606,133 
ต้นทุนบริการ          

รายการสุทธิในต้นทุนจากการรับจ้างงาน
ก่อสร้าง ต้นทุนบวกกําไรขั้นต้น 

 
         -         - 

   
5,939,915 

 
20,413,360 

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย 

ราคาตามบัญชีซึ่งใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรม 

 
         -       - 

 
          - 

 
(23,183,134) 

          
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ         
ผลประโยชน์ระยะส้ันของกรรมการและผู้บริหาร  19,689,847  18,746,469  19,489,847  18,246,469 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  249,644  340,132  249,644  340,132 

รวม  19,939,491  19,086,601  19,739,491  18,586,601 

 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561 2560  2561 2560 

      
เงินสด  1,022,575  1,283,090 1,002,575  928,575 
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน 11,119,349  15,353,242 10,894,933  15,010,751 
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์ 134,885,250  94,199,171 118,845,757  24,301,817 

รวม 147,027,174  110,835,503  130,743,265  40,241,143 

 
ในระหว่างปี 2561 เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 – 1.40 ต่อปี (อัตราดอกเบ้ียพิเศษท่ี
ธนาคารเสนอให้ในขณะนั้น) 
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6. เงินลงทุนระยะสั้น 
 
       (หน่วย : บาท) 
  อัตรา     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 ดอกเบี้ยต่อปี  ระยะเวลา  2561 2560  2561 2560 
            
เงินฝากประจํา คงที่ร้อยละ  

0.85 – 1.45 
  

3 – 6 เดือน 
 

60,000,003 
 

2,925,621 
 

60,000,000 
 

2,922,571 

 
7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน – สุทธิ 
 

9.1 ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 
 
   (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561 2560  2561 2560 
        
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป  224,452,209  103,384,651  222,723,338  101,338,283 

ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย      -       -      -  1,602,370 

รวม 224,452,209  103,384,651  222,723,338  102,940,653 

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,435,419)  (6,336,779)  (706,548)  (4,590,411) 

ลูกหนี้การค้าสุทธิ 222,016,790  97,047,872  222,016,790  98,350,242 

 
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนี้ลูกหนี้การค้าท่ีค้างชําระได้
ดังนี้ 
 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561 2560  2561 2560 
ลูกหนี้การค้า – ลูกค้าทั่วไป        
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 143,737,783  58,302,072  143,737,783  58,302,072 
ค้างชําระ 1 – 30 วัน 77,991,420  38,467,298  77,991,420  38,167,298 
ค้างชําระ 31 – 60 วัน 7,609  26,001  7,609  26,001 
ค้างชําระ 61 – 90 วัน      -  74,488      -  74,488 
ค้างชําระ 91 – 180 วัน 256,740       -  256,740       - 
ค้างชําระ 181 – 360 วัน      -  154,774      -  154,774 
มากกว่า 360 วันขึ้นไป 2,458,657  6,360,018  729,786  4,613,650 
รวม 224,452,209  103,384,651  222,723,338  101,338,283 
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (2,435,419)  (6,336,779)  (706,548)  (4,590,411) 
สุทธิ 222,016,790  97,047,872  222,016,790  96,747,872 
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   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561 2560  2561 2560 

        
ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย        
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ      -       -       -  1,602,370 
รวม      -       -       -  1,602,370 

 
ในระหว่างปี รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีดังต่อไปนี้ 

 
     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561 2560  2561 2560 
        
ยอดต้นปี 6,336,779  6,336,779  4,590,411  4,590,411 
ลดลง (3,901,360)         -  (3,883,863)         - 
ยอดส้ินปี 2,435,419  6,336,779  706,548  4,590,411 

 
 

9.2 รายได้ค้างรับท่ียังไม่ได้เรียกชําระ   
 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561 2560  2561 2560 
        
สัญญางานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ 32,097,263  6,547,231  31,675,105  3,530,514 
สัญญางานระหว่างก่อสร้าง  
    (หมายเหตุ 8) 

 
 77,628,784 

  
51,470,344 

 
77,628,784 

  
 46,081,842 

รายได้ค้างรับที่ยังไม่ได้เรียกชําระ 109,726,047  58,017,575  109,303,889  49,612,356 

