บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)

1

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
(Proud Award)
Forbes Best Under A Billion

บริษัทติดอันดับ Asia’s 200 Best Under A Billion 2020
ครั้งแรกในป 2557 ครั้งที่ 2 ในป 2562 และครั้งที่ 3 ในป 2563
โดยบริษัทสามารถเขาไปอยูในลิสต 19 บริษัทของไทย จากการคัดเลือก
200 บริษัทมหาชน ที่รายไดต่ํากวาพันลานดอลลารสหรัฐที่ดีที่สุดในเอเชีย
รายงานประจําป 2563
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ป 2562

Outstanding CEO Awards Business Excellence CEO of Company Listed on SET

Outstanding Company Performance Awards Business Excellence
SET market capitalization of THB 3bln-THB 10bln.

รายงานประจําป 2563
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ป 2561

บริษัทไดรับการรับรองใหบริษทั เปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทุจริตเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
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วิสัยทัศน
(Vision)
“มุงมั่นจะเปนผูนํางานกอสรางฐานราก
ทั้งดานคุณภาพ และประสิทธิภาพ”
“TO BE THE LEADING FOUNDATION
CONTRACTOR IN QUALITY AND EFFICIENCY”

เปาหมาย
(Goal)
“ขยายฐานการใหบริการไปยังประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่
เกี่ยวของกับงานกอสราง โดยเนนการกอสรางฐานรากเปนหลัก 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”

รายงานประจําป 2563
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ขอมูลสรุปทางการเงิน
(Financial Summary)
ขอมูลทางการเงิน

งบการเงินรวม

งบการเฉพาะของบริษัท

(พันบาท)

Consolidated Financial Statement

Separate Financial Statement

Financial Data
(Thousand Baht)

2561
(2018)

2562
(2019)

2563
(2020)

2561
(2018)

2562
(2019)

2563
(2020)

1,244,034

1,689,436

1,320,792

1,230,126

1,671,914

1,302,300

หนี้สินรวม
Total Liabilities

377,459

622,342

274,265

375,076

621,860

272,992

สวนของผูถือหุนของบริษัท
Equity of the Company’s Shareholders

866,575

1,067,094

1,046,527

855,050

1,050,054

1,029,309

1,436,910

1,554,232

1,415,997

1,396,422

1,554,232

1,415,997

217,792

277,614

182,539

245,482

272,098

182,361

สินทรัพยรวม
Total Assets

รายไดจากการใหบริการ
Revenue from Services
กําไรสุทธิสําหรับป(สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท)
Net Profit for the year (Portion of the
Company’s shareholders)

รายงานประจําป 2563
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.

อัตราสวนทางการเงิน
Financial Ratio

งบการเงินรวม
Consolidated Financial Statement

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
Separate Financial Statement

2561
(2018)

2562
(2019)

2563
(2020)

2561
(2018)

2562
(2019)

2563
(2020)

อัตรากําไรสุทธิสําหรับป(สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท) (%)
Net Profit Margin for the year (Portion of the Company’s
shareholders) (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
Return on Equity (%)

15.07%

17.61%

12.80%

16.92%

17.27%

12.79%

26.82%

28.71%

17.27%

31.21%

28.57%

17.54%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
Return on Assets (%)

24.69%

22.59%

14.58%

27.93%

22.86%

14.74%

กําไรตอหุน (บาท)
Profit per share (Baht)

0.29

0.37

0.24

0.33

0.36

0.24

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
Debt to Equity (Time)

0.44

0.58

0.26

0.44

0.59

0.27

อัตราการเติบโตของรายไดจากการใหบริการ (%)
Revenue from services Growth (%)

100.75%

8.16%

- 8.89%

143.37%

11.30%

- 8.89%

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

115.09%

27.47%

- 34.25%

293.26%

10.84%

- 32.98%
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สารบัญ
เรื่อง

หนาที่

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

1

วิสัยทัศนและเปาหมาย

4

ขอมูลสรุปทางการเงิน

5

สารจากประธาน

8

คณะกรรมการบริษัท

10

ขอมูลทั่วไป

29

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

32

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

37

โครงสรางเงินทุน

38

การจัดการ

39

การกํากับดูแลกิจการ

61

ความรับผิดชอบตอสังคม

65

การควบคุมภายใน

70

ปจจัยความเสี่ยง

72

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

77

รายการระหวางกัน

84

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

85

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

86

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

89

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

91

งบการเงิน

96

บุคคลอางอิง

156
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สารจากประธาน
เรียน

ทานผูถือหุน
บริษทั ไพลอน จํากัด (มหาชน)
ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) ตั้งแตชวงปลายป 2562 สงผลให

เศรษฐกิจโลกในป 2563 มีทิศทางหดตัวคอนขางมาก ในสวนของประเทศไทย นอกเหนือจากผลกระทบของภาคการ
สงออกและทองเที่ยวซึ่งสืบเนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจโลกแลว การออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพรระบาดใน
ประเทศก็ถือเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญที่กระทบตอเศรษฐกิจไทยในป 2563 โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2563 มี
การหดตัวประมาณรอยละ 6.1 เมื่อเทียบกับป 2562
ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในป 2563 ก็มีทิศทางหดตัวเชนเดียวกัน
โดยตั้งแตชวงไตรมาส 2 ของป 2563 เปนตนมา การลงทุนของภาคเอกชนอยูในภาวะชะลอตัวซึ่งเปนผลจากมาตรการ
ควบคุมการแพรระบาด การลงทุนในโครงการกอสรางใหมๆของภาครัฐก็มีการชะลอตัวลงเนื่องจากภาครัฐมุงเนนการ
ดําเนินมาตรการควบคุมการแพรระบาดและมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบเปนหลัก โดยถึงแมในชวงปลายไตร
มาส 3 ของป 2563 ตั วเลขการลงทุ นของภาครั ฐและภาคเอกชนจะปรับ ตั วดีขึ้ นเล็กน อ ยจากมาตรการกระตุ น
เศรษฐกิจของภาครัฐและความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่เริ่มกลับมา แตภาพรวมของทั้งป 2563 ก็ถือวาอุตสาหกรรม
กอสรางมีการหดตัวคอนขางมาก
อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทไดดําเนินมาตรการลดผลกระทบดานตางๆ อาทิเชน การใหความสําคัญกับ
การควบคุมตนทุนภายใน การรักษาสภาพคลองใหอยูในระดับที่เหมาะสม การพัฒนากระบวนการทํางานภายในอยาง
ตอเนื่อง การดูแลสุขภาพของพนักงานและการกําหนดมาตรการปองกันโรคภายในองคกร ฯลฯ ทําใหบริษัทสามารถ
ประคับประคองการดําเนินกิจการผานชวงวิกฤติที่เกิดขึ้นมาไดดวยดีพอสมควร
สําหรับป 2564 นั้น จากผลสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ซึ่งไดเริ่มมีการแจกจายวัคซีนใหแกประเทศ
ต า งๆในช ว งต น ป รวมถึง การที่ รัฐ บาลของแต ล ะประเทศดํ า เนิ น มาตรการกระตุ นเศรษฐกิ จ เพื่ อ ฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ นาจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหภาพรวมของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยในป 2564 นาจะกลับมา
มีทิศทางฟนตัวได
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ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในป 2564 การลงทุนของภาครัฐผานงาน
กอสรางในโครงการเมกะโปรเจคตางๆยังถือเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพื่อ
สร า งความเชื่ อ มั่ น อย า งต อ เนื่ อ งให กั บ ภาคเอกชน โดยในป 2564 ฝ า ยบริ ห ารของบริ ษั ทคาดว า ภาครั ฐ จะให
ความสําคัญกับการผลักดันโครงการกอสรางขนาดใหญตางๆ เชน รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟความเร็ว
สูงไทย-จีน (กรุงเทพ-นครราชสีมา) รถไฟฟาสายตางๆในกรุงเทพ เปนตน ใหเริ่มเขาสูขั้นตอนการกอสรางได ซึ่งก็นาจะ
ทําใหการลงทุนของภาคเอกชนกลับมาฟนตัวดีขึ้นดวย
อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยเสี่ยงจากปญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยทั่วไป ซึ่งอาจสงผลถึงความตอเนื่อง
ในการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน จนอาจทําใหภาพรวมของอุตสาหกรรมกอสรางไมเปนไปตามที่คาดไดเชนกัน
ทั้งนี้ บริษัทมีเปาหมายสําคัญที่จะสรางความเติบโตอยางมั่นคงในระยะยาว บริษัทจึงยังคงรักษานโยบายการ
ขยายฐานลูกคาและใหความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือกลูกคา การควบคุมตนทุน การบริหารสภาพคลอง และการ
พัฒนาบุคลากรของบริษัทอยางตอเนื่องตอไป
ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณทานผูถือหุนเปนอยางยิ่งที่ไดใหความไววางใจและ
ความรวมมือดวยดีในการดําเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผูมีอุปการะคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนบริษัทดวยดี
ตลอดมา รวมทั้ง ขอขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานของบริษัททุกคนซึ่งไดรวมแรงรวมใจปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบและความขยันขันแข็ง อันเปนสวนสําคัญที่สรางความมั่นคงและพัฒนาการใหแกบริษัท ทําใหบริษัทสามารถ
ที่จะเติบโตและบรรลุเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดตอไป

( นายเสรี จินตนเสรี )
ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท
1. นายเสรี จินตนเสรี
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

2. นายวงศชัย แสงอารยะกุล
ประธานผูกอตั้ง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

3. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
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4. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

5. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

6. ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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7. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
กรรมการ

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล
กรรมการ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผูจดั การใหญ-ฝายการจัดการและการเงิน

9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน
กรรมการ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผูจดั การใหญ-ฝายซอมบํารุง
รักษาการผูอํานวยการ-ฝายซอมบํารุง
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10. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย
กรรมการ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผูจดั การใหญ-ฝายวิศวกรรมและการตลาด
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ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร
นายเสรี จินตนเสรี
อายุ 79 ป
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) :
จํานวนปที่เปนกรรมการ : 16 ป

20 กรกฏาคม 2548
24 เมษายน 2562

ประวัติการศึกษา :
 เนติบัณฑิตอังกฤษ, สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษ ลินคอรน อินน
 เนติบัณฑิตไทย, สถาบันอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Directors Certification Program รุนที่ 65/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท :
2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ.ไพลอน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน :
 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

จํานวน 2 แหง
 กิจการที่ไมเปนบริษทั จดทะเบียน
2557 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บมจ.ดับเบิ้ลเอ (1991)
2540 – ปจจุบัน ประธานบริษัท, บจ. เสรี มานพ แอนด ดอลย
ประสบการณการทํางาน :
2546 – 2557
กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ดับเบิ้ลเอ (1991)
2553 – 2557 อนุกรรมการดานกฎหมาย, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สามมิตรมอเตอรแมนูแฟคเจอริ่ง
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) : รอยละ 0.498
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นายวงศชัย แสงอารยะกุล
อายุ 74 ป

ประธานผูกอตั้ง
กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) :
จํานวนปที่เปนกรรมการ : 16 ป

20 กรกฏาคม 2548
24 เมษายน 2562

ประวัติการศึกษา :
 มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท :
2548 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน :
 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

 กิจการที่ไมเปนบริษทั จดทะเบียน
จํานวน 1 แหง
2510 – ปจจุบัน เจาของกิจการ, หางขายยาสยามฟารมาซี

ประสบการณการทํางาน :
2547 – 2548 กรรมการ, บจ. ไพลอน
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) :

รอยละ 6.668
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ดร.ปญจะ เสนาดิสยั
อายุ 73 ป

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) :
จํานวนปที่เปนกรรมการ : 16 ป

20 กรกฏาคม 2548
24 เมษายน 2562

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 รุนที่ 20/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Audit Committee Program ป 2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Certificate of Attendance Role of the Compensation Committee Program Class 2/2007
 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท :
2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน :
 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
จํานวน 3 แหง
2543 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
2549 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,
บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
2545 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,
บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
2526 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส
 กิจการที่ไมเปนบริษทั จดทะเบียน
จํานวน 1 แหง
2559 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, ราชกรีฑาสโมสร
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ประสบการณการทํางาน :
2548 – 2559 กรรมการ, สโมสรราชพฤกษ
2546 – 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. รสา พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
2547 – 2554 ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พร็อพเพอรตี้
2551 – 2552 กรรมการบริหาร, ธนาคารออมสิน
2549 – 2552 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, ธนาคารออมสิน
2546 – 2551 ที่ปรึกษา, บจ. เทคนิคคัลเลอร (ไทยแลนด)
2536 – 2550 กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอรส
2542 – 2549 กรรมการ ที่ปรึกษา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บจ. ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท
2537 – 2540 กรรมการผูอาํ นวยการ, บจ. ไรมอน
2534 – 2537 กรรมการผูจัดการ, บจ. เอช แอนด คิว (ประเทศไทย)
2519 – 2534 เจาหนาที่บริหาร ชั้นรองผูจัดการ (VP), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2517 – 2519 ผูจัดการฝายการเงิน, บจ. เครดิตการพาณิชย (ประเทศไทย)
2515 – 2517 นักวิจัย และวางแผน อาวุโสฝายการตลาด, บจ. ฟอรดมอเตอรส (ประเทศไทย)
2514 – 2515 เจาหนาที่โท 2 กองการประกันภัย, กระทรวงพาณิชย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) :

รอยละ 0.137
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ศ.กิตติคุณ ดร.วินติ ชอวิเชียร
อายุ 75 ป

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) :
จํานวนปที่เปนกรรมการ : 16 ป

20 กรกฏาคม 2548
28 กันยายน 2563

ประวัติการศึกษา :
 Doctor of Philosophy, Purdue University, Indiana (USA)
 Master of Science in Civil Engineering , Purdue (USA)
 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท :
2556 – ปจจุบัน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน :
ไมมี
 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
 กิจการที่ไมเปนบริษทั จดทะเบียน
จํานวน 1 แหง
2550 – ปจจุบัน
อาจารยพิเศษ, คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณการทํางาน :
2558 – 2561
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6
2548 – 2556
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน
2555 – 2558
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5
2515 – 2550
อาจารยประจํา, คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2543 – 2549
กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 1 และ 2
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) :

ไมมี
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ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล
อายุ 47 ป

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูจัดการใหญ
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) :
จํานวนปที่เปนกรรมการ :
16 ป

20 กรกฏาคม 2548
28 กันยายน 2563

ประวัติการศึกษา :
 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสราง, Asian Institute of Technology
 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสราง, Asian Institute of Technology
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท :
2559 – ปจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และกรรมการผูจัดการใหญ,
บมจ. ไพลอน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน :
 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

 กิจการที่ไมเปนบริษทั จดทะเบียน
จํานวน 1 แหง
2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ, บจ.เอ็กซิลอน

ประสบการณทํางาน :
2548 – 2559 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ, บมจ. ไพลอน
2554 – 2558 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2554 – 2558 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
2545 – 2548 ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ, บจ. ไพลอน
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) : รอยละ 35.005
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ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล
อายุ 66 ป

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) :
จํานวนปที่เปนกรรมการ : 16 ป

20 กรกฏาคม 2548
26 เมษายน 2561

ประวัติการศึกษา :
 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร ประเทศสหรัฐอเมริกา
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Directors Certification Program รุนที่ 21/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Audit Committee Program รุนที่ 33/2010 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
 หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
 หลักสูตร Managing Conflicts in the Boardroom จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Corporate disclosures : What are investors looking for beyond financial measures? จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 หลักสูตร The Board’s Role in Fraud Prevention สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 “ Steering Governance in a Changing World” IOD International Director Conference 2017 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 “Corporate Disclosure : What are investors looking for beyond financial measures ?” IOD Breakfast
Talk 3/2017 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Rising above disruption : A Call for Action, National Director Conference 2018 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
 สัมมนา หัวขอ “ Anti-Corruption : The Practical Guide ”,Thai CAC
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 EVERST – Entire Business Innovation Transformation (EBIT),กรณีศึกษา IRPC สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
2556 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน
2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
จํานวน 1 แหง
2553 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการนโยบาย ESRC, บมจ. น้ํามันพืชไทย
 กิจการที่ไมเปนบริษทั จดทะเบียน

ประสบการณการทํางาน :
2553 – ปจจุบัน อนุกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ
(สาขาสถาบันการเงิน สาขาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ) สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
2561 – 2562 กรรมการ, การเคหะแหงชาติ
2560 – 2562 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจ
2557 – 2562 อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ
2558 – 2560
2559 – 2561
2557 – 2559
2556 – 2559
2555 – 2559
2553 – 2555
2545 – 2555
2544 – 2552
2548 – 2551
2548 – 2549

เศรษฐกิจของประเทศ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ประธานอนุกรรมการการประเมินผลโครงการภายใตกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
กรรมการ, บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก
ประธานกรรมการตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย
กรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กรรมการสภาวิจัยแหงชาติและกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ผลิตไฟฟา
เลขาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารอาคารสงเคราะห

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) : ถือโดยสวนตัว ไมมี / ถือโดยคูสมรส รอยละ 0.333
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นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
อายุ 62 ป
กรรมการ

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) : 22 เมษายน 2559
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 24 เมษายน 2562
จํานวนปที่เปนกรรมการ : 5 ป
ประวัติการศึกษา :
 ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน , Wharton School, University of Pennsylvania, USA
 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร สาขาปริมาณวิเคราะห (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท
2559 – ปจจุบัน
กรรมการ, บมจ.ไพลอน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
จํานวน 3 แหง
 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
2554 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ,
บมจ.ศรีไทย ซุปเปอรแวร
2557 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ,
บมจ.สาลี่ พรินทติ้ง
2557 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ,
บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร
 กิจการที่ไมเปนบริษทั จดทะเบียน
จํานวน 3 แหง
2544 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ, บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียริ่ง จํากัด
2544 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร, Knight Club Capital AMC
2554 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ, มูลนิธิ อีดีพี

ประสบการณการทํางาน :
2557 - 2562

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ,
บมจ.เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
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2554 - 2554
2554 – 2554
2553 - 2554
2543 - 2544

ประธานกรรมการ, บมจ.ทีโอที
บจ. สินเชื่อไปรษณียไทย
รองประธานกรรมการ, บจ.ไปรษณียไทย
กรรมการ, บจ.วิทยุการบินแหงประเทศไทย

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) : รอยละ 2.038
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นายบดินทร แสงอารยะกุล
อายุ 46 ป
กรรมการ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการและการเงิน
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
:
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) :
จํานวนปที่เปนกรรมการ : 4 ป

25 เมษายน 2560
28 กันยายน 2563

ประวัติการศึกษา :
 Master of Science (Construction Engineering and Management), Virginia Tech (USA)
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท :
2560 – ปจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /
กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน
 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
ไมมี
 กิจการที่ไมเปนบริษทั จดทะเบียน
จํานวน 2 แหง
2560 – ปจจุบัน
กรรมการ, บจ. อินโนวี่
2551 – ปจจุบัน
กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน

ประสบการณทํางาน :
2559 – 2560
2548 – 2559
2553 - 2555
2547 – 2548

รองกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน,
บมจ. ไพลอน
กรรมการ, บจ. อวนจัง
กรรมการ และ กรรมการรองผูจัดการฝายอํานวยการและการเงิน, บจ. ไพลอน

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) : รอยละ 8.001
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นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน
อายุ 62 ป

กรรมการ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผูจัดการใหญ-ฝายซอมบํารุง และรักษาการผูอํานวยการฝายซอมบํารุง
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) :
จํานวนปที่เปนกรรมการ : 16 ป

20 กรกฏาคม 2548
26 เมษายน 2561

ประวัติการศึกษา :
 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท :
2559 – ปจจุบัน
กรรมการ/กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบํารุงและรักษาการผูอํานวยการฝายซอมบํารุง,
บมจ. ไพลอน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน :
 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน
 กิจการที่ไมเปนบริษทั จดทะเบียน

ไมมี
ไมมี

ประสบการณการทํางาน :
2548 – 2559
กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการ/ กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบํารุง
และรักษาการผูอํานวยการฝายซอมบํารุง, บมจ. ไพลอน
2545 – 2548
กรรมการ/ กรรมการรองผูจัดการ – ฝายซอมบํารุง, บจ. ไพลอน
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) : รอยละ 1.160
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นายพิสันติ์ ศิริศขุ สกุลชัย
อายุ 47 ป