 
8. สัญญาระหว่างการก่อสร้าง  
 

รายการที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับสัญญาระหว่างการก่อสร้างรับรู้จากจํานวนสุทธิของต้นทุนท่ีเกิดข้ึน      
รวมกับผลกําไรขาดทุนและงานระหว่างก่อสร้างท่ีเรียกชําระ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินท่ีเกี่ยวข้องมีดังนี้  
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560  2561 2560 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงและกําไรขาดทุนสําหรับสัญญา
ระหว่างก่อสร้างทั้งหมด 383,485,939 

 
98,435,190 

  
383,485,939 

  
93,046,688 

หัก งานระหว่างก่อสร้างที่เรียกชําระ (305,857,155)  (46,964,846)  (305,857,155)  (46,964,846) 
รายการค้างรับจากลูกค้าค่าก่อสร้าง 
     ที่แสดงรายการในรายได้ค้างรับที่ยัง 
     ไม่ได้เรียกชําระ 77,628,784 

 
 

51,470,344  77,628,784  
 

46,081,842 

 
9. เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระผูกพัน 
  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากธนาคารสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท จํานวน 1.32 ล้านบาท 
ใช้ค้ําประกันการออกหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาของกลุ่มบริษัท และวงเงินเบิกเกินบัญชีในระหว่างปี 2561 
โครงการได้จบแล้ว จึงยกเลิกการค้ําประกัน 
 

10. เงินลงทุนท่ัวไป 

  
อัตราส่วนการถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
 

 
บาท 

  2561  2560  2561 2560 
        
บริษัท ลุมพินีโปรเจคมาเนจเมนท์ เซอร์วิส จํากัด  2.00  2.00    1,800,000    1,800,000 

เม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 บริษัททําสัญญาโอนหุ้นกับบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)           
เพ่ือร่วมลงทุนในบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แอล.พี.เอ็น.               
ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)  บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจเป็นผู้รับจ้างงานต่างๆ ท้ังนี้ บริษัทลงทุนในสัดส่วน               
ร้อยละ 2 ของจํานวนหุ้นท้ังหมด เป็นเงิน 1.8 ล้านบาท  
 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ 
 

       (หน่วย : บาท) 
       งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   
ทุนชําระแล้ว  

(บาท) 
 

อัตราส่วนการถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

 
 

วิธีราคาทุน 
 จดทะเบียนจัดต้ัง  2561 2560  2561 2560  2561 2560 

บริษัทย่อย 
บริษัท เอ็กซิลอน  
    จํากัด 

 
 

ประเทศไทย 

 

20,000,000  80,000,000  100  100  10,199,981  40,799,970 
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ตามการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียน
จากเดิม 80 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท โดยการลดจํานวนหุ้นจาก 8 ล้านหุ้น เป็น 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
และบริษัทย่อยได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2561 ซ่ึงจะมีผลให้บริษัทมีกําไร
จากการลดทุนของบริษัทย่อยจํานวน 29.40 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 

 
12. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

 
  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

  
 

ที่ดิน 

อาคาร
โรงงานและ
ส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
และเคร่ืองใช้ 
สํานักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2560 

31,729,641 54,390,333 
578,908,60

6 
11,425,132 

39,476,738 2,183,893 
718,114,34

3 
ซื้อเพ่ิม  

      - 1,965,000 
130,625,82

6 
1,705,842 

7,785,514 14,062,117 
156,144,29

9 
จําหน่าย       -       - (1,855,941) (208,099) (7,601,179)       - (9,665,219) 
โอนเข้า / (โอนออก)       -       - 7,319,340       -       - (7,319,340)       - 

31 ธันวาคม 2560 
31,729,641 56,355,333 

714,997,83
1 

12,922,875 
39,661,073 8,926,670 

864,593,42
3 

ซื้อเพ่ิม  
      - 6,930,008 

111,898,03
4 

3,548,225 
9,256,346 16,797,916 

148,430,52
9 

จําหน่าย 
      -       - 

(18,437,113
) 

(676,532) 
(1,604,608)       (31,275) 

(20,749,528
) 

โอนเข้า / (โอนออก)       - 601,062 20,567,347       -       - (21,168,409)       - 

31 ธันวาคม 2561 
31,729,641 63,886,403 

829,026,09
9 

15,794,568 
47,312,811 4,524,902 

992,274,42
4  

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2560 

      - 28,850,496 
295,891,68

1 8,981,036 26,544,847       - 
360,268,06

0 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี       - 2,451,209 50,595,235 1,158,965 3,619,808       - 57,825,217 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนที่

จําหน่าย       -       - (1,810,707) (200,655) (7,000,737)       - (9,012,099) 

31 ธันวาคม 2560 
      - 31,301,705 

344,676,20
9 9,939,346 23,163,918       - 

409,081,17
8 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี       - 2,793,236 62,157,612 1,287,191 5,292,704       - 71,530,743 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนที่

จําหน่าย       -       - 
(15,101,920

) (658,354) (1,603,970)       - 
(17,364,244

) 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

  
 

ที่ดิน 

อาคาร
โรงงานและ
ส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
และเคร่ืองใช้ 
สํานักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 

31 ธันวาคม 2561 
      - 34,094,941 

391,731,90
1 10,568,183 26,852,652       - 

463,247,67
7 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2560 31,729,641 25,053,628 370,321,62

2 
2,983,529 16,497,155 8,926,670 455,512,24

5 

31 ธันวาคม 2561 31,729,641 29,791,462 437,294,19
8 

5,226,385 20,460,159 4,524,902 529,026,74
7 

        
ค่าเสื่อมราคาสําหรบัป ี

2560 
      

 
ต้นทุนบริการ       55,488,958 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      2,336,259 

    รวม       57,825,217 

        
ค่าเสื่อมราคาสําหรบัป ี

2561 
       

ต้นทุนบริการ       68,751,844 
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      2,778,899 

    รวม       71,530,743 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  
 

ที่ดิน 

อาคาร
โรงงานและ
ส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือ และ

อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
และเคร่ืองใช้ 
สํานักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2560 31,729,64

1 
54,390,333 565,788,476 10,723,424 39,441,738 2,183,893 704,257,505 

ซื้อเพ่ิม       - 1,965,000 130,625,826 1,705,842 7,785,514 14,062,117 156,144,299 
จําหน่าย      -      - (1,855,941) (208,099) (7,601,179)      - (9,665,219) 
โอนเข้า / (โอนออก)      -      - 7,319,340      -      - (7,319,340)      - 

31 ธันวาคม 2560 31,729,641 56,355,333 701,877,701 12,221,167 39,626,073 8,926,670 850,736,585 
ซื้อเพ่ิม       - 6,930,008 111,898,034 3,548,225 9,256,346 16,797,916 148,430,529 
จําหน่าย 

     -      - 
(10,036,298) (40,800) (1,587,608)    

(31,275) (11,695,981) 
โอนเข้า / (โอนออก) 

     - 601,062 20,567,347      -      - 
(21,168,409

)      - 
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  (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม 

  
 

ที่ดิน 

อาคาร
โรงงานและ
ส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง 
และเคร่ืองใช้ 
สํานักงาน 

 
 

ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง 

 
 

รวม 

31 ธันวาคม 2561 31,729,641 63,886,403 824,306,784 15,728,592 47,294,811 4,524,902 987,471,133 

        
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2560      - 28,850,496 287,235,850 8,309,474 26,521,782      - 350,917,602 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี      - 2,451,209 48,971,499 1,137,073 3,612,809      - 56,172,590 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนที่

จําหน่าย      -      - 
 

(1,810,707) 
 

(200,655) 
 

(7,000,737)      - 
 

(9,012,099) 

31 ธันวาคม 2560      - 31,301,705 334,396,642 9,245,892 23,133,854      - 398,078,093 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี      - 2,793,236 61,795,808 1,282,282 5,288,403      - 71,159,729 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับส่วนที่

จําหน่าย      -      - 
 

(9,179,546) 
 

(25,954) 
 

(1,587,604)     - 
 

(10,793,104) 

31 ธันวาคม 2561      - 34,094,941 387,012,904 10,502,220 26,834,653     - 458,444,718 

        
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2560 31,729,641 25,053,628 367,481,059 2,975,275 16,492,219 8,926,670 452,658,492 

31 ธันวาคม 2561 31,729,641 29,791,462 437,293,880 5,226,372 20,460,158 4,524,902 529,026,415 