กรรมการ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการรองผูจัดการใหญ-ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) :
จํานวนปที่เปนกรรมการ : 12 ป

17 เมษายน 2552
26 เมษายน 2561

ประวัติการศึกษา :
 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 Master of Business Administration (MBA), Rockhurst University} (USA)
 Master of Science-Construction Management, University of Wisconsin-Madison, (USA)
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 79/2009 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตําแหนงปจจุบันในบริษัท :
2559 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด, บมจ. ไพลอน
ตําแหนงอื่นในปจจุบัน :
 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

 กิจการที่ไมเปนบริษทั จดทะเบียน
จํานวน 1 แหง
2551 – ปจจุบัน
กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน

ประสบการณการทํางาน :
2552 – 2559 กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการ/ กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด,
บมจ. ไพลอน
2551 – 2552 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน
2551 – 2554 กรรมการ, บจ.ไทยคารดอทคอม
2549 – 2550 ผูจัดการโครงการ, บมจ. ไพลอน
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) : รอยละ 1.965
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นายชัยพล สุทธมนัสวงษ
อายุ 48 ป
ผูชว ยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายบัญชีและการเงิน
ประวัติการศึกษา :
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณการทํางาน :
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายบัญชีและการเงิน, บมจ. ไพลอน
 2558 – ปจจุบัน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายการเงิน, บมจ. ไพลอน
 2556 – 2557
VP ผูจัดการธุรกิจสัมพันธ ธนาคารกรุงเทพ
 2539 – 2556
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) : ไมมี
นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน
อายุ 41 ป
ผูชว ยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการ
ประวัติการศึกษา :
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ประสบการณการทํางาน :
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการ, บมจ. ไพลอน
 2556 – ปจจุบัน
ผูอํานวยการฝายจัดซื้อ, บมจ. ไพลอน
 2551 – 2555
 2549 – 2550
ผูจัดการฝายระบบปฏิบัติการ, บมจ. ไพลอน
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) : ไมมี
นางสาวนิภาวรรณ โรจนบัณฑิต
อายุ 49 ป
ผูอาํ นวยการฝายบัญชีและการเงิน
ประวัติการศึกษา :
 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ประสบการณการทํางาน :
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
 2562 – ปจจุบัน
 2560 – 2561

ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท สยามเทคนิค คอนกรีต จํากัด (มหาชน)

 2547 – 2560

ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) /
บริษัทลูกภายในกลุม SNC
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) : ไมมี
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นายกรณ ทองศรี
อายุ 48 ป
ผูอาํ นวยการฝายทรัพยากรบุคคล
ประวัติการศึกษา :
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณการทํางาน :
 2554 – ปจจุบัน
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคลล, บมจ. ไพลอน
 2552 – 2554
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล, บจ. ทีพีพี กรุป
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล, บจ. เจวีเค อินเตอรเนชั่นแนล ลอจิสติกส แอนด มูฟวิ่ง
 2545 – 2552
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) : ไมมี
นายรัฐกร นาคาไชย
อายุ 50 ป
ผูอาํ นวยการฝายกอสราง
ประวัติการศึกษา :
 ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสรางพื้นฐานและบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ปริญญาตรี วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประสบการณการทํางาน :
 2558 – ปจจุบัน
ผูอํานวยการฝายกอสราง, บมจ. ไพลอน
 2556 – 2558
Project Director,บมจ. ไพลอน
Senior Project Manager, บมจ. ไพลอน
 2551 – 2556
 2546 - 2551
Project Manager, บมจ. ไพลอน
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) : ไมมี
นายวิโรจน มาธูป
อายุ 45 ป
ผูอาํ นวยการฝายกอสราง
ประวัติการศึกษา :
 ปริญญาโท ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขา ธุรกิจอุตสากหรรม
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา Textile Engineering
ประสบการณการทํางาน :
 2563 – ปจจุบัน
ผูอํานวยการฝายควบคุมคุณภาพ, บมจ. ไพลอน
 2555 – 2563
ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ, บมจ. ไพลอน
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) : ไมมี
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นางสาวฐิติมา เตียวประทีป
อายุ 42 ป
เลขานุการบริษัท
ประวัติการศึกษา :
 Bachelor of Accounting (Management) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ประสบการณการทํางาน :
เลขานุการบริษทั , บมจ. ไพลอน
 2550 – ปจจุบัน
 2548 – 2550
เจาหนาที่ฝา ยบุคคล, บมจ. ไพลอน
เจาหนาที่ฝา ยบัญชี, บจ.ไพลอน
 2545 – 2548
สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563) : ไมมี
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ขอมูลทั่วไป
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานราก โดยมีขอมูลทั่วไปที่สําคัญ ดังนี้
ที่ตั้งสํานักงานใหญ :

252 อาคารเอสพีอที าวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

ที่ตั้งโรงงานซอมบํารุง :

22/4 หมูที่ 11 ตําบล คูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 12140

เลขทะเบียนบริษัท :

0107548000536

เว็บไซต :

www.pylon.co.th

โทรศัพท :

0-2615-1259

โทรสาร :

0-2615-1258

ทุนจดทะเบียน :

374,936,698 บาท

ทุนเรียกชําระแลว :

374,936,698 บาท

จํานวนหุนสามัญ :

749,873,396 หุน

มูลคาหุนละ :

0.50 บาท
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รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท

:

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด

ทุนจดทะเบียน

:

20 ลานบาท

สัดสวนการถือหุน

:

100 %

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ออกแบบ กอสราง และใหคําปรึกษางานกอสรางทั่วไป

ที่ตั้ง

:

252 อาคารเอสพีอีทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท
ป 2545 

ป 2546 

ป 2547



ป 2548




ป 2549
ป 2551





ป 2552
ป 2555




จดทะเบียนกอตั้งบริษัท โดยใชชื่อวา บริษัท ไพลอน จํากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท
เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมากอสรา งงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณและเชี่ย วชาญ เพื่อรองรับงาน
กอสรางซึ่งเริ่มฟนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ไดรับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดําริกอสรางประตูระบายน้ําและ
คันกั้นน้ําเพื่อกักน้ําจืดในลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น
เปนโครงการแรกของบริษัท จากผลงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดีทําให บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น
ไดวาจางใหบริษัทเปนผูรับเหมาชวงงานเสาเข็มเจาะในหลายโครงการตอมา เชน โครงการทางดวนขั้นที่ 3 สายใตตอน S1
(อาจณรงค – บางนา) สัญ ญา 2 โครงการอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบํารุงราษฎร เปนตน ทําใหบริษัทเปนที่รูจักใน
วงการกอสรางอยางแพรหลาย และไดกอสรางงานเสาเข็มเจาะใหลูกคาอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเปน 60 ลานบาท และในเดือนธันวาคมเปน 95 ลานบาท เริ่มรับงานกอสรางกําแพง
กันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยรวมมือกับบริษัทฝรั่งเศสชื่อ Soletanche Bachy ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญงาน
ฐานรากระดับ นานาชาติ โดยเปนที่ปรึก ษาและสงผูเชี่ยวชาญเขา มาควบคุม งานในโครงการโรงบํา บัดน้ําสํา แลจังหวัด
ปทุมธานี
เดือนมิถุนายนเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 115 ลานบาท
เดือนมิถุนายนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท พรอมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จาก 115 ลานบาทเปน 150 ลานบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุนใหกับประชาชน โดยบริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัท
มหาชนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548
เดือนธันวาคมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และเริ่มเปดซื้อขายวันที่ 23 ธันวาคม 2548
เดือนมีนาคมยายโรงงานซอมบํารุงจากเขตสะพานสูงไปที่อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
เดือนธันวาคม จัดตั้ง บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการงานออกแบบ กอสราง ใหคําปรึกษา และ
ตกแตงสําหรับสิ่งปลูกสรางตางๆ ดวยทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 51
เดือนเมษายน เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล
เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิม
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ป 2556
ป 2557
ป 2558
ป 2559
ป 2561

ป 2562

ป 2563

 เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด อีก 50 ลานบาท รวมเปน 80 ลานบาท โดยบริษัทยังคงถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 51
 เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 374.99 ลานบาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผลและปรับสิทธิใหกับผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
 เดือนกรกฎาคม บริษัท ไดรับ รางวั ล Asia’s 200 Best under a Billion จากนิตยสาร Forbes Asia โดยเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ของประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวที่ไดรับรางวัลนี้
 เดือนสิ งหาคม ยายการซื้อขายหลักทรัพยข องบริษั ทจาก ตลาดหลักทรัพ ย เอ็ม เอ ไอ มาเปน ตลาดหลักทรัพ ยแห ง
ประเทศไทยตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เปนตนมา
 เดือนมกราคม ซื้อหุนจากกลุมผูถือหุนอื่นของบริษัท เอ็กซิลอน จํากัด โดยเพิ่มสัดสวนการถือหุนจากรอยละ 51 เปนรอย
ละ 100
 เดือนกรกฎาคม บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด มีการลดทุนจดทะเบียนจาก 80 ลานบาท คงเหลือ 20 ลานบาท
 เดือนพฤศจิกายน บริษัทไดรับการรับ รองใหเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(CAC)
 เดือ นธันวาคม ยายที่ตั้งสํานักงาน จากอาคารโอเชียนทาวเวอร 1 ถนนรัชดาภิเษก ไปที่อาคารเอสพีอีทาวเวอร ถนน
พหลโยธิน
 เดือนพฤศจิกายน บริษัทไดรับรางวัล Asia’s 200 Best under a Billion จากนิตยสาร Forbes Asia เปนครั้งที่ 2 และ
ได รั บ รางวั ล Outstanding CEO Awards Business Excellence CEO of Company Limited on SET และรางวั ล
Outstanding Company Performance Award Business Excellence capitalization of THB 3 bln- THB 10 bln.
 เดือนพฤศจิกายน บริษัทไดรับรางวัล Asia’s 200 Best under a Billion จากนิตยสาร Forbes Asia เปนครั้งที่ 3

โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ
โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท แยกตามผลิตภัณฑสามารถจําแนกไดดังนี้
รายไดของกลุมบริษัท
หนวย : พันบาท
ผลิตภัณฑ
งานเสาเข็มเจาะ
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
รวมรายไดจากงานฐานราก
รายไดจากงานกอสรางทั่วไป
รายไดอื่นๆ1
รวมรายได

ป 2561
รายได
รอยละ
1,264,431 87.50
172,096 11.90

รายได
1,222,731
331,060

รอยละ
77.57
21.00

รายได
1,071,511
2,639
341,065

รอยละ
75.11
0.18
23.91

1,436,527
8,599
1,445,126

1,553,791
22,530
1,576,321

98.57
1.43
100.00

1,415,215
11,349
1,426,564

99.20
0.80
100.00

99.40
0.60
100.00

ป 2562

ป 2563

หมายเหตุ :
1 รายไดอื่นๆประกอบดวย

รายไดจากการบริการอื่นๆ ไดแก รายไดจากการใหเชาอุปกรณเครื่องจักร เชน รถเครน ปลอกเหล็ก รายไดจากคา
ความเสียหายของวัสดุและอุปกรณที่เรียกเก็บจากผูรับเหมาชวง รวมถึงรายไดอื่นๆ ไดแก ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายสินทรัพย เปนตน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. งานเสาเข็มเจาะแบบกลม

เสาเข็มเจาะเปนเสาเข็มที่นิยมใชกับการกอสรางฐาน
รากของโครงสรางขนาดใหญ และโครงสรางอาคารในบริเวณที่
มีพื้นที่จํากัด ซึ่งไมสามารถใชเสาเข็มตอกไดเนื่องจากปญหา
ดานการขนสง หรือเนื่องจากบริเวณกอสรางชิดอาคารขางเคียง
มากซึ่งความสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มอาจจะกอใหเกิด
ความเสียหายกับอาคารขางเคียงได สวนการใชเสาเข็มเจาะจะ
ไม ทํ า ให ดิ น เกิ ด การเคลื่ อ นตั ว ซึ่ ง อาจไปดั น สิ่ ง ปลู ก สร า ง
ขางเคียงใหเสียหายไดเหมือนกับ การตอกเสาเข็ม นอกจากนี้
เสาเข็มเจาะยังลดมลภาวะเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนเมื่อ
เทียบกับ การใชเสาเข็มตอก ทั้งนี้งานเสาเข็มเจาะของบริษัท
โดยสวนใหญจะเปนเสาเข็มเจาะแบบกลมที่มีข นาดเสนผาน
ศูนยกลางตั้งแต 50 เซนติเมตรจนถึง 2 เมตรและทําไดถึงความ
ลึกมากกวา 80 เมตร ขึ้นอยูกับการออกแบบกําลังรับน้ําหนัก
ของเสาเข็มโดยวิศวกรและสภาพชั้นดินในแตละพื้นที่
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2. งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอดั ฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง

งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มเสถียรภาพใหกับโครงสรางของดินเดิม
ทําใหดินมีกําลังรับน้ําหนักมากขึ้นและปองกันการเคลื่อนตัวของดิน โดยบริษัทมีการใหบริการงานประเภทนี้โดยวิธีการอัดฉีด
ซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting) ที่ความดันประมาณ 200 ถึง 400 บาร โดยอาจแบงลักษณะของงานออกเปนแตละ
ประเภทดังตอไปนี้
2.1

เสาเข็มดินซีเมนต
เปนการปรับปรุงคุณสมบัติของดินออนตลอดชั้นความหนา เริ่มตนโดยการอัดฉีดน้ําภายใตความดันสูงเพื่อ
กวนใหชั้นดินออนตัว และมีขนาดรู ป ทรงตามที่ตองการ แลวจึงอัดฉี ดน้ําปูนลงไปผสมกับดินในบริเวณ
ดังกลาวทําใหเกิดการแข็งตัวกลายเปนแทงดินซีเมนต ซึ่งมีความสามารถในการรับน้ําหนักตามที่ออกแบบ
และชวยลดปญหาการทรุดตัวของโครงสราง การทําเสาเข็มดินซีเมนตโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง
(Jet Grouting) จะใหคุณภาพแทงดินซีเมนตและความสม่ําเสมอของเนื้อดินซีเมนตที่ดกี วาวิธีทั่วไปซึ่งมีท้งั
แบบใชความดันต่ํา (Low Pressure Mix) และแบบใชใบกวนดิน (Rotary Mix) ในปจจุบันมีการนําเสาเข็ม
ดินซีเมนตไปประยุกตใชหลายรูปแบบเชน ฐานรากงานถนน ลานจอดเครื่องบิน เขื่อน ประตูระบายน้ํา
รวมไปถึงการเพิ่มเสถียรภาพใหกบั ตลิ่งของคลอง
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2.2 การเพิ่มกําลังรับน้ําหนัก
และเสถียรภาพของดินเฉพาะจุด
เป น การปรั บ ปรุ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละ
กําลังของดินหรือหินเฉพาะจุด เชน
งานอัดฉีดรอยแตกของชั้นหินหรือ
ดิ นในงานกอ สร า งเขื่อ น การเพิ่ ม
เสถียรภาพและกําลังของดินในงาน
ขุดหรืองานเจาะเฉพาะที่
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3. งานกอสรางกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม/ เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม
กําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเปนการกอสรางกําแพง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนโครงสรางรับน้ําหนักและปองกันการ
เคลื่อนตัวของดินทางดานขาง โดยจะทําการกอสรางกําแพงในชั้น
ที่ ต่ํ า กว า ผิ ว ดิ น ด ว ยคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก คล า ยคลึ ง กั บ การทํ า
เสาเข็มเจาะแบบเปยก ซึ่งการใชเทคโนโลยีในการกอสรางกําแพง
กันดินชนิดนี้ทําใหไมตองใช Sheet Pile และสามารถสรางกําแพง
กันดินใตดินแบบถาวรที่มีหนาตัดเปนสี่เหลี่ยมเหมือนกําแพงทั่วไป
แตมีความแข็งแรงและสามารถปองกันการรั่วซึมของน้ําได ซึ่งสวน
ใหญจะใชเพื่อเปนโครงสรางของชั้นจอดรถใตดิน กําแพงอาคาร
ผูโดยสารสําหรับ ระบบรถไฟฟา ใตดิน และอุโมงคลอดทางแยก
เปนตน
การออกแบบกอสรางกําแพงกันดินนั้นสามารถกําหนด
ความหนาของผนัง กํ า แพงไดตั้ ง แต 50 เซนติ เมตร จนถึง 1.5
เมตร โดยเริ่มจากการตักดินขุดหลุมตามขนาดและแนวที่จะทํา
กําแพง จากนั้นจึงเติมสารละลายพยุงหลุมเจาะ เพื่อปองกันการ
พัง ทลายของดิน แลว จึ งหยอ นเหล็กเสริ มที่ ผูกเปนโครงไวแลว
ลงไป หลังจากนั้นจะเทคอนกรีต เมื่อทิ้งไวจนคอนกรีตแข็งตัวมีกําลังตามที่กําหนดแลว จึงขุดดินเพื่อทําชั้นใตดิน หรือทําการ
กอสรางสวนอื่นตอไป
เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม เปนเสาเข็มหนาตัดทรงสี่เหลี่ยมที่นิยมใชเปนทางเลือกในกรณีที่ตองการกําลังรับน้ําหนัก
บรรทุกปลอดภัยสูง เชน มากกวา 2,000 ตันตอตน หรือมีขอจํากัดเรื่องขนาดของพื้นที่กอสราง ซึ่งเสาเข็มเจาะแบบกลมไม
สามารถกอสรางได โดยขนาดหนาตัดสามารถปรับเปลี่ยนไดโดยมีความกวางโดยทั่วไปตั้งแต 60 เซนติเมตร จนถึง 1.5 เมตร
ความยาว 2.5 เมตรถึง 3.0 เมตร และมีความลึกไดมากกวา 60 เมตร ขึ้นอยูกับการออกแบบกําลังรับน้ําหนักและสภาพชั้นดิน
ในแตละพื้นที่
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การกอสรางเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม จะกอสรางโดยทําการเจาะดินลงไปตามขนาดหนาตัดและความลึกที่ตองการ
ซึ่ง จะมี การเติ มสารละลายพยุงหลุมเจาะลงไป เพื่ อ ปอ งกั นการพัง ทลายของดิ น เมื่อ เสร็จแลวจึง ติดตั้ง โครงเหล็กและเท
คอนกรีตลงไปในหลุม
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) ตั้งแตชวงปลายป 2562 สงผลใหเศรษฐกิจ
โลกในป 2563 มีทิศทางหดตัวคอนขา งมาก ในสวนของประเทศไทย นอกเหนือ จากผลกระทบของภาคการสงออกและ
ทองเที่ยวซึ่งสืบเนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจโลกแลว การออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพรระบาดในประเทศก็ถือเปนอีก
หนึ่งปจจัยสําคัญที่กระทบตอเศรษฐกิจไทยในป 2563 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
คาดการณการหดตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2563 ไวที่รอยละ 6.1 เมื่อเทียบกับป 2562
ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในป 2563 ก็มีทิศทางหดตัวเชนเดียวกัน โดยตั้งแต
ชวงไตรมาส 2 ของป 2563 เปนตนมา การลงทุนของภาคเอกชนอยูในภาวะชะลอตัวซึ่งเปนผลจากมาตรการควบคุมการแพร
ระบาด การลงทุนในโครงการกอสรางใหมๆของภาครัฐก็มีการชะลอเนื่องจากภาครัฐมุงเนนการดําเนินมาตรการควบคุมการ
แพรระบาดและมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบเปนหลัก โดยถึงแมในชวงปลายไตรมาส 3 ของป 2563 ตัวเลขการลงทุน
ของภาครัฐและภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐและความเชื่อมั่นของภาคเอกชน
ที่เริ่มกลับมา แตภาพรวมของทั้งป 2563 ก็ถือวาอุตสาหกรรมกอสรางมีการหดตัวคอนขางมากและการแขงขันในตลาดอยูใน
ระดับสูง
สําหรับป 2564 จากผลสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ซึ่งไดเริ่มแจกจายใหกับแกประเทศตางๆในชวงตนปที่
ผานมา รวมถึงการที่รัฐบาลของแตละประเทศดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ นาจะเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหภาพรวมของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยในป 2564 อาจจะกลับมามีทิศทางฟนตัวได
ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในป 2564 การลงทุนของภาครัฐผานงานกอสราง
ในโครงการเมกะโปรเจคตางๆยังถือเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพื่อสรางความเชื่อมั่น
อยางตอเนื่องใหกับภาคเอกชน โดยในป 2564 บริษัทคาดวาภาครัฐจะใหความสําคัญกับการผลักดันโครงการกอสรางขนาด
ใหญตางๆ เชน รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (กรุงเทพ-นครราชสีมา) รถไฟฟาสายตางๆใน
กรุงเทพ เปนตน ใหเริ่มเขาสูขั้นตอนการกอสรางได ซึ่งก็นา จะทําใหการลงทุนของภาคเอกชนกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้นดวย
ทั้งนี้ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มเจาะรายใหญ ไดแก บจ.อิตัลไทย เทรวี่, บมจ.ไพลอน, บมจ.ซีฟ
โก, และ บจ.ไทยบาวเออร ซึ่งหากพิจารณาในแงของรายไดและกําลังการผลิต (จํานวนชุดเครื่องจักร) ถือไดวาบริษัทมีสวนแบง
การตลาดเปนลําดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม

รายงานประจําป 2563

39

โครงสรางเงินทุน
ผูถือหุน

รายชื่อผูถือหุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีดังนี้

ลําดับที่

รายชื่อผูถือหุน

1

กลุมแสงอารยะกุล *

2

บริ ษัท

3

จํ านวนหุน

ร อยละ

399,482,346

53.27

ไทยเอ็นวีดอี าร จํ ากัด

25,259,732

3.37

นาย

เผด็จ

หงษ ฟา

19,994,000

2.67

4

นาย

พิ สันติ์

ศิริศุขสกุลชัย

14,757,996

1.97

5

นาย

สุชาติ

บุญบรรเจิ ดศรี

15,286,000

2.04

6

นาย

สมศักดิ์

วิริยะพิ พัฒน

8,695,746

1.16

7

นายแพทย ดร. ณั ฐพล

ธรรมโชติ

6,440,900

0.86

8

นาง

ภัณฑิรา

ฉัตรจุ ฑามาส

6,160,000

0.82

9

บริ ษัท

ไทยประกันชีวติ จํ ากัด (มหาชน)

6,033,100

0.80

10

นาง

เพ็ ญณี

4,722,400

0.63

ผูถอื หุนรายอื่น

243,041,176

32.41

รวม

749,873,396

100.00

ศรี ทอง

หมายเหตุ : * กลุมแสงอารยะกุล ประกอบไปดวย นายชเนศวร นายบดินทร นายวงศชัย และนายอนนต แสงอารยะกุล
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 35.005, 8.001, 6.668 และ 3.600 ตามลําดับ

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางไรก็
ตาม บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไร
สุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอ่นื ตามที่คณะกรรมการบริษัทใหความ
เห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
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การจัดการ
โครงสรางการจัดการ
บริษัทมีโครงสรางการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารกิจการและ
บริหารความเสียง

คณะกรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลกิจการ

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษทั

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายงานวิศวกรรม และการตลาด

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายงานซ่อมบํารุง

กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายการจัดการและการเงิน

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายการจัดการ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายงานวิศวกรรม

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายก่อสร้าง

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบุคคล

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายจัดซือ

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
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โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอีก 3 ชุด ไดแก
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา ตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหนาที่ดงั ตอไปนี้

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 10 คน ประกอบดวย
 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 6 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 60 ของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบดวย
- กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 40 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีความ
เปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญ
- กรรมการที่ไมอิสระ 2 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 20 ของคณะกรรมการทั้งคณะ
 กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 40 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายเสรี จินตนเสรี

ตําแหนง
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

1

2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย

กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

4. ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล1

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
6. นายวงศชัย แสงอารยะกุล
7. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล
8. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน
9. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย
10.นายบดินทร แสงอารยะกุล

กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้มีนางสาวฐิติมา เตียวประทีป เปนเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ
1. เปนผูที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
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โดยมีศ.กิ ตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร กรรมการที่ไม เปนผูบริ หาร/ กรรมการอิสระ เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญงาน
วิศวกรรมโครงสราง ซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง
นอกจากนี้โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการซึ่งมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ และมีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณที่เชี่ยวชาญซึ่งจําเปนและเปนประโยชนในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้

ความเชี่ยวชาญ

จํานวนคน

รอยละ

 กอสรางงานฐานราก และวิศวกรรม

4

40

 บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจ

4

40

 กฎหมาย

1

10

 เครื่องจักรกลหนัก

1

10

รวม

10

100

โครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทแบงตามทักษะวิชาชีพ
เครื่องจักรกลหนัก
10%

กอสรางงานฐานรากและ
วิศวกรรม
40%

กฎหมาย
10%

บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร
และบริหารธุรกิจ
40%
กอสรางงานฐานรากและวิศวกรรม

บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจ

กฎหมาย

เครื่องจักรกลหนัก
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คณะกรรมการบริษัทมี หนาที่ ดําเนิ นการจัดการและกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทตามกฎหมาย หลักเกณฑ และ
ขอ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห งประเทศไทย สํา นั กงานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พยแ ละตลาดหลั ก ทรั พย และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท และปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
สุจริตและระมัดระวัง
คณะกรรมการบริษัทมาจากการแตงตั้งของผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่
ใหคําแนะนําและชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ และเพื่อทํา
หนาที่เกี่ยวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งสนับสนุนใหการกํากับดูแลกิจการเปนไป
ตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการ กรรมการผูจั ดการใหญ และเลขานุ การบริษั ท รว มกั น
พิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยดูใหแนใจวา เรื่องที่สํา คัญไดนําเขารวมไวแลว และ
กรรมการแตละคนมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม
เลขานุการบริษัท มีการจัดสงวาระการประชุมใหแกกรรมการเปนการลว งหนาอยางนอย 5 วันทําการ ซึ่งเอกสาร
ดังกลาว ไดใหขอมูลและรายละเอียดอยางเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณา อยางไรก็ตาม ในเรื่องที่ไมสามารถเปดเผยเปน
ลายลักษณอักษร หรือการเปดเผยลวงหนาจะสงผลกระทบตอบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเรื่องมาอภิปรายในที่
ประชุมได
ในระหว างการประชุ ม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว อ ย า งเพียงพอที่ฝา ยจั ดการจะนํา เสนอเรื่อ งต า งๆและ
กรรมการสามารถจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการสงเสริมใหกรรมการมีการ
ใชดุลยพินิจตัดสินใจ ซึ่งกรรมการไดใหความสนใจกับทุกวาระที่นําเขาสูที่ประชุม รวมถึงเรื่องการกํากับดูแลกิจการ นอกจากนี้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผูบริหารระดับสูงในแตละฝายเขารวมประชุม เพื่อนําเสนอขอมูล ปญหาและชี้แจง
รายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธระหวางกรรมการและผูบริหารระดับสูง ทั้งยังเปนการ
เข าถึง ขอ มูล สารสนเทศที่ จํา เป นเพิ่มเติ มผ า นการสอบถามผู บริ หารระดั บ สูง อี กทั้งในบางประเด็นที่ มีข อมูลไมเ พีย งพอ
กรรมการสามารถติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดผานเลขานุการของบริษัท
รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบดวยสาระสําคัญ เชน วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดการประชุม
รายชื่อกรรมการที่เขาประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและขอสังเกต มติ
คณะกรรมการบริษัทและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย บริษัทไดมีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัทเปนรูปเลม สามารถสืบคนงาย แตแกไขไมได มีการบันทึกและเปดเผยจํานวนครั้งการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาสและไมตํ่ากวา 6 ครั้งตอป สวนการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบริหารความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นเปนประจํา จึงมีการรายงานผลการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัททราบดวย
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กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร แสงอารยะกุล และนายบดินทร แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อ
ร วมกับ นายวงศ ชั ย แสงอารยะกุล หรื อ นายสมศั กดิ์ วิ ริยะพิ พั ฒน หรือ นายพิ สันติ์ ศิ ริ ศุข สกุ ลชั ย รวมเป นสองคนและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท

ประธานกรรมการ
บทบาท และหนาที่ ของประธานกรรมการ
1. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนของบริษัท โดยดูแลใหการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและผูถือหุนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพจนสําเร็จลุลวง
2. เปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนใหกรรมการทุก
คนมีสวนรวมในการประชุม
3. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ข าดในกรณีที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2
ฝายเทากัน
4. รั บ ผิ ดชอบในฐานะผู นํา ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการกํ า กั บ ติ ด ตาม ดู แ ลการบริ ห ารงานของคณะ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการชุดยอย ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่
กําหนดไว
โดยในป 2563 คณะกรรมการเห็ นว า ประธานกรรมการสามารถทํ าหน า ที่ ใ นการนํา ประชุ ม และสนั บ สนุ นให
กรรมการไดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไดอยางดีเยี่ยม
นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพยบ ริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ของตนเอง และ
คูสมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังกรรมการทานนั้นไดรับการเลือกตั้งใหเปน
คณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท และคูสมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีการทําธุรกรรมการซื้อ
ขายหลักทรัพ ยของบริ ษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) กรรมการทา นนั้นก็ จะรายงานการซื้อขายหลั กทรัพยนั้นตอ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการถือครองหุนของกรรมการ และผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ประกอบดวย
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รายชื่อกรรมการ
และผูบริหาร

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นายเสรี จินตนเสรี
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ดร. ปญจะ เสนาดิสัย
กรรมการอิสระ
ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร
กรรมการอิสระ
ดร. ชัยพัฒน สหัสกุล
กรรมการอิสระ
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
กรรมการ
นายวงศชัย แสงอารยะกุล
กรรมการ
ดร. ชเนศวร แสงอารยะกุล
กรรมการ
นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน
กรรมการ
นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย
กรรมการ
นายบดินทร แสงอารยะกุล
กรรมการ
นายชัยพล สุทธมนัสวงษ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายบัญชีและการเงิน
นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการ
นางสาวนิภาวรรณ โรจนบัณฑิต
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
นายกรณ ทองศรี
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
นายรัฐกร นาคาไชย
ผูอํานวยการฝายงานกอสราง
นายวิโรจน มาธูป
ผูอํานวยการฝายควบคุมคุณภาพ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ของตนเอง
คูสมรส/
บุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ
3,733,246
-

การถือครองหุน (หุน)
การเปลี่ยนแปลง
ระหวางป

ไมเปลี่ยนแปลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ของตนเอง
คูสมรส/
บุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ
3,733,246
-

1,030,000

-

ไมเปลี่ยนแปลง

1,030,000

-

-

-

ไมเปลี่ยนแปลง

-

-

-

2,499,996

ไมเปลี่ยนแปลง

-

2,499,996

15,286,000

-

ไมเปลี่ยนแปลง

15,286,000

-

50,000,000

-

ไมเปลี่ยนแปลง

50,000,000

-

262,490,132

-

ไมเปลี่ยนแปลง

262,490,132

-

8,695,746

-

ไมเปลี่ยนแปลง

8,695,746

-

14,757,996

-

ไมเปลี่ยนแปลง

14,757,996

-

60,000,000

-

ไมเปลี่ยนแปลง

60,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขอบเขต อํานาจอนุมตั ิ หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่องตา งๆ ของบริษัทตามขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลบริษัทให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดว ยกฎหมาย รวมถึงการ
กําหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน เปาหมาย (ที่สอดคลองกับภารกิจ) กลุยทธ ทิศทางการดําเนินงานในแตละป และ
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ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนข อง
บริษัท มีการแยกบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบระหวา งคณะกรรมการบริษัทและฝา ยจัดการที่ชัดเจน โดยมีการกํา หนด
อํานาจอนุมัติ หนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริษัท
2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้งและไมต่ํากวา 6 ครั้งตอป
3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชี
ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจ
เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ
นั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอํานาจ
หน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตา งๆ โดยมี ร ายละเอี ย ดการมอบอํ า นาจตามขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ข องคณะ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ซึ่งการมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทํา
ใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวน
เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว
5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและ
การจัดการของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายเวน
แตในเรื่องดังตอไปนี้คณะกรรมการบริษัทตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก
เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการ
ของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษัทยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอ กํา หนดของตลาดหลั กทรัพ ย อาทิ การทํา รายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้ อขายทรั พยสินที่สํา คั ญตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสรา งการบริห ารงาน แต งตั้ งคณะกรรมการบริหารกิ จการและบริหารความเสี่ ยง กรรมการ
ผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง
8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา
เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
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บริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมี
มติแตงตั้ง
9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททํา
ขึ้น หรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน
โดยกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอยางนอย 1 คน ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือ
การเงิน และมีความรูตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลใหการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
เมื่อกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการครบวาระการดํารงตํา แหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลกิจการไมสามารถอยูไดจนครบวาระ มีผลใหจาํ นวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่กําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผูถือหุนควรแตงตั้งกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3
เดือนนับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ
ดูแลกิจการ
โดยรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. ดร. ปญจะ เสนาดิสยั

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

2. ดร. ชัยพัฒน สหัสกุล

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

3. ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ชอวิเชียร

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ

หมายเหตุ ทั้งนี้มี นางสาวฐิติมา เตียวประทีป เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

ดร. ปญจะ เสนาดิสัย และดร.ชัยพัฒน สหัสกุลเปนกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 2 ทานที่มีความรูและ
ประสบการณในการสอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอโดยมีประสบการณมากกวา 30 ป และ
มากกวา 20 ป ตามลําดับ
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ขอบเขต อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาเสนอแตงตั้ง เลือกกลับเขามาใหม และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก รวมทั้งเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ภายนอกของบริษัท
5. รวมใหความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง กําหนดคาตอบแทน โยกยาย และเลิกจางหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. พิจารณารายการที่เกี่ย วโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพ ย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลา วสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอยางนอยปละ 1 ครั้ง และนําเสนอใหที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
8. ปฏิบัตกิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเห็นชอบ
ดวย
9. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลา วตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการและตอง
ประกอบดวยรายการตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบั ติตามกฎหมายวา ดวยหลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย ข อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ ดูแลกิจการ และการเขารว มประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ แตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดรับจากการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎบัตร (Charter)
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ทําหนาที่กํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลที่ดี
11. กลั่นกรองนโยบายและสอบทานแนวทางการปฏิ บั ติ ดานการต อ ต านการคอร รัป ชั่ น ให ขอ เสนอแนะอั นเป น
ประโยชนในการจัดทํา ปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการตอตานการคอรรัปชั่นใหเปนรูปธรรม รวมถึง
การกํา กั บ ดู แ ลการปฏิ บัติต ามมาตรการต อ ต านการคอรรัป ชั่น สอบทานมาตรการและการควบคุ มภายในที่
เกี่ยวของ
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการใหคณะกรรมการบริษัททราบเปน
ประจําอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา 3 คน
และเปนกรรมการอิสระไมนอยกวากึ่งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการ
อิสระ ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
เมื่อ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา ตอบแทนครบวาระการดํา รงตํา แหนงหรือมีเหตุ ใดที่กรรมการสรรหาและ
พิจ ารณาคา ตอบแทนไมส ามารถอยูได จนครบวาระ ให คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง บุคคลที่ มีคุณ สมบั ติครบถวนขึ้ นเป น
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีจํานวนครบตามที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนด
โดยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ชอวิเชียร

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน /กรรมการอิสระ

2. ดร. ชัยพัฒน สหัสกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ

3. นายวงศชัย แสงอารยะกุล

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ทั้งนี้มี นายกรณ ทองศรี เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
1. พิจารณาโครงสราง และ องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คุณสมบัติ รวมทั้งความเหมาะสมของ
ความรูและประสบการณของกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ
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2. คัด เลือ ก สรรหาบุค คลที่มีค วามรูค วามสามารถเหมาะสมกับ กิ จการของบริ ษั ท และสมควรเสนอชื่ อ เป น
กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ ในกรณีที่ตําแหนงวางลง เพื่อ นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งแลวแตกรณี
3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงในบริษัทยอย และ/หรือบริษทั รวม
4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ ไดแก คาตอบแทน
รายเดือน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบี้ยประชุม และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัว
เงิน เพื่อกําหนดใหมีความเหมาะสม
5. กําหนดเกณฑประเมินผลกรรมการผูจัดการใหญ และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ
6. พิจารณาเงื่อนไขตา งๆ ในกรณีท่ีมีการเสนอขายหลักทรัพ ยใหม (หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแก
กรรมการและพนักงาน รวมถึง การพิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีที่มีกรรมการ หรือพนักงานไดรับ การ
จัดสรรหลักทรัพ ยเกินกวา 5% ของจํ านวนหลักทรัพ ยทั้งหมดที่จะจัดสรร และตอ งไมมีกรรมการรายใดใน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่จะไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ดวย จึงจะมีสิทธิ
ในการใหความเห็นชอบ
7. รายงานผลการปฏิบัตหิ นาที่ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปที่ผา นมาตอผูถือหุนในรายงานประจําปของ
บริษัท และในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
8. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง โดยแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อเปนคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท
โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

2. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

3. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

4.