        
ค่าเสื่อมราคาสําหรบัป ี

2560 
       

ต้นทุนบริการ       53,865,223 
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      2,307,367 

    รวม       56,172,590 

        
ค่าเสื่อมราคาสําหรบัป ี

2561 
       

ต้นทุนบริการ       68,390,040 
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร      2,769,689 

    รวม       71,159,729 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์บางรายการที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนในงบการเงินรวม 
จํานวน 238.60 ล้านบาท (2560 : 215.63 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จํานวน 233.79 ล้านบาท  
(2560 : 210.12 ล้านบาท)   
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เครื่องจักรและยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน (หมายเหตุ 15) ในงบการเงินรวมและ
ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จํานวน 63.22 ล้านบาท (2560 : 18.61 ล้านบาท)  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ท่ีดินและอาคารติดภาระค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเชื่อ 
(หมายเหตุ 14) 
 

13. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ มีดังนี้    
 
  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)  

 

1 มกราคม 
2561 งบกําไรขาดทุน 

ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 
2561 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัช ี:      
จากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 267,496 - - 267,496 
จากประมาณการหน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับ       
     ผลประโยชน์พนักงาน 3,174,274 (183,803)        - 2,990,471 

  รวม 3,441,770 (183,803)        - 3,257,967 

     
หนี้สินภาษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี:     
จากกําไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย             - (5,877,030)           - (5,877,030) 

จากส่วนต่างค่าเสือ่มราคาสะสมของเครื่องจักร (145,393) 983        - (144,410) 

  รวม (145,393) (5,876,047)         - (6,021,440) 

     

สินทรัพย ์(หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี – สุทธิ 3,296,377 (6,059,850)         - (2,763,473) 

     
     
     
     
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกเป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย)  

 

1 มกราคม 
2560 งบกําไรขาดทุน 

ส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น 

31 ธันวาคม 
2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบญัช ี:      
จากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 267,496 - - 267,496 
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จากประมาณการหน้ีสินตามภาระผูกพันสําหรับ       
     ผลประโยชน์พนักงาน 1,982,256 354,514     837,504 3,174,274 

  รวม 2,249,752 354,514       837,504 3,441,770 

     
หนี้สินภาษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี:     

จากส่วนต่างค่าเสือ่มราคาสะสมของเครื่องจักร (149,834) 4,441      - (145,393) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี– สุทธ ิ 2,099,918 358,955       837,504 3,296,377 

 
 
 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน 
รายการกระทบยอดภาษีเงินได้ 
 

     (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
        
กําไรสุทธิก่อนภาษี 266,764,107  101,260,961  292,471,257  62,426,071 
อัตราภาษีร้อยละ 20  20  20  20 
ภาษีเงินได้ที่คาดไว ้ 53,352,821  20,252,192  58,494,251  12,485,214 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ        

- รายได้ที่ได้รับยกเว้น (7,689,876)  (7,671,337)  (11,271,331)  (12,307,964) 
- ค่าใช้จ่ายที่หักเพ่ิมได้ (753,843)  (427,179)  (691,953)  (427,179) 
- ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 699,565  253,611  458,136  252,858 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี
   ที่ไม่รับรู้ 

 
3,364,105 

  
(12,404,358) 

      
        - 

      
        - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจริง 48,972,772  2,929  46,989,103  2,929 
        
ภาษีเงินได้ประกอบด้วย         
ภาษีเงินได้สําหรับงวดปัจจุบัน  42,912,922  361,884  40,929,253  361,884 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:        
  การเปล่ียนแปลงของผลต่างชั่วคราว    6,059,850  (358,955)  6,059,850  (358,955) 
ภาษีเงินได้สุทธ ิ 48,972,772  2,929  46,989,103  2,929 

 
ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560 
 

ก่อน 
ภาษีเงินได้ 

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้ 

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

รายได้
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

            
ขาดทุนจากการประมาณ 
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -  -  -  (4,187,518)  837,504  (3,350,014) 

 
 

14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงไม่ได้เบิกใช้ จํานวนรวม 62 ล้านบาท (2560 : 62 
ล้านบาท) โดยเงินเบิกเกินบัญชีดังกล่าวค้ําประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงไม่ได้เบิกใช้ จํานวนรวม 10 ล้านบาท (2560 : 15 
ล้านบาท)  
 

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ 
 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 
        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 66,225,327  3,951,640  66,225,327  3,951,640 
หัก ค่าใช้จา่ยทางการเงินรอตัดบัญชี (4,436,169)  (82,527)  (4,436,169)  (82,527) 
มูลค่าปจัจบุันของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 61,789,158  3,869,113  61,789,158  3,869,113 
หัก ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ี (15,493,904)  (2,885,942)  (15,493,904)  (2,885,942) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธ ิ 46,295,254  983,171  46,295,254  983,171 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560 

 มูลค่าอนาคต
ของจํานวน 
เงินขั้นตํ่า 
ที่ต้องจ่าย  ดอกเบี้ย  

มูลค่าปัจจุบัน 
ของจํานวน 
เงินขั้นตํ่า 
ที่ต้องจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจํานวน 
เงินขั้นตํ่า 
ที่ต้องจ่าย  ดอกเบี้ย  

มูลค่าปัจจุบัน 
ของจํานวน 
เงินขั้นตํ่า 
ที่ต้องจ่าย 
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ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 17,420,294  (1,926,390)  15,493,904  2,956,339  (70,397)  2,885,942 
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งปี      

แต่ไม่เกินห้าปี 48,805,033 
 

(2,509,779) 
 

46,295,254 
 

995,301 
 

(12,130) 
 

983,171 
รวม 66,225,327  (4,436,169)  61,789,158  3,951,640  (82,527)  3,869,113 

 
กลุ่มบริษัททําสัญญาเช่าซ้ือและลิสซ่ิงสําหรับเคร่ืองจักรและยานพาหนะ ซ่ึงมีอายุสัญญาเช่า 48 - 60 เดือน โดยมี
สินทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลักประกัน  
 

16. ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 
 

16.1 โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ 
 
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานมีการเปลี่ยนแปลง            
มีดังนี้ 
 

   (หน่วย : บาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560  2561  2560 
        

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 16,180,821  10,220,731  15,871,371  9,911,281 
ต้นทุนบริการปัจจุบันบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
     ในงบกําไรขาดทุน 1,388,967 

  
1,977,763 

 
1,360,967 

  
1,977,763 

ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
     ในงบกําไรขาดทุน 

 
375,224 

  
519,799 

  
 375,224 

  
 519,799 

จ่ายระหว่างปี (2,992,660)  (724,990)  (2,655,210)  (724,990) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน           - 
 

4,187,518 
 

         - 
 

4,187,518 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 14,952,352  16,180,821  14,952,352  15,871,371 
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (4,129,612)  (3,728,129)  (4,129,612)  (3,728,129) 
ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 10,822,740  12,452,692  10,822,740  12,143,242 

 
ประมาณการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีสําคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560           
มีดังนี้ 
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 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2561  2560 
    
อัตราคิดลด สําหรับพนักงานรายเดือน ร้อยละ 3.30 ต่อป ี  ร้อยละ 3.30 ต่อป ี
อัตราคิดลด สําหรับพนักงานรายวัน ร้อยละ 2.20 ต่อป ี  ร้อยละ 2.20 ต่อป ี
อัตราการตาย ตารางมรณะไทยป ี2560  ตารางมรณะไทยป ี2560 
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนสําหรับพนักงานรายเดือน ร้อยละ 5.57 ต่อป ี  ร้อยละ 5.57 ต่อป ี
อัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนสําหรับพนักงานรายวัน ร้อยละ 0.54 ต่อป ี  ร้อยละ 0.54 ต่อป ี
อายุเกษียณ        55 ปีและ 60 ป ี         55 ปีและ 60 ป ี
จํานวนพนักงาน 559 - 560 คน  559 - 560 คน 

 
 
 

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ
ปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 เกิดข้ึนจาก 

 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะของบริษัท 
  
สมมติฐานประชากร (966,999) 
สมมติฐานทางการเงิน 1,106,293 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 4,048,224 

รวม 4,187,518 

 
กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการข้ึนเงินเดือนและค่าแรงและอ่ืนๆ ในการคํานวณผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
แสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีอาจเป็นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ท่ีกําหนดไว้เป็นจํานวนเงินดังต่อไปนี้ 

 
 (หน่วย : บาท)
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 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 เพ่ิม (ลด) ภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้ 

  
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 ต่อปี) (412,488) 
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี) 442,134 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.5 ต่อปี) 536,063 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 0.5 ต่อปี) (503,274) 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.0 ต่อปี) (806,818) 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 1.0 ต่อปี) 913,334 

 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ผลประโยชน์พนักงานท่ีคาดว่าจะจ่ายก่อนคิดลด มีดังนี้ 
 

   (หน่วย : บาท) 
 

 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   
ภายใน 1 ปี   2,215,860 
ระหว่าง 2 - 5 ป ี   3,952,503 
ระหว่าง 6 - 10 ป ี   7,534,805 
ระหว่าง 11 - 15 ปี   4,505,750 
มากกว่า 15 ปี   13,639,390 

รวม   31,848,308 

 
เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เห็นชอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และจะมีผลใช้
บังคับเม่ือพ้น 30 วันนับแต่วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ีงกําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย หากลูกจ้าง
ทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน หาก
กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานรวมถึงต้นทุนบริการใน
อดีตเพ่ิมข้ึนจํานวน 1.56 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยกลุ่มบริษัทเลือกบันทึก
บัญชีเพ่ือรับรู้ผลกระทบดังกล่าวในปี 2562  

 
16.2 โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว้ 

 
16.2.1 บริษัทและพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซ่ึงจดทะเบียนแล้วตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี
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บริษัทจ่ายสมทบ และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว           
ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เป็นจํานวนเงิน 1.12 ล้านบาท 
(2560 : 0.96 ล้านบาท)  
 

16.2.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติโครงการ
ร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 (PYLON – Employee 
Joint Investment Program (“EJIP”) No.2) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัทในระยะยาวด้วย
ความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทและลูกจ้างจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้า
โครงการตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – วันท่ี 30 กันยายน 2562 เป็นเวลา 1 ปี เพ่ือซ้ือหุ้น บริษัท ไพลอน 
จํากัด (มหาชน) โดยจะสามารถขายหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 50 เม่ือโครงการครบ 3 ปี ในวันท่ี 30 กันยายน 
2564 และจะขายหุ้นท้ังหมดได้ในปีท่ี 4 ในวันท่ี 30 กันยายน 2565 ซ่ึงโครงการดังกล่าวได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วในระหว่างปี 2561 
บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้าโครงการ เป็นจํานวนเงิน 1.47 ล้านบาท 

 
  
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติ
โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1 (PYLON – 
Employee Joint Investment Program (“EJIP”) No.1) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการให้ผลตอบแทนแก่
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรไว้กับบริษัท           
ในระยะยาวด้วยความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทและลูกจ้างจะจ่ายเงินสมทบ
และเงินสะสมเข้าโครงการตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – วันท่ี 30 กันยายน 2561 เป็นเวลา 1 ปี เพ่ือซ้ือ
หุ้น บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยจะสามารถขายหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 50 เม่ือโครงการครบ 3 ปี ใน
วันท่ี 30 กันยายน 2563 และจะขายหุ้นท้ังหมดได้ในปีท่ี 4 ในวันท่ี 30 กันยายน 2564 ซ่ึงโครงการ
ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว            
ในระหว่างปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้าโครงการ เป็นจํานวนเงิน 0.35 ล้านบาท 
 
 

17. การปรับกระทบหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 กําหนดให้กลุ่มบริษัทต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน กลุ่มบริษัทจัดประเภทการเปลี่ยนแปลงเป็น
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากกระแสเงินสดและการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่ใช่กระแสเงินสดพร้อมหมวดย่อยเพ่ิมเติมตามท่ี
กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 
 
การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทมีดังนี้  
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 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 พันบาท 
 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
  
1 มกราคม 2561 3,869 
  
รายการท่ีเกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:  
การจ่ายคืน (5,673) 
รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:  
การได้มา 63,593 
31 ธันวาคม 2561 61,789 

 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 พันบาท 
 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
  
1 มกราคม 2560 10,262 
  
รายการท่ีเกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:  
การจ่ายคืน (6,393) 
รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด:  
การได้มา                                   -     
31 ธันวาคม 2560 3,869 

 
18. ทุนเรือนหุ้นและเงินปันผลจ่าย 

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ 
 
- อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ และจํานวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 374,999,359 หุ้น เป็น

จํานวน 749,873,396 หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ จากมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้เดิมหุ้นละ 1 บาท เป็น
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ใหม่หุ้นละ 0.50 บาท 
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- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 
0.20 บาท จํานวน 374,936,698 หุ้น เป็นเงิน 74.99 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้จ่ายชําระเงินปันผลระหว่างกาลแล้วใน
ระหว่างปี 2560 จํานวน 0.15 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 56.24 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพิ่มอีก 0.05 บาท
ต่อหุ้น เป็นเงิน 18.75 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลแล้วในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 

 
ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 
บาท จํานวน 749,873,396 หุ้น เป็นเงิน 89.98 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันท่ี 7 กันยายน 2561 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 9.00 บาท จํานวน 2,000,000 หุ้น เป็นเงิน 18.00 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันท่ี 28 
สิงหาคม 2561  

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2560 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ 
 
- อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 

0.45 บาท จํานวน 374,936,698 หุ้น เป็นเงิน 168.72 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้จ่ายชําระเงินปันผลระหว่างกาลแล้วใน
ระหว่างปี 2559 จํานวน 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 93.73 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีก 0.20 บาท
ต่อหุ้น เป็นเงิน 74.99 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 
 

- อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 62,661 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 374,999,359 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 374,936,698 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 62,661 หุ้น ซ่ึง
มีมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 
ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 4/2560 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 
บาท จํานวน 374,936,698 หุ้น เป็นเงิน 56.24 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลแล้วในวันท่ี 8 กันยายน 2560 
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19. รายได้อ่ืน 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
        
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้างและเศษซาก      38,734  58,424  110,030  322,542 
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 3,570,452  1,830,363  3,570,452  1,830,363 
อ่ืนๆ         2,052,999  749,688  1,043,936  1,355,821 
     รวม     5,662,185  2,638,475  4,724,418  3,508,726 

 
20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะท่ีสําคัญสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้ 
 
 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 2561  2560  2561  2560 
        
วัสดุก่อสร้างและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 631,557,556  233,062,374  626,408,273  199,152,917 
การเปลี่ยนแปลงในงานระหว่างก่อสร้าง    

ตามสัญญา (888,535) 
 

(3,820,273) 
 

(705,968) 
 

(3,729,751) 
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืน  
    ของพนักงาน  223,772,931 

 
171,714,834 

 
217,035,400  149,688,957 

ค่าจ้างผู้รับเหมาจ่าย 44,455,116  27,396,630  43,457,852  19,406,758 
ค่าเสื่อมราคา 71,530,743  57,825,217  71,159,729  56,172,590 
ค่าเช่าจ่าย 58,742,656  20,984,545  56,886,571  17,722,658 
ค่าซ่อมแซม 40,321,474  31,262,011  39,939,743  29,486,107 
ค่าขนส่ง 20,597,888  12,687,000  20,042,838  8,589,550 
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 
   ในบริษัทย่อย         - 

 
        - 

 
        - 

 
(23,183,134) 

 
21. กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 

 
กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญท่ีมีอยู่ในระหว่าง
งวด โดยได้ปรับจํานวนหุ้นสามัญตามการเปลี่ยนแปลงราคาต่อหุ้นจาก 1 บาท เป็น 0.50 บาท ท่ีกล่าวไว้แล้วในหมายเหตุ
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ข้อ 18 และบริษัทได้ปรับปรุงจํานวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการเปล่ียนแปลงราคาต่อหุ้นได้เกิดข้ึนต้ังแต่วันเริ่มต้นของ
ปีแรกท่ีเสนอรายงานจึงมีผลให้ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 
 เดิม ใหม่  เดิม ใหม่ 
        
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560        
   จํานวนหุ้น (พันหุ้น) 374,937  749,873  374,937  749,873 
   กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.27  0.14  0.17  0.08 

 
22. ส่วนงานดําเนินงาน 

 
บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือ หมวดธุรกิจการก่อสร้าง โดยดําเนินธุรกิจในส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย จึงมิได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานในงบการเงินนี้ 
 
ลูกค้ารายใหญ่  
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายได้จากลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทเป็นรายได้จากหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชนมีจํานวนเงิน 1,371 ล้านบาท และ 652 ล้านบาท ตามลําดับ (ส่วนของบริษัท : 1,326 ล้านบาท และ 
505 ล้านบาท ตามลําดับ) 
 

23. การเปิดเผยเครื่องมือทางการเงิน 
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินฝาก
ธนาคารท่ีมีภาระผูกพัน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน เงินเบิกเกินบัญชี และหนี้สินตามสัญญา
เช่าการเงิน นโยบายการบัญชีสําหรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีท่ี
เกี่ยวข้อง ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 
 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
ความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อหมายถึงความเสี่ยงท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในสัญญาซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทเป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียงและไม่มีปัญหาในการเก็บหนี้ ผู้บริหารเชื่อ
ว่ากลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงท่ีเป็นสาระสําคัญทางด้านสินเชื่อ กลุ่มบริษัทได้ต้ังสํารองหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกค้าท่ีมี
ความเสี่ยงครบถ้วนแล้ว 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดซ่ึงจะมีผลกระทบในทางลบต่อการ
ดําเนินงานของกลุ่มบริษัทท้ังในปัจจุบันและอนาคต ผู้บริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับ
ตํ่า ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ทําสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 
 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับตํ่า เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท้ังหมดเป็นสกุลเงิน บาท 
เม่ือกลุ่มบริษัทมีรายการค้าท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจะใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสถานการณ์
ปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลค่า 
 
ข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แต่ละประเภทของ
บริษัท มีดังนี้ 
 

ก) สินทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ 

ข) หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกล่าวจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันใกล้ 

 
24. ภาระผูกพัน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้ 
 
24.1 บริษัทได้ทําสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการสําหรับสํานักงานของบริษัท มีอายุสัญญา 3 ปี เริ่มวันท่ี 1 กันยายน 

2561 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ดังนี้ 
 

 พันบาท 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงาน  
ภายใน 1 ปี 5,351 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 8,918 

รวม 14,269 

 
24.2 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยสถาบันการเงินในนามกลุ่มบริษัท เป็นจํานวนประมาณ 218 ล้านบาท                

ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันสําหรับการปฏิบัติตามสัญญาซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ     
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24.3 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง ซ่ึงยังไม่ได้ให้บริการ เป็นจํานวนประมาณ 496 ล้านบาท  

 
24.4 บริษัทมีภาระผูกพันจากการซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นจํานวนประมาณ 4.78 ล้านบาท 

 
24.5 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมท่ียังไม่ได้เบิกใช้ดังนี้ 

 
  (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท   

 2561  2560  2561  2560 
        
วงเงินเบิกเกินบัญชี 72  77  62  62 

     
วงเงินเบิกเกินบัญชีข้างต้นค้ําประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  
 

25. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 
 
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพ่ือดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของ            
กลุ่มบริษัท เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีมีส่วนได้เสียอ่ืน และเพ่ือดํารงไว้ซ่ึงโครงสร้างของ
ทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือลดต้นทุนทางการเงินของทุน ในการดํารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นใหม่หรือออกหุ้นกู้เพ่ือชําระหนี้เดิม หรือการขายทรัพย์สินเพ่ือลดภาระหนี้ 
 

26. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 
เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากการดําเนินงาน
สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จํานวน 749,873,396 หุ้น เป็นเงิน
164.97 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทได้จ่ายชําระเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในระหว่างปี 2561 จํานวน 0.12 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 
89.98 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพ่ิมอีก 0.10 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 74.99 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

27. การอนุมัติงบการเงิน 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ของบริษัท เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 



บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)  
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บุคคลอ้างอิง 
 

นายทะเบียนหุ้น 

 
 

 บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 2/7 หมู่ท่ี 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 
 โทรศัพท์ 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6 
ผู้สอบบัญชี 

 นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 
หรือ นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3322 
หรือ นายธีรศักด์ิ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 
หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 
หรือ นางสาวกัญญาณฐั ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 
หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 
 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด 
 87/1 อาคารแคปปิตอล เพลส ชั้น 18 ออลซีซ่ัน เพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330 
 โทรศัพท์ 0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 บริษัทบางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด 
 18/4 ซอยอํานวยวัฒน์ ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 

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