นายบดินทร แสงอารยะกุล

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่อง
เกี่ยวกับ การดํ า เนินงานตามปกติ ธุร ะและงานบริหารของบริษัท กํา หนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการ
บริหารงาน การจัดการความเสี่ยง และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจอนุมัติ หนาที่และความรับผิดชอบที่
สําคัญไดดังนี้
บริหารกิจการ
1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอ
ใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางตามตารางอํานาจดําเนินการ
6. เจรจาและเขา ทําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตา งๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับ โครงการ
กอสรางอันเปนปกติธุระของบริษัท ในวงเงินตามตารางอํานาจดําเนินการ
7. เปนฝายกํากับดูแลฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และดานการ
บริหารงานอื่น
8. มีอํานาจอนุมัติในการเปดหรือปดบัญชีเงินฝากธนาคาร กําหนดชื่อผูมีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของบริษัท รวมถึง ดําเนินการตางๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกลาว
9. มีอํานาจอนุมัติในการขอมีวงเงินสินเชื่อ การเขาทําสัญญาวงเงินสินเชื่อ การยกเลิกวงเงินสินเชื่อทุกประเภท
รวมไปถึ งการพิจารณาความเหมาะสมในการนําหลั กทรัพยข องบริ ษัท เชน ที่ดิน สิ่งปลู กสรา ง เงินฝาก
พันธบัตร เปนตน เพื่อใชเปนหลักประกันการขอมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแหง
10. ดําเนินการตางๆที่จําเปนเพื่อการสงเสริมและปกปองผลประโยชนของบริษัท
11. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
บริหารความเสี่ยง
12. คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง มีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงดา นการ
คอรรัปชั่นและกําหนดมาตรการปองกันการคอรรัปชั่น พรอมทั้งจัดทํา ทบทวน และปรับปรุงแนวทางการ
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัป ชั่น เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน พรอมทั้งเผยแพร
สื่อสารและใหความรูแกพนักงานของบริษัทใหทราบถึงนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นอยางทั่วถึง
พิจารณาและใหความเห็นตอรางนโยบาย และกรอบบริหารความเสี่ยงองคกร กอนนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกํากับ ดูแลกิจการเพื่อพิจารณาใหความเห็นและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภท
ตางๆ ที่สําคัญ คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk), ความเสี่ยงดานการปฏิบตั ิงาน/การดําเนินงาน
(Operational Risk), ความเสี่ย งดา นการรายงาน (Reporting Risk) และความเสี่ยงด า นการปฏิ บัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑหรือระเบียบตางๆ (Compliance Risk)
พิจารณาและใหความเห็นในการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบน
ของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดของบริษัท (Risk Tolerance) กอนนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาใหความเห็นและอนุมตั ิ
รับทราบ พิจารณา และใหความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง
และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการบริหารความเสี่ยง
ที่เพียงพอและเหมาะสม
ดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประสบความสําเร็จ เสนอแนะวิธีปองกัน และวิธีลด
ระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ติดตามแผนการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนื่อง และ
เหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงไดรับการบริหารจัดการอยางเพียงพอและ
เหมาะสม
ใหคําแนะนํา และการสนับสนุนแกฝายจัดการ และคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงระดับองคกร รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ภายในองคกรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ดูแลและสนับ สนุนให มีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ ยงองคกรเปน
ประจําอยางนอยทุกป เพื่อใหแนใจวานโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ยังคงสอดคลองและ
เหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจในภาพรวม
รายงานความเสี่ยงที่สําคัญขององคกร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความ
คืบหนา และผลการของการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจางที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อใหคําแนะนําได
ดวยคาใชจายของบริษัท

ทั้ งนี้ อํา นาจของคณะกรรมการบริห ารกิ จการและบริห ารความเสี่ยงจะไมรวมถึง การอนุมัติร ายการใดที่ คณะ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในลักษณะอื่นใดกับ บริษัท หรือบริษัทยอย (ถา มี) ตามกฎเกณฑข องสํานักงานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพ ยและตลาด
หลั กทรั พ ย และ ตลาดหลั กทรัพ ย แ หง ประเทศไทย ซึ่ง การอนุ มัติ รายการในลัก ษณะดั ง กล าวจะตอ งเสนอตอ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรือ ที่ ประชุมผู ถือหุนเพื่อ พิจ ารณาและอนุ มัติรายการดังกลาวตามที่ขอ บัง คั บของบริ ษัท หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่ว ไปของบริษัทที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว
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ผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั มีผูบริหาร มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล

กรรมการผูจัดการใหญ

2. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด

3. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน
4. นายบดินทร แสงอารยะกุล1

กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานซอมบํารุง
รักษาการผูอํานวยการ – ฝายซอมบํารุง
กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน

5. นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการ

6. นายชัยพล สุทธมนัสวงษ

รักษาการผูอํานวยการ – ฝายจัดซื้อ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายบัญชีและการเงิน

7. นางสาวนิภาวรรณ โรจนบัณฑิต2

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

8. นายกรณ ทองศรี

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

9. นายรัฐกร นาคาไชย
10. นายวิโรจน มาธูป

ผูอํานวยการฝายกอสราง
ผูอํานวยการฝายควบคุมคุณภาพ

หมายเหตุ 1. ดํารงตําแหนงเปน Chief Financial Officer
1. ดํารงตําแหนงเปน สมุหบัญชี

ขอบเขต อํานาจอนุมัติ และหนาที่ของกรรมการผูจดั การใหญ
1. รับผิดชอบการบริหารงานประจําวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของบริษัท
2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท
3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย
ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติท่ปี ระชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติคณะ
กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกประการ
4. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาทตอรายการ
5. เจรจาและเขา ทําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตา งๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับ โครงการ
กอสรางอันเปนปกติธุระของบริษัท ตามตารางอํานาจดําเนินการ
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6. มีอํานาจในการวาจาง และกําหนดผลตอบแทนใหแกพนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝาย
นายจางในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท
อยางไรก็ตาม อํา นาจของกรรมการผูจัดการใหญจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผูจัดการใหญหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ตาม
กฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ
อนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะ
การดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
การสรรหากรรมการอิสระ
 องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการอิสระ
บริ ษัท ได กํา หนดใหอ งคป ระกอบของคณะกรรมการบริษัท เป น ไปตามหลั กเกณฑ ข อง ก.ล.ต. คื อ มี
กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไมนอยกวา 3 คน โดยมีหลักเกณฑในการสรรหา
กรรมการอิสระเปนไปตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งเขมกวาขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน
ที่ออกใหม โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑในการสรรหาดังนี้
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระ ไวดงั นี้
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมการถือครองหุนของผูที่เกี่ยวขอ งตามมาตรา 258 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
ดวย
2. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
(กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และกรรมการที่มี
อํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับ กรรมการรายอื่น) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน
(บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษทั ขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนลําดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน
บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
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ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบ ริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท
ยอย
4. ไมมี (ในปจ จุบัน) หรือเคยมี (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) ความสัมพันธทางธุรกิจกับ บริษัท
บริ ษัท ใหญ บริษั ท ย อ ย บริษั ทร ว ม หรื อ นิติบุ คคลที่ อ าจมีค วามขั ดแย ง ในลั กษณะที่อ าจเปนการ
ขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอน
ได รั บ การแต ง ตั้ ง ) ผู ถื อ หุ นรายใหญ กรรมการซึ่ง ไม ใ ช ก รรมการอิ ส ระ หรื อ ผู บ ริ ห าร ของผู ท่ี มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ที่มีมูลคารายการตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต 20 ลานบาท
ขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยการคํานวณมูลคา ดังกลาวใหนับรวมรายการในชวง 1 ปกอน
หนาที่ทํากับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่
เปนธุรกรรมปกติ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ และการ
ให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน
5. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือ หุนรายใหญ กรรมการซึ่ง
ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู
6. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 2 ปกอนไดรับ การแตงตั้ง) ผูใหบริการทางวิชาชีพ ใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสอง
ลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษทั ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้
ในกรณีท่ีผูใหบริการทางวิชาชีพ เปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช
กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
โดยกระบวนการในการสรรหาจะเหมือนกับกระบวนการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุด โดยไดกลาว
ไวในหัวขอถัดไป

การสรรหากรรมการใหมและผูบริหารระดับสูงสุด
หลักเกณฑและกระบวนการในการคัดเลือกแตงตั้งกรรมการใหม (รวมถึงผูบริหารระดับสูงสุด) และการพน
จากตําแหนงกรรมการ
การคัดเลือ กและแตงตั้ งกรรมการใหม รวมทั้ง กรรมการผู จัดการใหญ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนเปนผูพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการทุกราย ไมวาจะ
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เปนกรณีกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุน หรือกรรมการอิสระ โดยอาจพิจารณาใชบริษทั ที่ปรึกษา (Professional
Search Firm) หรือฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการ
ใหม ดังนี้
1) ความรู ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถ และประสบการณที่จําเปนและสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของบริษัท เพื่อสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลบริษัท
2) คุณสมบัตติ ามขอกําหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และกลต. และขอบังคับของบริษัท
3) มีประวัติการทํางานที่โปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเปนมืออาชีพ
4) การไมจาํ กัดเพศ
องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนั้นไดกําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูใ นราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป
ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขา
มาดํารงตําแหนงใหมก็ได
การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ผู ถื อ หุ น แต ล ะคนจะต อ งใช ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู ทั้ ง หมดเลื อ กตั้ งบุ ค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนเป น
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับ คะแนนเสียงสูงสุดตามลํา ดับ ลงมาเปนผูไ ดรับ การเลือ กตั้ง เปนกรรมการเทาจํา นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผู
ออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ตํา แหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ
บริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน
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บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะตองไดรับมติของคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยูและจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการพนตําแหนงกอนถึงวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสามใน
สี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผู
ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทมีการกํา หนดนโยบายและหลักเกณฑการจ ายคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจ ารณาตาม
หลักเกณฑของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา
กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ประสบการณ ภาระหนาที่
ขอบเขตความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ
แตละทาน โดยกําหนดองคประกอบเปน 3 สวน คือ (1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งสะทอนความรับผิดชอบในฐานะ
กรรมการ (2) เบี้ย ประชุ มเพื่ อ แสดงใหเ ห็นความสํ า คัญ และการอุทิ ศเวลาในการเขา ประชุม (3) โบนัสซึ่ งเป น
คาตอบแทนพิเศษที่จา ยใหกับ กรรมการปละครั้งตามมูลคาที่สรางใหแกผูถือหุน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค า ตอบแทน ทํ า หน า ที่ พิ จ ารณากํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการในเบื้ อ งต น เพื่ อ นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณากอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป

คาตอบแทนผูบริหาร
กรรมการผู จัดการใหญจ ะเป นผู พิจ ารณาความเหมาะสมในการกํ า หนดค าตอบแทนและการปรั บ ค า จ า ง
ประจําปของผูบริหาร โดยผูบริหารจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ
บริษทั และผลงานของแตละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators

คาตอบแทนกรรมการ
(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้
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1. คาตอบแทนรายเดือน

-

ประธานกรรมการบริษทั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ

ป 2562
(บาทตอเดือน)
50,000
35,000
31,000
21,000

ป 2563
(บาทตอเดือน)
50,000
35,000
31,000
21,000

ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสทิ ธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนนี้
2. คาเบี้ยประชุม

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ป 2562
(บาทตอครั้ง)
5,000
5,000
5,000

ป 2563
(บาทตอครั้ง)
5,000
5,000
5,000

3. โบนัส ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ในป 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงมติ
เปนเอกฉันทไมนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2563 พิจารณา
กลาวโดยสรุป กรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโครงสรางคาตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 1 2 และ 3 แตกรรมการที่
เปนผูบ ริหารมีโครงสรางคาตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 2 และ 3 เทานั้น โดยโครงสรางดังกลาวเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบและสามารถจูงใจใหกรรมการและผูบริหารนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ
สามารถเปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม
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คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับในป 2563
ป 2563
ลําดับที่

ชื่ อ - นามสกุ ล

คาเบี้ยประชุ ม
คาตอบแทนรายเดือน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการสรรหาและ

กํากั บดูแ ลกิ จการ

พิจารณาคาตอบแทน

1

นายเสรี จินตนเสรี

600,000.00

35,000.00

2

ดร.ปญจะ เสนาดิ สัย

420,000.00

35,000.00

25,000.00

3
4

ดร.ชั ยพั ฒน สหัสกุ ล
ศ.กิ ตติ คุณ ดร.วินิต ช อวิเชี ยร

372,000.00
372,000.00

35,000.00
35,000.00

25,000.00
25,000.00

5

นายวงศ ชัย แสงอารยะกุ ล

252,000.00

30,000.00

6

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุ ล

7
8
9

โบนัสกรรมการ

รวม

-

635,000.00

-

480,000.00

10,000.00
10,000.00

-

442,000.00
442,000.00

5,000.00

-

287,000.00

30,000.00

-

30,000.00

นายบดิ นทร แสงอารยะกุ ล
นายสมศั กดิ์ วิริยะพิ พัฒน

35,000.00
35,000.00

-

35,000.00
35,000.00

นายพิ สันติ์ ศิ ริศุขสกุ ลชั ย

35,000.00

-

35,000.00

252,000.00

35,000.00

-

287,000.00

2,268,000.00

340,000.00

-

2,708,000.00

10 นายสุ ชาติ บุญบรรเจิดศรี
รวม

75,000.00

25,000.00
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คาตอบแทนผูบริหารในปที่ผานมา
ผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลงานของแตละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators โดยในป 2563 สามารถ
สรุปคาตอบแทนที่ผูบริหารไดรับเปนดังนี้
ป 2562
ตําแหนง
กรรมการบริหาร
และ ผูบริหาร

จํานวน
(ทาน)
10

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
20.465

ป 2563
รายละเอียดคาตอบแทน
เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ และ PYLON-EJIP NO.21 PYLONEJIP NO.32

จํานวน
(ทาน)
10

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
19.937

รายละเอียดคาตอบแทน
เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ และ PYLON-EJIP NO.21 PYLONEJIP NO.32

หมายเหตุ 1 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่ อวั นที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติเป นเอกฉัน ทอนุมัติโครงการรวมลงทุ นระหวางนายจางและลูกจาง บริษัท ไพลอน จํากั ด (มหาชน) – ครั้งที่ 2 (PYLON – EJIP No.2) (1/10/2561-30/9/2562) โดยโครงการฯ
เปน ไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอ 7 ตามประกาศสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลั กทรัพยและตลาดหลักทรั พย ที่ สจ.38/2561 ลงวั นที่ 16 กรกฏาคม 2561 เรื่อง การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อหลักทรัพย และสั ญญาซื้ อขายลวงหนาของ
กรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ผูทําแผน และผูบริหารแผน เพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.38/2561 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 เรื่อง การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหน าของกรรมการ ผูบริ หาร ผู สอบบัญชี ผู ทําแผน และผูบริหารแผน โดยบริษัทได ย่ืน หนังสือรับรองต อสํ านักงานคณะกรรมการกํากั บหลักทรัพ ยและตลาดหลักทรั พยเมื่อวันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2561รายละเอียดโครงการปรากฎใน
เว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15356686276331&language=th&country=TH
2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) – ครั้งที่ 3 (PYLON – EJIP No.3) (1/10/2562-30/9/2563) โดยโครงการฯ
เปนไปตามหลักเกณฑที่กาํ หนดในขอ 7 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.38/2561 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 เรื่อง การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของ
กรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ผูทําแผน และผูบริหารแผน เพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.38/2561 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 เรื่อง การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหนาของกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ผูทาํ แผน และผูบริหารแผน โดยบริษัทไดยื่นหนังสือรับรองตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมื่ อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยรายละเอียดโครงการปรากฎในเว็บไซต
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15658244159911&language=th&country=TH

(2) คาตอบแทนอื่น -ไมมี-
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จํานวนครั้งที่เขาประชุม

ชื่อ – นามสกุล

1. นายเสรี จินตนเสรี
2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย
3. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร
4. ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล
5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
6. นายวงศชัย แสงอารยะกุล
7. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล
8. นายบดินทร แสงอารยะกุล
9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน
10. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย

ตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
(7 ครั้ง)

ป 2563
คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการสรรหาและ

กํากับดูแลกิจการ

พิจารณาคาตอบแทน

(5 ครั้ง)

(2 ครั้ง)

7/7
7/7

5/5

7/7

5/5

2/2

7/7

5/5

2/2

7/7
6/7

1/2

6/7
7/7
7/7
7/7
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การกํากับดูแลกิจการ
บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสําคัญ และความ
รับผิดชอบที่มีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ตระหนักถึงบทบาทและความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยาง
ยั่งยืน
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน
เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ
ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล
สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน

และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ และการปฏิบัติตามนโยบายอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป และไดเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทบน
เว็บไซตเพื่อการสื่อสารภายนอกองคกร และเผยแพรเพื่อการสื่อสารใหพนักงานในองคกรรับทราบการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัท และสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว
จากการที่บ ริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับ ดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป
2560 ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ เปนผลใหบริษัทไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการอยูในระดับดีมากอยางตอเนื่อง และในป 2563
บริษัทไดรับการประเมินจากหนวยงานที่กํากับดูแล และจากองคกรและหนวยงานตางๆ ดังนี้
- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย อยูในระดับ “ดีเยี่ยม”
- ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจํา ป 2563 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) อยูในระดับ “ดีเลิศ”
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โดยในป 2563 บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG CODE) 8 หลัก
ปฏิบัตขิ อง ก.ล.ต. ปรากฎใน link ของ ก.ล.ต. ดังนี้ https://www.sec.or.th/cgthailand/TH/Pages/CGCode/CGCodeIndex.aspx
นอกจากนี้ผูที่สนใจสามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบ 5 หมวดเดิมไดที่ Website ของบริษัท
https://www.pylon.co.th/th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0
%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%
88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษทั รวม
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีบริษัทยอยจํานวน 1 บริษทั คือ บจก.เอ็กซิลอน โดยบริษัทมีกลไกในการ
กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย เพื่อรักษาผลประโยชนของเงินลงทุนของบริษทั ดังนี้
1. Majority Control
1.1 การถือหุนเสียงขางมาก กลาวคือ บริษัทถือหุนในบริษทั ยอย ในสัดสวน 51% และปจจุบันสัดสวนการถือหุน
เพิ่มขึ้นเปน 99.99%
1.2 จํานวนกรรมการที่เปนเสียงขางมาก กลาวคือ บริษทั จัดสงตัวแทนเขาไปเปนกรรมการของบริษัทยอยจํานวน 3
คน จากจํานวนกรรมการของบริษัทยอยทั้งหมด 5 คน
2. การสงตัวแทนของบริษัทเขาไปดํารงตําแหนงที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย ควบคุม บริหารจัดการบริษัท
ยอย (Executive Committee) กลาวคือ ตัวแทนของบริษัท 2 คน ดํารงตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ (CEO) และ
กรรมการรองผูจัดการใหญ ฝายการจัดการและการเงิน (CFO) ในบริษัทยอย
3. ผูรับมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทนบริษัท ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป หรือการประชุม
วิสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทยอย ตองไดรับการพิจารณาแตงตั้งและออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามมติที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
4. บริษัทยอยมีการเปดเผยขอมูลฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน การทํารายการระหวางบริษัทยอย กับบุคคลที่
เกี่ยวโยง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอื่นของบริษัทยอย ใหครบถวนถูกตอง โดย
ใชหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล และการทํารายการในลักษณะดังกลาวในหลักเกณฑเดียวกับบริษัท
5. ดําเนินการใหบริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายในรูปแบบเดียวกับบริษัท
โดยบริษัทยอยไดหยุดประกอบการชั่วคราวตั้งแตป 2562
การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
และผูอื่น โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติ/วิธีการดูแล ดังตอไปนี้
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1. บริษัทใหความรูแกกรรมการและผูบริหารเกี่ยวกับการใชขอมูลภายใน หนาที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย
ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยของตน คู ส มรส และบุ ต รที่ ยั ง ไม บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ รวมถึ ง บทกํ า หนดโทษตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ยและตลาดหลักทรัพยที่ สจ.
38/2561
2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทของตน และบุคคลที่เกี่ยวของตาม
ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ที่ สจ.38/2561 ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยตองรายงานดังนี้
- รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย (แบบ 59) อั นเนื่ อ งมาจากการซื้ อ ขาย โอนหรื อ รั บ โอน
หลัก ทรั พ ย ทั้ ง นี้ ภายใน 3 วั นทํา การนั บ ตั้ ง แตมีการซื้อ ขาย โอนหรือรั บ โอนหลั กทรัพ ยนั้นผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกสตอสํานักงาน
3. กําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทจะมีการ
ประกาศผลการดําเนินงาน และภายหลังประกาศผลการดําเนินการ 24 ชั่วโมง(กําหนดเวลาในการประกาศผลการ
ดํา เนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นปบัญชี ) หรือกอนที่ขอมูลภายในนั้นจะ
เปดเผยตอสาธารณชน
4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางานที่เปนลายลักษณอักษร ซึ่งมีขอหามเกี่ยวกับการใชขอมูล
ภายใน เพื่อประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในการซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแก
บุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัท
หากพบวากรรมการหรือผูบริหารรวมทั้งพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในฝาฝนจริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการ
ทํางาน ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชขอ มูลภายใน และทําใหบริษัทไดรับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะดําเนินการตามที่
เห็นวาเหมาะสมซึ่งรวมถึงการประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
การนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ไปปรับใช
คณะกรรมการบริษัทไดดําเนินธุรกิจ โดยใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจด
ทะเบียนป 2560 ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อเสริมสราง
องค กรให มีระบบการบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ และเปนพื้น ฐานของการเติบ โตทางธุ รกิ จอย า งยั่ ง ยื น โดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ไดพิจารณาทบทวนนําหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ไปปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแลว เปนสวนใหญ (สําหรับหลักปฏิบัติที่ยัง
ไมสามารถหรือยังไมไดนําไปปรับใชนั้น ไดมีการบันทึกเหตุผลไวเปนสวนหนึ่งของมติคณะกรรมการแลว) ยกเวนเรื่องดังตอไปนี้


คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนที่เปนเครื่องจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงค เปาหมายหลักขององคกร เฉพาะตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ สําหรับในสวนของบุคลากร
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ในลํ า ดับ ถัดลงมา ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญ นํา หลักการกํ าหนดโครงสรางค าตอบแทนของ
กรรมการผูจัดการใหญมาประกอบการพิจารณา


คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณที่
หลากหลาย โดยประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน จากจํานวนกรรมการบริษัท 10 ทาน ซึ่งสัดสวนนี้
ไดคํานึงถึงประโยชนตอบริษัทและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดครบถวน
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ความรับผิดชอบตอสังคม
บริ ษัท ไพลอน จํ า กั ด (มหาชน) มี นโยบายดํ า เนิน ธุร กิ จ ด ว ยความรั บ ผิ ดชอบต อ สัง คม (Corporate Social
Responsibility : CSR) ดวยความตระหนักและใหความสํา คัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
โดยรอบ รวมทั้งใสใจดูแลสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส ตรวจสอบได มีจริยธรรม เคารพตอ
สิทธิมนุษยชน และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย เชน ผูถือหุน พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู ลูกคา เจาหนี้
คูคา คูแขง และหนวยงานภาครัฐรวมถึงสังคมและประเทศชาติ
ทางบริษัทมุงมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมาย หรือ
ขอกําหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิสากลที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาสรางรากฐานของความรับผิดชอบอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยมี
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและมีจริยธรรม ใสใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เคารพกฎระเบียบของสังคม และเปนองคกรที่มีความเปนกลางทางการเมือง โดยบริษัทมุงมั่นที่จะเปนผูนํางาน
กอสรางฐานรากทั้งดานคุณภาพ และประสิทธิภาพดวยการสรางความนาเชื่อถือใหกับลูกคา ผูลงทุนและผูมีสวนได
เสียตอ การดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและสงเสริมการเติบ โตอยางยั่งยืนขององคกร รวมถึงการบริหาร
จัดการตามหลักการที่ดีอันเปนสากลและเปนประโยชนตอสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายและดํารงรักษาความ
เปนเลิศในคุณธรรมอันเปนคุณคาพื้นฐานขององคกรชั้นนํา

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองคกร ภายใตกรอบความคิดที่วา การทุจริต
คอรรัปชั่นไดงอกเงย และเติบโตขึ้นในสังคมไทยอยางตอเนื่อง ทั้งในภาครัฐ และ ภาคเอกชน แมกระทั่งในบริษัทหรือ
องคกรตางๆ ก็ยังมีการประพฤติมิชอบเชนที่วานี้อยู ดังนั้นในฐานะผูบริหาร และ หัวหนาหนวยงานที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงานกอสราง จึงแสดงความรวมมือกันในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองคกร โดยผูบริหาร
ผูจัดการโครงการ วิศวกร โฟรแมนผูควบคุมงาน ไดประกาศเจตนารมยรว มกันเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 ณ
สํานักงานใหญ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดเห็นชอบใหบริษัทรวมลงนามแสดงเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต อตา นการทุ จริ ต (Collective Action Coalition against Corruption) เมื่ อวันที่ 4
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มีนาคม 2559 โดยบริ ษั ทได จัด ทํ า นโยบายการต อ ตา นการคอรรัป ชั่ น พร อ มทั้ ง กํ าหนดคูมือ มาตรการตอ ตา น
คอรรัปชั่นโดยสื่อสารใหพนักงานรับทราบและเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบริษัท
และบริษัทยอย เปนที่เรียบรอยแลวโดยรายละเอียดปรากฎบนเว็บไซตของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
บริษัทไดยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานทุจริต (“CAC”) และไดรับการรับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริตเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ในป 2563 บริษัทยังคงดําเนินการสงเสริม และสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และคูมือมาตรการ
ตอตานคอรรปั ชั่น ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทราบและปฏิบัติตามผานชองทางตางๆ ตามที่ปรากฏในคูมือมาตรการ
ตอตานคอรรัปชั่น เชน Website Email เปนตน และมีการอบรมใหพนักงานประจําโครงการรับทราบทุกครั้งที่จบ
โครงการ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อสงเสริมการเคารพตอสิทธิและเสรีภาพ ดวยการไม
เลือกปฏิบัติ สงเสริมความเสมอภาค ไมแบงแยกเพศและชนชั้น ไมใชแรงงานเด็ก โดยบริษัทกําหนดใหกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้
 บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี
 บริษัทเปดโอกาสใหพ นักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะรองทุกขในเรื่อ งคับของใจเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่ง
ขอเสนอตางๆ จะไดรับการพิจารณาอยางจริงจัง และกําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และ

สรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน
 บริษัทสนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
 บริษัทรักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน เชน ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน ฯลฯ การเปดเผย

หรือการถายโอนขอมูลสวนตัวของพนักงานสูสาธารณะจะทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากพนักงานผูนั้น
ทั้งนี้ การลวงละเมิดถือเปนความผิดทางวินัย เวนแตไดกระทําไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
 บริษัทไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
 พนักงานทุกคนตองไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือคุกคามไมวาจะเปนทางวาจาหรือการกระทําตอ
ผูอ่นื บนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางรางกายและจิตใจ
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4. การปฏิบัตติ อแรงงานอยางเปนธรรม
บริ ษั ท มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลให ค า จ า งอยู ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ ของอุ ต สาหกรรม การปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงโครงสร าง และการจัดระเบีย บองคกรนั้นจะดํา เนินการอย างรับ ผิดชอบโดยอยู ภ ายใตกรอบแห ง
กฎหมายไทย
บริษัทมีสวัสดิการตางๆแกพนักงาน และดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีสามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งมีการจัดทําประกันอุบัติเหตุกลุม ประกันสุขภาพ และการจัดตั้งกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เพื่อสรางหลักประกันใหพนักงาน
นอกจากนี้เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหผูบริหารและพนักงานทํางานอยูกับบริษัทในระยะยาว มีความรูสึก
ในการเปนเจาของกิจการรวมกัน และสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดมีมติอนุมัติโครงการรวมลงทุน
ระหวา งนายจ า งและลู กจา งบริ ษัท ไพลอน จํา กั ด (มหาชน) ครั้ ง ที่ 1- ครั้ ง ที่ 3 (PYLON–EJIP No.1-3) โดย
กรรมการบริหารทั้ง 4 ทาน ขอสละสิทธิในโครงการนี้

บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานโดยกําหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติ ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามั ยและสิ่งแวดลอมในโรงงาน และหนวยงาน
กอ สรา ง เพื่ อดํ า เนิ นงานเกี่ ยวกั บความปลอดภัยและสุข อนามัยที่ ดีแก พนั กงานโดยจัดใหมีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานที่ทํางานอยางสม่ําเสมอ ติดตั้งถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง
เบื้องตน ฝกซอมอพยพหนีไฟเปนประจําทุกปสําหรับสวนของโรงงานและสํานักงาน และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใน
หนวยงานกอสราง โดยเนนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สรางสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่มีความปลอดภัยสําหรับ พนักงาน ผูรับเหมา และผูมาเยี่ยมชมภายในหนวยงานกอสราง โดยมีมาตรการ
ควบคุมใหทกุ คนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได

รายงานประจําป 2563

69

5. ความรับผิดชอบตอลูกคา
บริ ษัท มุ ง เน น การผลิ ตที่ มีคุ ณ ภาพ มี ค วามปลอดภั ย
สูงสุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา มีความจริงใจตอการ
จั ด การข อ ร อ งเรี ย นของลู ก ค า รวมทั้ ง พยายามในการแก ไ ข
ขอ บกพรอ งต างๆ ที่ อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิ ต และ/หรือการ
บริการ โดยมุงเนนที่จะคงไวซึ่งความสัมพันธที่ย่งั ยืนกับลูกคา

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริ ษัท มี นโยบายด า นสิ่ง แวดล อมที่ ชั ดเจน ถือ เปนแนวปฏิ บัติอ ยา งเคร งครั ด และจะตอ งปฏิบั ติตาม
กฎหมายและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ รวมถึงจัดระบบภายในเพื่อควบคุมและปองกันปญหาสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้บริษัทไดมีการรณรงคใหพนักงานชวยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานดานตางๆ ทั้งการใชไฟฟา น้ําประปา
และโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชน้ํามัน ซึ่งจากการติดตามพบวา มีการใชน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
ในป 2563 บริ ษั ทยั ง คงให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่อ งชุ ม ชน /
สังคม โดยรอบ ๆ บริเวณโครงการกอสรางรวมถึงโรงซอม
บํารุงเครื่องจักรของของบริ ษัท โดยบริษัทมีมาตรการใน
การปองกันเพื่อมิใหสงผลกระทบตอชุมชน / สังคม เชน มี
รั้วลอมรอบเพื่อความปลอดภัย ลดฝุน ลดเสียง มีการเก็บ
ขยะ ล า งพื้ นเพื่ อ ให เ กิ ด ความสะอาด รวมถึ ง ฉี ด พ นน้ํ า
บริเวณโดยรอบโครงการกอ สรา งเพื่อลดฝุนละอองขนาด
เล็ ก มี ก ารล า งล อ รถบรรทุก ทุ กคั นกอ นออกจากบริ เ วณ
โครงการกอสรางเพื่อปอ งกันเศษดิน โคลน ทราย หิน
ตกหลนระหวางทาง การขนสงวัสดุโดยรถบรรทุกทุกคัน
จะตองมีวัสดุปกคลุม และรถบรรทุกที่นํามาใชจะตองไม
ก อ ให เ กิ ด ควั น ดํ า มี ก ารใช เ ครื่ อ งจั ก รพิ เ ศษสํ า หรั บ
โครงการกอสรางที่มีเขตกอสรางประชิดอาคารขางเคียง
การอบรมพนักงานใหตระหนักถึงความปลอดภัยในการ
ทํางานและความรับผิดชอบตอชุมชน / สังคม รวมถึง
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การเยี่ยมเยียนชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการกอ สราง
เพื่อ สอบถามถึง ผลกระทบรวมถึง การชดเชยค า ความ
เสียหาย (ถามี) และเพิ่มมาตรการเสริมที่จําเปน (ถามี)
เปนตน
นอกจากนี้บริษัทไดรณรงคใหลดปริมาณการ
ใชกระดาษ โดยมีวัตถุป ระสงคห ลักเพื่ อ จัดการการใช
กระดาษใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังนี้
1. ประยุกตการใชเทคโนโลยี โดยการสงเสริมใหพนั กงานและผูบริ หารนํา เทคโนโลยี สารสนเทศมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาทิ การสงหนังสือ การเผยแพรขอมูล ความรูอื่นๆ ผานทาง
อิเล็กทรอลิกสมากขึ้น
2. ใช ก ระดาษให คุ มค า เพื่ อ ให ก ารประหยั ด ทรั พ ยากรกระดาษมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดย
ประชาสัมพันธให พนักงานผูบ ริหารคัดแยกเอกสารที่ ใชงานเพีย งหนา เดียว แลวนําเอกสารไปใช
กระดาษสองหนา หรือ Reused เปนกระดาษโนต หรือสมุดโนต แทนการใชโพสตอิท เปนตน
รวมถึงไดรวมบริจาคเพื่อสมทบทุนกับ โรงพยาบาลราชวิถีในการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ นอกจากนี้ได
บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในโครงการอนุรักษพันธุปลาการตูน และไดบริจาคเงินเพื่อสนันสนุนงานวิ่งโรงเรียนวัดลํา
มหาเมฆ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 57,000 บาท
จากการแพรระบาดของโรค COVID-19 บริษัทมีโครงการ “ชาวไพลอนไมประมาท การดอยาตก” โดยบริษัท
จะมีการตรวจคัดกรองพนักงานทั้งที่สํานักงานใหญ โรงงานซอมบํารุง และพื้นที่โครงการกอสราง รวมถึงผูที่มาติดตอ
โดยเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้จัดใหมีแอลกอฮอล เจลแอลกอฮอล และหนา กาก
อนามัย แจกใหแกพนักงานของบริษัทอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงานของบริษัทหางไกลจากการแพรระบาดจากโรค
COVID-19
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การควบคุมภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอการบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อใหสามารถรักษา
ไวซ่งึ ผลประโยชนของผูถือหุน พนักงาน และผูมีสวนรวมตางๆ กับธุรกิจของบริษัท เนื่องจากระบบควบคุมภายในที่เริ่มตนจาก
การใชหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยระมัดระวังตอความเสี่ยงทางธุรกิจ และการดําเนินการ จะชวยเกื้อหนุนตอประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของธุรกิจทั้งในดานการเงิน และการดําเนินการ เพื่อใหมั่นใจไดถึงการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรกําหนด
1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
1) ในการประชุ มคณะกรรมการบริษั ทครั้ง ที่ 6/2563 เมื่ อวั นที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ไดป ระเมิ นความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานของฝา ยบริหารผา นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกํา กับ ดูแลกิจการครั้งที่ 5/2563 เมื่อ วันที่ 13 พฤศจิ กายน 2563 (ซึ่งเปนไปตามแบบ
ประเมินที่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดปรับปรุง และประกาศใชเมื่อเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติ ดานการควบคุมภายในของ COSO ฉบับป 2013 ซึ่ งครอบคลุมองคป ระกอบของระบบควบคุ ม
ภายใน 5 สวน คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อ สารขอมูล และระบบการติดตาม ที่มีการขยายความเปนหลักการยอยๆ อีก 17
หลักการ) รวมถึงการตอบขอซักถามของฝายบริหาร ซึ่งสรุปไดวา จากการประเมินระบบควบคุมภายในของ
บริษัทในดานตางๆ 5 สวน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ มี
ความเห็นที่สอดคลองกันวา “บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีเพียงพอและความเหมาะสม และจั ดให มี
บุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย ขอกําหนดที่
เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยวา สามารถ
ปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมี
อํานาจ”
2) จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผานมาผูสอบบัญชี (บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด) และ
ผูตรวจสอบภายในอิสระ (บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรรี่ จํากัด) บริษัทไมมีขอบกพรองที่มีสาระสําคัญ
ที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
2. คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไมมีความเห็นที่แตกตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
3. หัวหนางานตรวจสอบภายใน
1) บริษัทไดดําเนินการวาจางบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรรี่ จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในอิสระ ตั้งแตป
2562 บริษัทดังกลาวเปนบริษัทที่รับตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเนนงานดานการตรวจสอบภายใน
เปนหลัก เพื่อแนะนําและออกแบบระบบงานบัญชี พรอมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน
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2) คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนท แอดไวเซอรรี่
จํากัดจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ และการอบรม ของนายสุวิทย จันทรอําพร ผูบริหารสูงสุด แลวเห็นวา มี
ความเหมาะสมเพีย งพอกั บ การปฏิ บัติห นา ที่ดัง กลา ว เนื่ อ งจากมี ความเป นอิส ระ มีป ระสบการณใ นการ
ปฏิบัติงานดานการตรวสอบภายในในธุรกิจ และจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตรวจสอบภายใน
ไดอ ยา งมีป ระสิท ธิภ าพ นอกจากนี้บ ริษั ท ไดแ ต งตั้ง นางสาวฐิติ มา เตี ย วประที ป เพื่อ ทํ า หน า ที่ ดูแลและ
ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในอิสระดวย
โดยหนาที่และความผิดชอบของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรร่ี จํากัด (ผูตรวจสอบภายในอิสระ) มีดังนี้
 จัดทําแผนงานตรวจสอบประจําป
 สอบทานและใหคําแนะนําแกฝายตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแล
กิจการอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 สอบทานใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดที่ตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัท

4. ในการพิจารณา แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรับอนุมัตจิ าก
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
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ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีดังตอไปนี้

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและอุปทานของวัตถุดิบหลัก

วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเสน ซีเมนต น้ํามันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ
(เบนโทไนทและโพลีเมอร) ภาพรวมของป 2563 ราคาวัตถุดิบหลักประเภทคอนกรีตมีทิศทางปรับตัวลงอยาง
ตอเนื่องตั้งแตชวงตนป โดยเปนไปตามความตองการใชที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมกอสราง สําหรับราคา
น้ํามันดีเซลและราคาเหล็กเสนในป 2563 มีการปรับตัวลดลงเชนกันและมีความผันผวนในแตละชวงเวลาตาม
การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโลกและความตองการใชในแตละชวง ซึ่งความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก
ขางตน อาจทําใหกาํ ไรของบริษัทไมเปนไปตามที่ประมาณการไวได
อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงดําเนินนโยบายลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและการขาดแคลน
ของวัตถุดิบหลัก โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักบางรายการที่ใชในโครงการที่ไดรับวาจาง เชน เหล็กเสน เปนการ
ลวงหนาทั้งจํานวน และวัตถุดิบหลักบางรายการ เชน คอนกรีตและสารละลายพยุงหลุมเจาะ บริษัทสามารถทํา
สัญญากําหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับลักษณะงานของบริษัทที่ใชเวลาในการทํางานสั้นแตละ
โครงการโดยเฉลี่ยแลวประมาณ 2 – 6 เดือน ทําใหโอกาสที่บริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
หลักในแตละโครงการนั้นจํากัด สําหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศนั้นมีผลตอราคา
วัตถุดบิ คอนขางต่ํา เนื่องจากวัตถุดิบหลักทั้งหมดสามารถจัดซื้อไดภายในประเทศ
สํ า หรั บ ในกรณีข องน้ํา มั นดีเซลซึ่ ง ไม สามารถจัด ซื้อ ล วงหนา หรือ กํ าหนดราคาคงที่ไดนั้น บริษัท มี
นโยบายในการลดผลกระทบความเสี่ยงจากราคาน้ํามันดีเซลที่อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยการรณรงคใหมีการประหยัด
การใชน้ํามันดีเซล และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลด downtime) นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาปรับราคา
สินคาขึ้นเพื่อชดเชยตนทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการแขงขันได

 ความเสี่ยงในการที่ไมสามารถหาโครงการใหมเมื่อโครงการปจจุบันเสร็จสิ้นแลว

การกอสรางงานฐานรากนั้นใชเวลาในการดําเนินการของแตละโครงการเพียงประมาณ 2-6 เดือน และ
อาจใชเวลามากที่สุดประมาณ 10-15 เดือน ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญ ดัง นั้นบริษัทจําเปนต องหา
โครงการใหมมาแทนโครงการที่ ใกลจะแล วเสร็จ อย า งต อเนื่อ งเพื่ อรั กษารายไดข องบริ ษัท ให เติ บ โตอย า ง
สม่ําเสมอ
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ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในป 2563 อยูในภาวะหดตัวซึ่งเปน
ผลสืบเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) และการดําเนินมาตรการ
ควบคุมการแพรระบาดในประเทศ โดยตั้งแตชวงไตรมาส 2 ของป 2563 เปนตนมา การลงทุนของภาคเอกชน
และภาครัฐอยูในภาวะชะลอตัว โดยถึงแมตัวเลขการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้นเล็กนอย
ในชวงปลายไตรมาส 3 ของป 2563 จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐและความเชื่อมั่นของภาคเอกชน
ที่เริ่มกลับมา แตภาพรวมของทั้งป 2563 ก็ถือวาอุตสาหกรรมกอสรางมีการหดตัวคอนขางมากและการแขงขัน
ในตลาดอยูในระดับสูง

สํา หรั บป 2564 การลงทุ นของภาครัฐ ผ า นงานกอ สรางในโครงการเมกะโปรเจคตา งๆยัง ถื อ เปน
เครื่อ งมือ สํา คัญในการขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพื่อ สรา งความเชื่ อ มั่นอยา งต อเนื่องให กับ
ภาคเอกชน โดยในป 2564 บริษัทคาดวาภาครัฐจะใหความสําคัญกับการผลักดันโครงการกอสรางขนาดใหญ
ตางๆ เชน รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (กรุงเทพ-นครราชสีมา) รถไฟฟาสาย
ตางๆในกรุงเทพ เปนตน ใหเริ่มเขาสูขั้นตอนการกอสรางได ซึ่งก็นาจะทําใหการลงทุนของภาคเอกชนกลับมามี
ทิศทางที่ดีขึ้นดวย

ทั้งนี้ ที่ผานมาบริษัทยังคงเนนนโยบายการขยายฐานลูกคารวมถึงการรักษาฐานลูกคาเดิมเพื่อลดความ
เสี่ยงดา นนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํา งานรวมถึงการลดตนทุนที่ไมจําเปนตางๆ
เพื่อใหบริษัทยังคงความสามารถในการแขงขันกับคูแขงในตลาดได

 ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญและประสบการณในงานฐานราก

งานของบริษัทเปนงานที่จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในการกอสรางงานฐานราก ไมวาจะ
เปนการวางแผนงาน เทคนิคการดําเนินงาน การติดตอหาลูกคา การใชเครื่องจักรและอุปกรณในการทํางาน ตลอดจน
การซอมบํารุ งเครื่ องจักรใหอยู ในสภาพที่ พรอมดําเนินงาน หากบริ ษัทสู ญเสี ยบุคลากรที่สําคั ญไดแก ผูบริ หาร
ระดับสูง และวิศวกรที่มีประสบการณ ความรูความสามารถ อาจสงผลตอการดําเนินงานของบริษัทได
อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของบุคลากรและใหผลตอบแทนในระดับที่สามารถ
แขงขันกับตลาดได นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรทํางานใหกับบริษัท
อยางเต็มที่และรักษาบุคลากรใหทํางานกับบริษัทในระยะยาว และจากระบบการบริหารงานบุคลากรที่ดีในปจจุบัน
หากมีบุคลากรสวนใดขาด บริษัทสามารถสลับสับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทดแทนสวนที่ขาดไปไดทันทีโดยไมกระทบกับ
การดําเนินงานของบริษัท
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 ความเสี่ยงจากการกอสรางโครงการลาชากวากําหนด

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความลาช าของโครงการโดยทั่วไป อาจเกิดจากความลาชาอันเนื่องมาจากผู
วาจางเอง เชน เรื่องการสงมอบพื้นที่ การพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการกอสราง หรือปจจัยอันเกิดจาก
หนวยงานภาครัฐ เชน การดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) ความเขมงวดเกี่ยวกับการ
ทํางานในชวงการจราจรหนาแนน ในกรณีที่ผูวาจางสงมอบพื้นที่ลาชาหรือบริษัทไดรับผลกระทบจากปจจัยอันเกิด
จากหนวยงานภาครัฐ บริษัทอาจไดรับคาชดเชยการรอพื้นที่ (Stand-by Fee) หรือการขยายเวลาทํางานจากผูวาจาง
ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี ทั้งนี้ ความลาชานี้อาจมีผลกระทบตอระยะเวลา และคาใชจายในการกอสราง ซึ่ง
บริษัทไดลดความเสี่ยงจากความลาชาเหลานี้ โดยมีการประชุมวางแผนกับผูวาจางอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทจะนํา
เครื่องจักรเขาสถานที่กอสรางก็ตอ เมื่อผูวาจางไดจัดเตรียมความพรอมของพื้นที่สําหรับการทํางานเรียบรอยแลว โดย
ที่บริษทั ใหความรวมมือและประสานงานกับผูวาจาง เพื่อใหงานกอสรางสําเร็จลุลวงตามระยะเวลาที่กําหนด
นอกจากนี้ความลาชาอาจเกิดจากผูรับจางหรือบริษัทเอง เชน ในกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ
หลัก โดยถาบริษัทไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดก็อาจตองเสียคาปรับ ซึ่งบริษัทลดความเสี่ยงโดยการสั่งซื้อ
วัตถุดิบบางรายการที่ใชในโครงการที่ไดรับวาจางเปนการลวงหนาทั้งจํานวน นอกจากนี้ หากมีความจําเปน บริษัทยัง
สามารถที่จะเพิ่มกําลังคนและเครื่องจักรเพื่อเรงรัดงานได

 ความเสี่ยงจากการที่ถูกฟองรองหากโครงการมีปญหา

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสรางอาจเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุไดหลายประการ เชน ความผิดพลาดจาก
การออกแบบ หรือการกอสรางที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังนั้นการฟองรอง
จากผูที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณดังกลาว อาจสงผลใหบริษัทถูกเรียกรองความเสียหายได
เมื่อบริษัทสงมอบงานใหกับผูวาจางแลวบริษัทจะมีการวางหนังสือค้ําประกันผลงานจากธนาคาร หรือออก
หนังสือรับประกันผลงานจากบริษัท เปนระยะเวลา 1-2 ปเปนสวนใหญ เพื่อเปนการประกันคุณภาพของผลงาน โดย
ที่ผานมา บริษัทไมเคยถูกฟองรองใดๆในดานคุณภาพของงานกอสรางที่สงมอบใหแกลูกคา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมี
ระบบการควบคุมการกอสรางที่มีมาตรฐานสูง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากกระบวนการกอสรางใหมีนอย
ที่สุด นอกจากนี้ในระหวางการกอสรางบริษัทยังจัดใหมีการประกันภัยสําหรับงานกอสรางเพื่อลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบหากเกิดความเสียหายจากการดําเนินงาน

 ความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระหนี้จากลูกคา

ลูกคาบางรายของบริษัทอาจประสบปญหาสภาพคลอง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการชําระหนี้ใหแกบริษัท
เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระหนี้ บริษัทจะทําการตรวจสอบฐานะการเงินและชื่อเสียงของลูกคา
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กอนตัดสินใจรับงาน และในบางกรณี บริษัทจะขอหลักประกันการชําระเงินกอนเริ่มดําเนินงาน เชน เงินจายลวงหนา
หนังสือค้ําประกันการชําระเงิน เลตเตอรออฟเครดิต (DLC) หรือตั๋วอาวัล สําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได
นั้น บริษัทจะพิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และติดตามทวงหนี้ดังกลาวจนถึงที่สุด หรือหากจําเปน บริษัท
จะดําเนินการทางกฎหมายตอไป

 ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษั ทดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง เน นการบริหารสภาพคลองเพื่อให
บริษัทมีความแข็งแรงทางดานการเงิน รวมถึงมีความยืดหยุนในการปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจหรือปจจัยภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงไป ทําใหที่ผานมาบริษัทมีการเติบโตของผลกระกอบการในดานรายไดและกําไรอยางตอเนื่อง อยางไรก็
ตาม อาจมีปจจัยภายนอก เชน ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด19 ผลกระทบจากปจจัยดานการเมืองใน
ประเทศ ฯลฯ ที่อาจทําใหผลประกอบการของบริษัทไมเปนไปตามที่คาดและอาจเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือ
หุนของบริษัทได
ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดมาตรการรองรับไวดังนี้
- ยังคงนโยบายการดําเนินธุรกิจอยางระมัดระวัง และรักษาความแข็งแรงทางดานการเงิน
- กําหนดและดูแลใหมีการจายเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
- มีกระบวนการคัดเลือกผูสอบบัญชี มีการดําเนินการตามมาตรฐานการทําบัญชี และมีการเปดเผย
ขอมูลงบการเงินอยางโปรงใส โดยเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแล เพื่อให
มั่นใจวาผูถือหุนไดรับขอมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง
 ความเสี่ยงจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด19)

จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด19) ซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจของโลก
รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมกอสรางในชวงป 2563 ที่ผานมา บริษัทไดดําเนินมาตรการตางๆเพื่อ
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้น อาทิเชน
- ดําเนินนโยบายดานการควบคุ มต นทุ นอยางเข มงวดและพัฒนากระบวนการทํ างานภายในอยาง
ตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น
- ปรับโครงสรางการเสนอราคาเพื่อเพิ่มโอกาสในการไดงานและรักษาความสามารถในการแขงขัน
- รักษาสภาพคลองของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมถึง ชะลอแผนการลงทุนตางๆที่ไมมีความ
จําเปนเรงดวน
- ปรับโครงสรางองคกรใหมีความเหมาะสมกับปริมาณงานของบริษัทโดยยังตองสามารถรองรับการ
กลับมาฟนตัวของอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคตได
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- ปรับรูปแบบการทํางาน เชน การทํางานจากที่บาน (work from home) ตามสถานการณในแตละ
ชวงเวลา
- ดําเนินมาตรการดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพของพนักงานอยางเครงครัด เชน มี
การวัดอุณหภูมิกอนเขาพื้นที่ทํางาน มีการสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ทํางาน การลางมือดวย
แอลกอฮอล เปนตน

จากการดําเนินมาตรการขางตน ทําใหบริษัทสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นและประคับประคองการดําเนิน
กิจการผานชวงวิกฤติมาได โดยในป 2563 ที่ผานมา นอกเหนือจากผลกระทบดานผลประกอบการซึ่งเปนไปตามการ
หดตัวในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมกอสราง บริษัทไมไดรับผลกระทบดานอื่นๆอยางเปนสาระสําคัญ

นอกจากนี้ จากผลสําเร็ จในการพั ฒนาวั คซี นโควิ ด 19 ในช วงปลายป 2563 ประกอบกับแผนการดําเนิ น
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศในป 2564 นาจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางอาจจะ
กลับมามีทิศทางฟนตัวและทําใหผลกระทบจากความเสี่ยงดานนี้ปรับลดลงได
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
ภาพรวมของการดําเนินงานที่ผานมา
ธุรกิจงานกอสรางฐานรากของบริษัทประกอบดวยงานกอสรางเสาเข็มเจาะ กําแพงกันดิน และงานปรับปรุงคุณภาพ
ดิน ขึ้นอยูกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสรางเปนสําคัญ ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โค
วิด-19) ตั้ งแตชว งปลายป 2562 สงผลใหเศรษฐกิจโลกในป 2563 มีทิศทางหดตัวคอนขางมาก ในสวนของประเทศไทย
นอกเหนือจากผลกระทบของภาคการสงออกและทองเที่ยวซึ่งสืบเนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจโลกแลว การออกมาตรการ
เพื่อ ควบคุ มการแพรระบาดในประเทศก็ถื อ เปนอีกหนึ่ง ปจจัยสํ าคั ญที่กระทบต อ เศรษฐกิ จไทยในป 2563โดยสํ า นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคาดการณการหดตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2563 ไวที่รอยละ 6.1 เมื่อ
เทียบกับป 2562
ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในป 2563 ก็มีทิศทางหดตัวเชนเดียวกัน โดยตั้งแต
ชวงไตรมาส 2 ของป 2563 เปนตนมา การลงทุนของภาคเอกชนอยูในภาวะชะลอตัวซึ่งเปนผลจากมาตรการควบคุมการแพร
ระบาด การลงทุนในโครงการกอสรางใหมๆของภาครัฐก็มีการชะลอเนื่องจากภาครัฐมุงเนนการดําเนินมาตรการควบคุมการ
แพรระบาดและมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบเปนหลัก โดยถึงแมในชวงปลายไตรมาส 3 ของป 2563 ตัวเลขการลงทุน
ของภาครัฐและภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐและความเชื่อมั่นของภาคเอกชน
ที่เริ่มกลับมา แตภาพรวมของทั้งป 2563 ก็ถือวาอุตสาหกรรมกอสรางมีการหดตัวคอนขางมากและการแขงขันในตลาดอยูใน
ระดับสูง
ทั้งนี้ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการรวมทั้งสิ้น 1,416 ลานบาท โดยแบงเปนโครงการ
ภาคเอกชนรอยละ 91.83 และโครงการภาครัฐรอยละ 8.17
ดานตนทุนของบริษัท บริษัทยังคงรักษานโยบายการจัดซื้อวัสดุหลักที่ใชในการกอสรางงานฐานรากตั้งแตเมื่อตกลง
รับงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัสดุสําหรับโครงการนั้นๆ อยางไรก็ตามงานเสาเข็มเจาะเปนงานที่
ใชเวลากอสรางไมนานนัก หากมีความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุผลกระทบก็จะคอนขางจํากัด และเมื่อรับงานโครงการใหมก็
จะสามารถปรับราคาใหสอดคลองกับตนทุนที่เปลี่ยนไปได
นอกจากนี้บริษัทยังมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ไมใชการเงิน เชน สวนแบงทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของ
ลูกคา และอัตราการใชกําลังการผลิตของเครื่องจักร เปนตน
ดานสวนแบงทางการตลาด บริษัทไดรวบรวมขอมูลรายไดตามที่ปรากฎในงบการเงิน 3 ปลาสุด จากกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย ของผูประกอบการงานกอสรางฐานรากรายใหญ จํานวน 15 บริษัท เพื่อใชในการประมาณการสวน
แบงทางการตลาดของบริษัท สรุปดังนี้
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รายได (ลานบาท)
สวนแบงทางการตลาดของบริษัท (รอยละ)

2560

2561

2562

8,413.45

11,019.56

9,803.19

8.79

13.04

15.85

หมายเหตุ
ตัวเลขสวนแบงทางการตลาดของบริษัทขางตน เปนตัวเลขประมาณการเทานั้น เนื่องจาก
- ยังมีผูประกอบการงานฐานรากรายเล็กหรือผูรับเหมาทองถิ่นที่ยังไมไดถูกรวบรวม
- รายไดของแตละบริษัทอาจรวมรายไดในสวนงานประเภทอื่นที่มิใชเปนงานกอสรางฐานรากไวดวย
- การรับงานกอสรางในแตละโครงการ อาจเปนการรับงานโดยรวมหรือไมรวมการจัดหาวัสดุหลัก คือ
คอนกรีตและเหล็กเสน ซึ่งจะมีผลกระทบตอรายไดและสวนแบงทางการตลาด

ผลการดําเนินงาน
ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการรวม 1,416 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอนจํานวน 138.23
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.89 สาเหตุเนื่องมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมกอสราง ตามที่ไดกลาวในขางตน
โดยงานภาครัฐที่สําคัญที่ไดดําเนินการในปนี้ไดแก โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก/
โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู-สายทาง PK26/ โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 สวนหลวง-สามยาน/ โครงการอาคาร กสทช.แหง
ใหม/ โครงการอาคารคลังพัสดุสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร (รพ.รามาธิบดี)/ โครงการอาคารที่ทําการสภาวิศวกร
สวนโครงการภาคเอกชนที่สําคัญ ไดแก โครงการ Queen Sirikit National Convention Center/ Silom Square/
AIA East Gateway/ The Aspen Tree/ Bangkok Mall (Zone 4)/ โครงการคอนโดมิ เ นี ย มของกลุ ม AP/ โครงการ
คอนโดมิเนียมและโรงแรมของกลุม Habitat เปนตน
ตนทุนบริการประกอบไปดวยคาจางแรงงาน คาวัสดุท่ใี ชในการกอสราง คาเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลือง และคาใชจาย
ในการผลิตอื่นๆ ซึ่งวัสดุกอสรางหลักของงานฐานราก ไดแก คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต เหล็กเสน น้ํามันดีเซล และสารละลาย
พยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนทและโพลีเมอร) โดยราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ
ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนจากการใหบริการรวม 1,111.01 ลานบาท ลดลงจากปกอน 34.09 ลาน
บาท หรือลดลงรอยละ 2.98 ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับรายไดที่ลดลง โดยอัตราสวนตนทุนจากการใหบริการตอรายไดจาก
การใหบริการเทากับรอยละ 78.46 เพิม่ ขึ้นจากปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 73.68
บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและการบริหารซึ่งประกอบไปดวย คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาใชจาย
สํานักงาน ภาษีและคาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและ
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การบริหารเทากับ 96.11 ลานบาท เปนสวนเฉพาะของบริษัทจํานวน 96.04 ลานบาท และเปนสวนของบริษัทยอยจํานวน
0.07 ลานบาท
สําหรับ ป 2563 จากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
เทากับ 182.54 ลานบาท ลดลงจากปกอนเทากับ 95.07 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 34.25 คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ
12.80 ลดลงจากปกอน ซึ่งอยูที่รอยละ 17.61 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยมีกําไรตอหุน
ขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.24 บาทตอหุน
สําหรับป 2563 อัตราผลตอบแทนผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยเทากับรอยละ 17.27 ลดลงจากป 2562 ซึ่ง
เทากับรอยละ 28.71

ฐานะทางการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,320.79 ลา นบาท ซึ่งเปนสินทรัพ ยห มุนเวีย น
718.46 ลา นบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณ 305.95 ลา นบาท เปนสินทรัพย ไมหมุนเวียนจํา นวน
602.33 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณ 62.69 ลานบาท สินทรัพยที่ลดลงสวนใหญเปนการลดลง
ในลูกหนี้การคาประมาณ 172.78 ลานบาท รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (รวมลูกหนี้เงินประกัน
ผลงาน) ประมาณ 136.20 ลานบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณประมาณ 139.27 ลานบาท และมีสินทรัพยสิทธิการใช เพิ่มขึ้น
78.12 ลานบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยสําหรับป 2563 เทากับรอยละ 14.58 ลดลงจากป 2562 ซึ่งเทากับรอย
ละ 22.59
บริษัทและบริษัทยอยมีลกู หนี้การคา-สุทธิ (ไมรวมรายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระและลูกหนี้เงินประกันผลงาน) ซึ่ง
ผูวาจางหักเพื่อประกันผลงานในอัตรารอยละ 5-10 ของจํานวนเงินที่เรียกเก็บในแตละงวด โดยจะไดรับคืนเมื่อไดมกี ารสงมอบ
งานแลว) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลคาสุทธิเทากับ 173.33 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2562 ที่มีมูลคาสุทธิ 346.11
ลานบาท ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยไดตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้การคาไวแลว ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 8.88 ลานบาท และ 0.06 ลานบาท ตามลําดับ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 505.48 ลานบาท
ลดลงจากสิ้นป 2562 ที่มีมูลคา 644.75 ลานบาท สวนหนึ่งเกิดจากไดแยกรายการสินทรัพยตามสัญญาเชาออกจากรายการ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ไปแยกแสดงอยูในสวนของสินทรัพยสิทธิการใชตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS16 ซึ่งมี
ผลบังคับใชในป 2563 ประมาณ 66.14 ลานบาท (ไมรวมสินทรัพยสิทธิการใชจากการเชาสํานักงานและประมาณการรื้อถอน)
ทั้งนี้ในระหวางปบริษัทและบริษัทยอยมิไ ดมีการลงทุนที่มีมูลคาอยางมีนัยสํา คัญ โดยเปนการลงทุนซื้อ เครื่องจักรขนาดเล็ก
เครื่องมืออุปกรณ และทรัพยสินอื่นๆ สําหรับทดแทนหรือจัดหาเพิ่มเติม ใชในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ
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ทางดานหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินรวม 274.26 ลานบาท เปนประเภทหนี้สิน
หมุนเวียนจํานวน 190.08 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2562 ประมาณ 344.56 ลานบาท โดยเปนการลดลงในสวนของ เจาหนี้
การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นประมาณ 271.91 ลานบาท เงินรับลวงหนาจากลูกคาประมาณ 48.23 ลานบาท ประมาณการ
หนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงานในสวนที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป ประมาณ 4.73 ลานบาท ภาษีเงินไดนิติบุคคล
12.30 ลานบาท และอื่นๆรวมประมาณ 7.39 ลานบาท สวนประเภทหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 84.18 ลานบาท ลดลงจากสิ้น
ป 2562 ประมาณ 3.52 ลานบาท โดยเปนการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (หักสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ง
ป) ประมาณ 16.80 ลานบาท หนี้สนิ ตามสัญญาเชา (หักสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) ประมาณ 10.20 ลานบาท และ
การเพิ่มขึ้นของ ประมาณการคาความเสียหายของงานโครงการที่จบไปแลวประมาณ 16.65 ลานบาท ประมาณการหนี้สิน
สําหรับผลประโยชนพนักงาน (หักสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) ประมาณ 5.17 ลานบาท และประมาณการหนี้สินจาก
การรื้อถอน 1.64 ลานบาท ตามลําดับ
สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมมีจํานวน 1,046.53 ลานบาท ลดลงจากปกอนซึ่ง
เทากับ 1,067.09 ลานบาท ทั้งนี้ในระหวางป บริษัทไดจายเงินปนผลเปนเงิน 202.46 ลานบาท ตามงบการเงินรวมบริษัทมี
อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 17.27
ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 278.41 ลานบาท และมี
กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 106.42 ลานบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน
245.19 ลานบาท เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ 73.19 ลานบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและ
บริษัทยอย มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น รวมทั้งสิ้นเทากับ 342.96 ลานบาท ซึ่งเพียงพอตอการ
ดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง
(Current Ratio) เทากับ 3.78 เทา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงสรางเงินทุนประกอบไปดวยหนี้สินรวม 274.26 ลานบาท
และสวนของผูถอื หุน 1,046.53 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนประมาณ 0.26 เทา
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ปจจัยที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต
การดําเนินงานในอนาคต
สําหรับป 2564 จากผลสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ซึ่งไดเริ่มแจกจายใหกับประเทศตางๆในชวงตนปที่ผานมา
รวมถึงการที่รัฐบาลของแตละประเทศดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ นาจะเปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหภาพรวมของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยในป 2564 อาจจะกลับมามีทิศทางฟนตัวได
ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในป 2564 การลงทุนของภาครัฐผานงานกอสราง
ในโครงการเมกะโปรเจกตตางๆยังถือเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพื่อสรางความเชื่อมั่น
อยางตอเนื่องใหกับภาคเอกชน โดยในป 2564 บริษัทคาดวาภาครัฐจะใหความสําคัญกับการผลักดันโครงการกอสรางขนาด
ใหญตางๆ เชน รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (กรุงเทพ-นครราชสีมา) รถไฟฟาสายตางๆใน
กรุงเทพ เปนตน ใหเริ่มเขาสูขั้นตอนการกอสรางได ซึ่งก็นา จะทําใหการลงทุนของภาคเอกชนกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้นดวย
ผลกระทบจากการเชาเครื่องจักร
การเชาเครื่องจักรเปนทางเลือกในกรณีที่ตองการจะเพิ่มกําลังการผลิตเปนการชั่วคราวเพื่อรองรับงานที่เกินกําลัง
การผลิตของบริษัทขณะนั้นเปนระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งจะชวยใหบริษัทไมตองลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มเติมซึ่งอาจเปน
ภาระทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได อยางไรก็ตามการเชาจะสงผลใหตนทุนของบริษัทในชวงเวลาที่เชานั้นสูงขึ้น
(เมื่อเทียบกับคาเสื่อมราคาในกรณีการซื้อเครื่องจักร)
ผลกระทบจากการลงทุนในเครื่องจักรใหม
การลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต อาจสงผลกระทบตอกระแสเงินสดและคาเสื่อมราคาของบริษัท ใน
กรณีท่งี านในตลาดไมเปนไปตามที่คาดการณไวและบริษัทไมสามารถนําเครื่องจักรมาใชใหเกิดประโยชนได บริษัทยังคงตองมี
ภาระคาเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น ทําใหอาจสงผลกระทบตออัตราการทํากําไรของบริษัท รวมถึงยังอาจสงผลกระทบตอฐานะทาง
การเงินและสภาพคลองของบริษัทได โดยบริษัทจะลงทุนเครื่องจักรใหมเพิ่มในกรณีที่ไดมกี ารพิจารณาอยางถี่ถวนแลววา กําลัง
การผลิตที่มีอยูเดิมไมเพียงพอ มีงานเพิ่มเขามาตอเนื่อง หรือเปนการซื้อเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เกาหรือหมดสภาพ
ผลกระทบตอตนทุนบริการที่อาจปรับเพิ่มขึ้น
เพื่อจํากัดผลกระทบตอตนทุนที่มีสาเหตุมาจากความผันผวนของราคาวัสดุที่อาจปรับเพิ่มขึ้น บริษัทมีนโยบายจะ
ดําเนินการจัดซื้อวัสดุหลักบางรายการทั้งจํานวน หรือ ทําสัญญาตกลงราคาไวกับผูขายเพื่อล็อกตนทุนในแตละชวงเวลาเมื่อ
ไดรับหนังสือยืนยันการวาจาง นอกจากนี้บริษัทจะพิจารณาปรับราคาเพื่อชดเชยกับตนทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้โดยยังรักษา
ความสามารถในการแขงขันของบริษัท
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ความเสี่ยงจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด19)
จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด19) ซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจของโลกรวมถึง
เศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมกอสรางในชวงป 2563 ที่ผานมา บริษัทไดดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อลดผลกระทบที่
เกิดขึ้น อาทิเชน
o ดําเนินนโยบายดานการควบคุมตนทุนอยางเขมงวดและพัฒนากระบวนการทํางานภายในอยาง

ตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น
o ปรับโครงสรางการเสนอราคาเพื่อเพิ่มโอกาสในการไดงานและรักษาความสามารถในการแขงขัน
o รักษาสภาพคลองของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมถึง ชะลอแผนการลงทุนตางๆ ที่ไมมีความ

จําเปนเรงดวน
o ปรับโครงสรางองคกรใหมีความเหมาะสมกับปริมาณงานของบริษทั โดยยังตองสามารถรองรับการ
กลับมาฟนตัวของอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคตได
o ปรับรูปแบบการทํางาน เชน การทํางานจากที่บา น (work from home) ตามสถานการณในแตละ

ชวงเวลา
o ดําเนินมาตรการดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพของพนักงานอยางเครงครัด เชน มี

การวัดอุณหภูมิกอนเขาพื้นที่ทํางาน มีการสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ทํางาน การลางมือดวย
แอลกอฮอล เปนตน
จากการดําเนินมาตรการขางตน ทําใหบริษัทสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นและประคับประคองการดําเนินกิจการ
ผานชวงวิกฤติมาได โดยในป 2563 ที่ผานมา นอกเหนือจากผลกระทบดานผลประกอบการซึ่งเปนไปตามการหดตัวในภาพรวม
ของทั้งอุตสาหกรรมกอสราง บริษัทไมไดรับผลกระทบดานอื่นๆ อยางเปนสาระสําคัญ
นอกจากนี้ จากผลสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในชวงปลายป 2563 ประกอบกับแผนการดําเนินมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศในป 2564 นาจะเปนปจจัยสํา คัญที่ทําใหภ าพรวมอุตสาหกรรมกอสรา งอาจจะกลับมามี
ทิศทางฟนตัวและทําใหผลกระทบจากความเสี่ยงดานนี้ปรับลดลงได
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คาตอบแทนผูสอบบัญชี
ในป 2563 บริษัทจะตองจายคาตอบแทนผูสอบบัญชี (Audit Fee) ใหกับบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด เปนจํานวนเงิน
880,000 บาท ซึ่งเปนคาสอบบัญชีที่เปนสวนเฉพาะของบริษัท 835,000 บาท และ สวนของบริษัทยอยจํานวน 45,000 บาท
ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาพาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 200 บาทตอคนตอวัน เปนตน
บริษัทไมมีคาบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จายใหกับผูสอบบัญชี สํานักงานผูสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว
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รายการระหวางกัน
บริษัทและบริษัทยอยไมมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในปที่ผานมา
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
เมื่อบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย การปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือการจําหนาย
สินทรัพยที่สําคัญของบริษัท รวมถึงเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ
กันซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนของการ
เขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ
ดูแลกิจการไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหผเู ชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของ
บริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
และกํากับดูแลกิจการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุน แลวแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวาง
กันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทไดยึดถือตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแกไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปดเผยสารสนเทศตอผูถือหุน
ของบริ ษัท ผูลงทุ นทั่ วไปและหนวยงานที่ เกี่ยวขอ งรวมถึง ตลาดหลั กทรัพ ยแ หงประเทศไทย การขออนุมัติจ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว ทั้งนี้กรรมการหรือผูถือหุนที่มีสวน
ไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของจะไมมีสิทธิ์ออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย หรือมีสวน
เกี่ยวของ

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันรวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในอนาคต
การเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะตองเปนไปตามมาตรการที่ไดกําหนดไวแลวขางตน โดยการ
เขาทํารายการของบริษัทในอนาคตนั้นจะเปนรายการตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการคา และเกณฑตามที่ตกลงกันตามปกติ
ธุรกิจเชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทกับกิจการที่
เกี่ยวของหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตอรายงานทางการเงิน
ดวยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ
เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดํา เนินงานของบริษัทที่อ อกหลักทรัพย ได
กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาที่เปนจริงและ
สมเหตุผล
ฝายบริหารไดจัดทํางบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยไดเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการ
เปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด ในการตรวจสอบฝาย
บริหารไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบ
บัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยได
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินใหถูกตองครบถวน มีการใชนโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนสอบทานใหบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่เ พี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อ ปอ งกั นหรื อ ลดความเสี่ ยงที่อ าจจะเกิด ขึ้ นจากการทุจ ริตหรือ การ
ดํา เนินการที่ผิดปกติอ ยางมีสาระสําคัญและเพียงพอที่จะดํารงรักษาทรัพ ยสินของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ไดปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ในรายงาน
ประจําปแลว
จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลขางตน คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวางบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานไดถูกตอง เชื่อถือได เปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ

(นายเสรี จินตนเสรี)

(ดร. ชเนศวร แสงอารยะกุล)

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจัดการใหญ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ที่มีคุณสมบัติ
ครบถว นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีดร.ปญ จะ เสนาดิสัย เปน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ดร.ชัยพัฒน สหัสกุลและ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียรเปนกรรมการ
ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
คณะกรรมการตรวจสอบและกํ า กับ ดูแ ลกิจ การได ป ฏิบัติ ตามขอบเขตความรั บ ผิ ดชอบที่ไ ด รับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษั ท โดยกํา หนดไวเ ปน ลายลั กษณอั กษรในกฎบั ตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํ า กับ ดูแ ลกิจ การซึ่ ง
สอดคล อ งกั บ ประกาศของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ หง ประเทศไทย (ตลท.) เรื่ อ งคุ ณสมบัติ แ ละขอบเขตการดํ า เนิน งานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และไดรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเปนวาระประจํา
ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ไดมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ
และกํากับดูแลกิจการทุกคนเขารวมประชุมทุกครั้ง โดยไดพิจารณาและดําเนินการเรื่องตางๆ ดังนี้
1. สอบทานการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแ ลกิจการไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจําปสําหรับป 2563 รวมกับผูสอบบัญชี และฝายบริหาร เพื่อใหม่นั ใจวารายงานทางการเงินของบริษัทได
ปฏิบัตติ ามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเปนไปตามประกาศ
ของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซึ่งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน ทันเวลา เชื่อถือได และเปนประโยชนตอ
ผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปในการนําไปใชป ระกอบการตัดสินใจ โดยสอดคลองกับกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวของ รวมทั้งใหการสนับสนุนและติดตามการนํามาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบัติ ตามที่สภาวิชาชีพ
บัญชีและสํานักงานคณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดใหแนวทางไว นอกจากนี้ในป
2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดรวมหารือกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหาร 1 ครั้ง
เพื่อใหความมั่นใจวาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
2. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของฝายตรวจสอบภายในและของผูสอบบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชี ไดใหความเห็น
สอดคลองกันวา ไมพบประเด็นขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในป 2563 นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ
และกํากับดูแลกิจการไดพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทยอยรวมทั้ง
พิจารณาคําถามที่ใชในแบบประเมินที่จัดทําขึ้นตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
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Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรัพ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย
(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรั พย แห งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งผลการประเมินในป 2563 พบวา หน วยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรรี จํากัด
เปนผูตรวจสอบภายในอิสระประจําป 2564 และไดอนุมัติข อบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจําป
2564 โดยใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
4. สอบทานใหบ ริษัทปฏิบั ติตามกฎหมายว า ดว ยหลั กทรัพยและตลาดหลั กทรัพ ย ข อ กําหนดของตลท. หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและกํา กั บ ดู แลกิ จการได สอบทานให บ ริษั ท มี กระบวนการที่ จ ะมั่ นใจได วา การ
ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
5. รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในป 2563 บริษัทไมมีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ที่เปนไปตาม
กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน
หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลกิจการจะพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป และราย
ไตรมาส เพื่อใหมั่นใจวารายการที่เกิดขึ้นนั้นสมเหตุสมผล เปนประโยชนตอบริษัท และไดดําเนินตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูซ่งึ มีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจาก บริษัท พราวด
อิน โปร จํากัด แลว มีความเห็นวาเปนผูมีความเปนอิสระ มีความเขาใจธุรกิจของบริษัทเปนอยา งดี และ
ประกอบวิชาชีพดวยความเปนกลาง รวมทั้งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจาก ก.ล.ต. จึงเห็นควรให นางสาว
ศันสนีย พูล สวั สดิ์ ผูสอบบัญชี รั บอนุญาตเลขที่ 6977 หรือ นางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผู สอบบัญ ชี รับ
อนุ ญาตเลขที่ 10467 แหง บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด เป นผู สอบบัญชีของบริษั ทประจํ าป 2564 และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตอไป (ในกรณีที่ผูสอบบัญชี

รายงานประจําป 2563

89

ดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณี
ทีบ่ ริษัท พราวด อิน โปร จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีอื่นได และขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 มอบอํานาจ
ใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมไดท้งั สองกรณีขางตน)
7. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบและกํ า กั บ ดูแลกิ จ การได ส อบทานการบริ ห ารความเสี่ ย งกั บ ฝ า ยบริห ารและผู
ตรวจสอบภายใน และเห็นวาฝายบริหารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ
8. ทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการปละหนึ่งครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
เพื่ อ ให มั่ นใจว า การปฏิบั ติ งานในป ที่ผา นมาครบถ วนตามที่ไ ดรั บ มอบหมาย และหนา ที่ค วามรับ ผิ ดชอบ
สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท.
9. คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยาง
นอยไตรมาสละ 1 ครั้ง

จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ ดูแลกิจการพิจารณาแลวมีความเห็นวา
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการที่ชวยใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัท
เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอยางถูกตอง
ครบถวน เชื่อถือได และทันเวลา และมีการเปดเผยขอมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนอยางถูกตอง ครบถวน

(ดร. ปญจะ เสนาดิสัย)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 2 ทาน และกรรมการที่
ไมเปนผูบริหาร 1 ทาน ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร เปนประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน นายวงศชัย แสงอารยะกุล
และดร.ชัยพัฒน สหัสกุลเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทนได ป ฏิ บั ติ ตามขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยในรอบป 2563 คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน ไดมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนสวนใหญเขารวมประชุม
ทุกครั้ง โดยไดพิจารณาและดําเนินการเรื่องตางๆ ดังนี้
1. พิจารณาโครงสราง และ องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คุณสมบัติ รวมทั้งความเหมาะสมของความรู
และประสบการณของกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ
2. พิจารณาโครงสรางของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจํานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดประเภท
และความซับซอนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแตละทานในดานทักษะ ประสบการณ ความรูความสามารถ
เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษทั ดําเนินกิจการอยู
3. พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท และเสนอชื่อ
เปนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง
4. พิจารณาการจัดสรรคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 ภายในวงเงินที่
ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนและเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรรที่ไดกําหนดไว
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2562 และจัดสรรคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญตามหลักเกณฑที่
กําหนดไว และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
6. พิจารณางบประมาณคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไดแก คาตอบแทนรายเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ประจําป
2563 โดยพิจารณาจากคาตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน คาตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย คาตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทที่มีระดับรายได และกําไรสุทธิใกลเคียงกัน ปริมาณงานและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ
7. พิจารณาหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ ประจําป
2563 และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
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8. ทบทวนและแกไขกฎบั ตรคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาคาตอบแทนใหครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้นตาม
กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาแลวมีความเห็นวา
บริษัทไดคัดเลือกและสรรหาผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายธุรกิจที่
เกี่ยวของ รวมทั้งพิจารณาถึงความรู ความสามารถ ประสบการณของผูที่จะไดรับคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ รวมถึง
โครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวอยางเหมาะสม และภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทนไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

(ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ขา พเจา ไดต รวจสอบงบการเงิน รวมและเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษ ัท ยอ ย (“กลุมบริษัท”) ซึ่ง
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกํ า ไรขาดทุนและกํา ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงินสด
รวมและเฉพาะของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สําคัญ
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของ
บริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยไดระบุความรับผิดชอบของขาพเจาไวในรายงานของขาพเจา ใน
วรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ ขาพเจามีความเปนอิสระจาก
กลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ย วของกับการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไป
ตามขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑใน
การแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหาก
สําหรับเรื่องเหลานี้
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เรื่องสําคัญจากการตรวจสอบ
การรับรูรายไดที่เกี่ยวของกับสัญญากอสราง
กลุมบริษั ทและบริษั ทมีรายไดจ ากการรับ เหมากอสราง
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,415 ลาน
บาท
กลุ ม บริษ ัท และบริษ ัท รับ รูร ายไดที่เ กี่ย วขอ งกับ การ
กอสรางตามขั้นความสําเร็จของงานกอสราง รายไดจาก
การกอสรางดังกลาวมีจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญ และ
มีผลกระทบตอ รายการทางบัญ ชีที่เกี่ยวของกับสัญ ญา
การกอ สรา ง ไดแ ก รายไดคา งรับที่ยังไมไดเรียกชํา ระ
งานระหวางกอสรางตามสัญญา และตนทุนการกอสราง
การประมาณการขั้น ความสํา เร็จ ของงานกอ สรา งเปน
เรื่อ งที่ตอ งใชดุล ยพินิจ ที่มีนัย สํา คัญ ของผู บ ริห าร ซึ่ง
ตองมีการทบทวนประมาณการรายไดและประมาณการ
ตนทุนโครงการก อสรา งตลอดระยะเวลากอ สรา ง และ
ปรับปรุงประมาณการเมื่อจําเปน
กลุ ม บริษ ัท และบริษ ัท ไดเ ปด เผยนโยบายการบัญ ชีที่
เกี่ยวกับการรับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 2.6 และ 20

วิธีการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบโดยสรุป มีดังนี้

 การทําความเขา ใจและประเมินความเหมาะสมของ
วิธีการกําหนดอัตราสวนของงานกอสรางที่ทําเสร็จของ
ผูบริหาร

 การทําความเขาใจกระบวนการประมาณการตนทุนงาน
กอสรางโดยการเปรียบเทียบประมาณการที่เคยกําหนดไว
กับตนทุนที่เกิดขึ้นจริง สอบทานหลักฐานประกอบและ
ทดสอบการคํานวณประมาณการตนทุนงานกอสรา ง
ของงวดปจจุบันกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริงภายหลังวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบ
บัญชี

 สุมตัวอยางสอบทานความสมเหตุสมผลของอัตราสวน
งานก อ สรา งที่ทํ า เสร็จ โดยการเข า สั งเกตการณ การ
สํารวจทางกายภาพของงานระหวางกอสราง ทดสอบ
การคํานวณอัตราสวนงานกอสรางที่ทําเสร็จและสอบ
ทานเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง รอบระยะเวลา
รายงานจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี

 สุมตัวอยางสอบทานอัตราสวนของตนทุนทีเ่ กิดขึ้นจริง
เปรียบเทียบกับประมาณการตนทุนงานก อสร างตาม
อัตราสวนของงานกอสรางที่ทําเสร็จ

ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินรวม
และเฉพาะของบริษัทและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนัน้ ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลัง
วันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอ
ขอมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท คือ การอา นขอมูลอื่นตามที่ร ะบุ
ขางตนเมื่อจัดทําแลว และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญ กับงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทหรือกับ
ความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง
สื่อสารเรื่ องดังกลาวกับผู มีหน าที่ ในการกํ ากั บดู แลเพื่ อใหผู มีหนาที่ ในการกํ ากับดู แ ลดํ า เนิ นการแก ไขขอ มู ล ที่แ สดงขั ดต อ
ขอเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท
ผูบริหารมีหนา ที่รับ ผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํา
งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํา งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ผูบ ริหารรับ ผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการ
ดํา เนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชี
สําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงาน
ตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน
การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสํา คัญ ที่มีอยู ไดเสมอไป ขอมูลที่ ขัดต อข อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือว ามี สาระสํ า คัญ เมื่ อ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั เหลานี้ ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ขาพเจารวมถึง
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ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไม
วาจะเกิดจากการทุจ ริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติงานตามวิธี การตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยง
เหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความ
เสี่ ยงที่ ไมพ บข อ มูลที่ ขั ดตอ ข อ เท็ จจริ งอั นเป นสาระสํ า คั ญ ซึ่ งเป นผลมาจากการทุ จริตจะสู งกว า ความเสี่ย งที่ เกิดจาก
ขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดง
ขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



ทําความเข าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข องกั บการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เ หมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท



ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร



สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อ าจเปนเหตุใ หเกิดขอ
สงสัยอยา งมีนัยสํา คัญ ตอ ความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม
แนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตอ งกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิ นรวมและเฉพาะของบริษัทที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลา วไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะ
เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับ หลักฐานการสอบบัญชีที่ ไดรับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูส อบบัญ ชีข อง
ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง



ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบ
การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร
หรือไม



ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของบริษทั ภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได
วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจา
ไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปน
อิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่

รายงานประจําป 2563

96

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาด
ความเปนอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุด ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญ ในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้
ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่
ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขา พเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถ
คาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอ สวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

นางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 10467
บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธั นวาคม 2563 31 ธั นวาคม 2562
สินทรั พย
สินทรั พยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น

6.1
6.2

192,964,037
150,000,000

266,157,925
60,000,003

170,151,599
150,000,000

243,362,265
60,000,000

ลูกหนี้การคา
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - หมุ นเวียน
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

6.3
20
7

173,331,112
75,666,120
79,884,283

346,113,482
153,175,975
138,570,668

173,331,112
75,666,120
79,884,283

346,113,482
153,175,975
138,570,668

สินคาคงเหลือ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน
สินทรัพยหมุนเวี ยนอื่น

8

44,307,942
1,874,797
434,486

59,373,873
1,020,464

44,307,942
1,874,797
433,185

59,373,873
1,019,176

718,462,777

1,024,412,390

695,649,038

1,001,615,439

1,800,000
-

10,199,981

1,800,000
10,199,981

รวมสินทรั พยหมุนเวียน
สินทรั พยไมหมุนเวียน
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษัทยอย
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุ นเวียนอื่น
รวมสินทรั พยไมหมุนเวียน

6.4
9

-

10
11
4, 12

3,969,939
505,479,906
78,124,744

4,456,872
644,747,982
-

3,969,939
505,479,575
78,124,744

4,456,872
644,747,651
-

13
14

4,632,611
6,933,398
3,188,171
602,328,769

3,846,290
4,924,798
5,247,951
665,023,893

4,632,611
1,056,368
3,188,171
606,651,389

3,846,290
5,247,951
670,298,745

1,320,791,546

1,689,436,283

1,302,300,427

1,671,914,184

รวมสินทรั พย
check

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

(หน วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษัท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธั นวาคม 2563
หนี้สินและสวนของผู ถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การค าและเจ าหนี้หมุนเวี ยนอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวี ยน
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- หนี้สนิ ตามสัญญาเชา
- ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
ภาษีเงินไดนติ ิ บุคคลค างจ าย
หนี้สินหมุนเวี ยนอื่น

15
20

116,267,516
19,094,602

388,183,972
67,316,492

115,011,316
19,094,602

386,761,528
67,316,492

6.5
4, 6.6
17
14

16,800,000
24,410,940
1,073,460
16,919

16,800,000
21,078,066
5,803,972
12,309,171

16,800,000
24,410,940
1,073,460
-

16,800,000
21,078,066
5,803,972
12,297,444

16

12,419,486

23,143,889

12,419,486

23,143,889

190,082,923

534,635,562

188,809,804

533,201,391

15,000,000
31,003,513
16,653,519
19,881,890
1,642,800

31,800,000
41,197,717
14,708,570
-

15,000,000
31,003,513
16,653,519
19,881,890
1,642,800

31,800,000
41,197,717
952,232
14,708,570
-

84,181,722

87,706,287

84,181,722

88,658,519

274,264,645

622,341,849

272,991,526

621,859,910

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชา
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการคาความเสียหายไมหมุนเวี ยน
ประมาณการหนี้สินไม หมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

31 ธั นวาคม 2562

6.5
4, 6.6
14
15
17
4

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.5 บาท
- ทุนจดทะเบี ยน 749,873,396 หุน

374,936,698

374,936,698

374,936,698

374,936,698

- ทุนที่ออกและชําระแลว 749,873,396 หุน

374,936,698

374,936,698

374,936,698

374,936,698

19.1

153,825,441

153,825,441

153,825,441

153,825,441

19.2
4, 19.3

37,979,500
485,482,948
(5,697,686)

37,979,500
506,050,481
(5,697,686)

37,979,500
462,567,262
-

37,979,500
483,312,635
-

รวมสวนของบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

1,046,526,901
-

1,067,094,434
-

1,029,308,901
-

1,050,054,274
-

รวมสวนของผูถือหุน

1,046,526,901

1,067,094,434

1,029,308,901

1,050,054,274

รวมหนี้สินและสวนของผู ถือหุน

1,320,791,546

1,689,436,283

1,302,300,427

1,671,914,184

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
- จั ดสรรแลวเพื่อทุ นสํารองตามกฎหมาย
- ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุ
รายไดจากการรับจางงานกอสราง
รายไดจากการใหเชา

20, 24

รวมรายไดจากการใหบริการ
ตนทุนจากการใหบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดเงินป นผลรับ
รายไดคาสินไหมทดแทน
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
กําไรจากกิ จกรรมดําเนินงาน
รายไดทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน

23

งบการเงินรวม
2563
2562

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

1,415,214,674
781,975

1,553,790,802
441,616

1,415,214,674
781,975

1,553,790,802
441,616

1,415,996,649

1,554,232,418

1,415,996,649

1,554,232,418

(1,111,011,551) (1,145,097,569) (1,111,011,551) (1,145,100,568)

6.4

304,985,098
1,643,721
60,000

409,134,849
124,000
13,000,000
953,364
-

304,985,098
1,643,721
60,000

409,131,850
124,000
13,000,000
953,364
-

22
23
4, 23

5,817,110
(7,185,817)
(88,917,580)

4,968,772
(4,398,474)
(95,518,347)

5,715,772
(7,185,817)
(88,851,052)

4,783,084
(4,398,474)
(94,816,315)

4

216,402,532
3,046,280
(4,153,462)

328,264,164
3,041,532
(3,047,451)

216,367,722
2,855,328
(4,153,462)

328,777,509
2,860,536
(3,047,451)

215,295,350

328,258,245

215,069,588

328,590,594

6.4
21

กําไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได

14

(32,756,365)

(50,644,544)

(32,708,443)

(56,492,982)

กําไรสําหรั บป

4

182,538,985

277,613,701

182,361,145

272,097,612

ขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกํ าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน
พนักงานที่กําหนดไว - สุทธิจากภาษี
14

-

(2,106,083)

-

(2,106,083)

ขาดทุนเบ็ ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี

-

(2,106,083)

-

(2,106,083)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับ ป

182,538,985

275,507,618

182,361,145

269,991,529

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2563

101

บริ ษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2563

2562

2563

2562

182,538,985
-

277,613,701
-

182,361,145 272,097,612
-

182,538,985

277,613,701

182,361,145 272,097,612

182,538,985
-

275,507,618
-

182,361,145 269,991,529
-

182,538,985

275,507,618

182,361,145 269,991,529

0.24

0.37

749,873,396

749,873,396

การแบ งป นกําไรสําหรับป
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

การแบ งป นกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
สวนที่เปนของบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

25
0.24

0.36

749,873,396 749,873,396

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2563

102
บริ ษัท ไพลอน จํากั ด (มหาชน) และบริ ษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู ถือหุน
สําหรั บป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หน วย : บาท)
ส วนของผูถือหุนบริ ษัทใหญ
องค ประกอบอื่นของ
กํ าไรสะสม

หมายเหตุ
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จ ายเงินป นผล

19.3.2

รวมรายการกั บผู ถือหุน
การเปลี่ ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
กําไรสําหรับป
ขาดทุ นเบ็ ดเสร็จอื่นสําหรับป

14

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

ส วนเกิ นมูลค า
หุนสามัญ

374,936,698

153,825,441

4

ยอดคงเหลือที่ ปรับปรุงแลว

จัดสรรเพื่ อ
สํ ารองตาม
กฎหมาย
37,979,500

ยังไมได
จัดสรร
305,530,203

ส วนต่ําจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส วน
การลงทุนในบริ ษัทยอย
(5,697,686)

รวมส วนของ
ผู ถือหุน
บริษัทใหญ
866,574,156

ส วนไดเสี ย
ที่ไมมี
อํานาจควบคุม

รวม
สวนของผูถือหุน

-

866,574,156

-

-

-

(74,987,340)

-

(74,987,340)

-

(74,987,340)

-

-

-

(74,987,340)

-

(74,987,340)

-

(74,987,340)

-

-

-

277,613,701
(2,106,083)

-

277,613,701
(2,106,083)

-

277,613,701
(2,106,083)

-

275,507,618

-

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญ ชี

ทุนที่ออก
และชําระแล ว

ส วนของผูถือหุน

275,507,618

-

275,507,618

374,936,698

153,825,441

-

37,979,500

506,050,481

(5,697,686)

-

1,067,094,434

-

1,067,094,434

374,936,698
-

153,825,441
-

37,979,500
-

506,050,481
(640,701)

(5,697,686)
-

1,067,094,434
(640,701)

-

1,067,094,434
(640,701)

374,936,698

153,825,441

37,979,500

505,409,780

(5,697,686)

1,066,453,733

-

1,066,453,733

-

-

-

(202,465,817)

-

(202,465,817)

-

(202,465,817)

รวมรายการกั บผู ถือหุน

-

-

-

(202,465,817)

-

(202,465,817)

-

(202,465,817)

การเปลี่ ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
กําไรสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

-

-

-

182,538,985
182,538,985

-

182,538,985
182,538,985

-

182,538,985
182,538,985

1,046,526,901

-

1,046,526,901

จ ายเงินป นผล

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2563

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป นสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

19.3.1

374,936,698

153,825,441

37,979,500

485,482,948

(5,697,686)

รายงานประจําป 2563

103
บริษัท ไพลอน จํากั ด (มหาชน) และบริ ษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับ ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย : บาท)
กําไรสะสม
หมายเหตุ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
จายเงินปนผล

19.3.2

รวมรายการกั บผูถือหุน
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผู ถือหุน
กําไรสําหรับป
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

14

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

ทุนที่ออก

ส วนเกิ นมูลคา

จัดสรรเพื่ อสํ ารอง

ยังไมได

รวมส วนของ

และชําระแลว

หุนสามัญ

ตามกฎหมาย

จัดสรร

ผูถือหุน

288,308,446
(74,987,340)

855,050,085
(74,987,340)

374,936,698
-

153,825,441
-

37,979,500
-

-

-

-

(74,987,340)

(74,987,340)

-

-

-

272,097,612
(2,106,083)

272,097,612
(2,106,083)

-

-

-

269,991,529

269,991,529

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2562

374,936,698

153,825,441

37,979,500

483,312,635

1,050,054,274

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

374,936,698

153,825,441

37,979,500

483,312,635

1,050,054,274

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบั ญชี
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
จายเงินปนผล

4
19.3.1

374,936,698
-

153,825,441
-

37,979,500
-

(640,701)

(640,701)

482,671,934
(202,465,817)

1,049,413,573
(202,465,817)

รายการกับผูถือหุน

-

-

-

(202,465,817)

(202,465,817)

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผู ถือหุน
กําไรสําหรับป

-

-

-

182,361,145

182,361,145

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

-

-

-

182,361,145

182,361,145

462,567,262

1,029,308,901

ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2563

374,936,698

153,825,441

37,979,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2563

104

บริ ษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปส้ินสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
2563

2562

2563

2562

182,538,985

277,613,701

182,361,145

272,097,612

32,756,365

50,644,544

32,708,443

56,492,982

98,346,399
2,118,922

85,955,211
3,019,096

98,346,399
2,118,922

85,955,211
3,019,096

9,447,292
(271,441)

497,576
1,269,564

9,447,292
(271,441)

2,226,447
1,269,564

ค าใชจายประมาณการค าความเสียหาย
ค าใชจายประมาณการโบนัส

18,991,864
8,739,026

792,740
24,555,828

18,991,864
8,739,026

792,740
24,555,828

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน

(1,643,721)
(60,000)

(788,955)
-

(1,643,721)
(60,000)

(788,955)
-

รายไดทางการเงิน
ต นทุนทางการเงิน

(3,046,280)
4,153,462

(3,041,530)
3,047,451

(2,855,328)
4,153,462

(2,860,536)
3,047,451

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
กําไรสําหรับป
ปรั บรายการที่กระทบกําไรเปนเงินสดรับ (จาย)
ปรั บปรุ งคาใชจาย (รายได) ในกําไรสําหรับป
ค าใชจายภาษีเงินได
ค าเสื่อมราคาและคาตั ดจําหนาย
ค าใชจายประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
ค าเผื่อผลขาดทุนดานเครดิ ตที่ คาดว าจะเกิดขึ้น
กลับรายการคาเผื่อการลดมู ลคาของสินคา

รายไดเงินปนผลรับ
ปรั บปรุ งสินทรั พยดาํ เนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การคา
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุ นเวี ยนอื่น
ปรั บปรุ งหนี้สินดําเนินงานเพิ่ มขึ้น (ลดลง)
เจ าหนี้การคาและเจ าหนี้หมุ นเวี ยนอื่น
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
จายชําระประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิไดมาจากการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดรับคืน
ภาษีเงินไดจายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

-

(124,000)

-

(124,000)

163,960,920
104,748,979

(121,718,315)
(57,363,130)

163,960,920
104,748,979

(123,447,186)
(60,295,769)

30,821,419
15,337,372

(22,693,764)
(14,698,230)

30,821,419
15,337,372

(22,201,835)
(14,698,230)

882,347
2,059,780

(10,889,225)
166,829

882,360
2,059,780

(11,391,256)
159,829

(282,993,827)

141,533,176

(282,827,583)

141,952,874

(48,221,890)
(10,717,425)

11,509,039
5,684,535

(48,221,890)
(10,717,425)

11,509,039
5,731,155

(2,110,022)

(541,500)

(2,110,022)

(541,500)

325,838,526
2,749,911

374,430,641
3,126,704

325,969,973
2,558,959

372,460,561
2,945,709

(1,243,074)
-

(2,597,461)
25,365,669

(1,243,074)
-

(2,597,461)
20,493,200

(48,932,014)

(48,882,934)

(48,889,284)

(48,371,140)

278,413,349

351,442,619

278,396,574

344,930,869

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจําป 2563

105

บริษัท ไพลอน จํากั ด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุ นระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุ น
เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินปนผลรับ

(89,999,997)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษัท

2562

2563
-

(90,000,000)

1,860,000
2,539,553
973,492
(19,862,761) (186,858,270)
(954,835)
(734,861)
124,000

2562
-

1,860,000
2,539,553
973,491
(19,862,761) (186,858,270)
(954,835)
(734,861)
124,000

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(106,418,040) (186,495,639) (106,418,043) (186,495,640)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบั นการเงิน
เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชา
เงินปนผลจาย

(16,800,000)
(25,923,380)
(202,465,817)

(1,400,000) (16,800,000)
50,000,000
(19,428,889) (25,923,380)
(74,987,340) (202,465,817)

(1,400,000)
50,000,000
(19,428,889)
(74,987,340)

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(245,189,197)

(45,816,229) (245,189,197)

(45,816,229)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่ มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป

(73,193,888)
266,157,925

119,130,751
147,027,174

(73,210,666)
243,362,265

112,619,000
130,743,265

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

192,964,037

266,157,925

170,151,599

243,362,265

3,441,393
73,089,587
-

19,915,514
2,106,083

3,441,393
73,089,587
-

19,915,514
2,106,083

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม ใชเงินสด :
- สินทรัพยสิทธิการใชภายใตสัญญาเชา
- โอนสินทรัพยสิทธิการใชจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
- ขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
- สินทรัพยสิทธิการใชเพิ่มขึ้น
- หนี้สนิ ตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้น
- ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
- ปรับปรุงกําไรสะสมลดลง

14,139,298
13,137,199
1,642,800

-

14,139,298
13,137,199
1,642,800

-

(640,701)

-

(640,701)

-

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ขอมูลทั่วไป
1.1 ขอมูลบริษัท
บริ ษั ท ไพลอน จํ ากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) จดทะเบี ยนก อตั้ง ในประเทศไทยเริ่ มแรกเมื่ อ วั นที่ 13
สิงหาคม 2545 โดยบริษัทไดแปรสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2548 ทะเบียนเลขที่ 0107548000536 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
และเริ่มเปดซื้อขายเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 และยายการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจากตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ มาเปนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558
บริษัทจดทะเบียนสํานักงานและสํานักงานสาขา รวมกันทั้งหมด 2 แหง ดังนี้
1) สํานักงานใหญ: ตั้งอยูที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
2) สํา นักงานสาขา (1): ตั้งอยูเลขที่ 22/4 หมูที่ 11 ตําบลคู บางหลวง อํ าเภอลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี 12140
1.2 ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลัก ไดแก การใหบริการงานกอสรางฐานราก
อาคาร ดวยการทําเสาเข็มชนิดเจาะ ปรับปรุงคุณภาพดิน งานกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม
1.3 เหตุการณสําคัญที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของกลุมบริษัทในระหวางป
เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งเปนไวรัสสายพันธุใหมในชวงปลายป
2562 รัฐบาลไทยไดประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีผล
บั ง คั บ ใช ว ัน ที ่ 26 มีน าคม 2563 เพื ่อ ควบคุม การระบาดของโควิด -19 โดยใหอํ า นาจเต็ม กับ
นายกรัฐมนตรีในการกําหนดและใชนโยบายในประเทศ ทั้งนี้ จึงมีมาตรการออกมาจํานวนมากเพื่อ
ควบคุมการระบาด ประกอบไปดวย การควบคุมการเดินทาง การกักตัว การปดธุรกิจและถนน และการ
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ปดเมืองในบางพื้นที่ ซึ่งมีผลตออุปสงคและอุปทานของสินคาและบริการ ในขณะเดียวกันก็มีการผอน
ปรนนโยบายการเงินและการคลังเพื่อพยุงเศรษฐกิจ
ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินผลกระทบจากสถานการณดังกลาวโดยคาดวา จากภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัวและผลกระทบจากมาตรการต าง ๆ ของภาครัฐ ทําใหภาคเอกชนจะมีการชะลอการออก
โครงการใหมหรือเลื่อนการเริ่มงานกอสรางบางโครงการออกไป ซึ่งหากประเทศไทยสามารถควบคุมการ
ระบาดไดดี รัฐบาลมีแนวโนมที่จะผอนคลายมาตรการบางสวนซึ่งจะทําใหงานภาคเอกชนมีทิศทางฟน
ตัวได ในสวนของงานภาครัฐ ฝายบริหารเชื่อวา แมในระยะสั้นภาครัฐจะเนนการชวยเหลือและเยียวยา
ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณขางตนจนอาจทําใหโครงการกอสรางใหม ๆ มีความลาชาไปบาง แต
ในที่สุดภาครัฐยังคงตองกลับมาดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของประเทศผานการใชจายและลงทุน
ในโครงการกอสรางขนาดใหญตาง ๆ ซึ่งจะทําใหอุตสาหกรรมกอสรางกลับมาฟนตัวไดในระยะเวลาอัน
ใกล
2. สรุปนโยบายการบัญชีท่สี ําคัญ
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ได จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการ
กํากั บหลัก ทรั พยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย วา ด วยการจั ด ทํ า และนํา เสนอรายงานทางการเงิน ภายใต
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยจัดทําเปนทางการเปนภาษาไทย การ
แปลงบการเงินฉบับนี้เปนภาษาอื่น ใหยึดถืองบการเงินที่จัดทําขึ้นเปนภาษาไทยเปนเกณฑ
(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ใชโดยกลุมบริษัท
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่มีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาการรายงานปจจุบันและมีผล
ใหกลุมบริษัทตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและปรับปรุงงบการเงิน ไดแก
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง “การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน”
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 7 เรื่อง “การเป ดเผยข อมูลสํ าหรั บเครื่องมื อทาง
การเงิน”
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน”
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง “สัญญาเชา” (“TFRS 16”)
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ผลกระทบจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวและนโยบายการบัญชีใหมเปดเผย
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุง
ใหมรวมถึงการตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการบัญชี ไมมีผลกระทบตอนโยบายการบัญชี
และงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ตามแนวปฏิบัติทางการบัญ ชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสํา หรับทางเลือ กเพิ่มเติม ทาง
บัญ ชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เนื่องจากกลุมบริษัทไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ที่ยังคงอยูในสถานการณที่ความไมแนนอนสูงอาจเปนผลให
กลุมบริษัทตองใชดุลยพินิจมากในการประมาณการ โดยกําหนดใหมีการผอนปรนชั่วคราวทางบัญชี
สํ า หรั บ ระหว า งวั นที่ 1 มกราคม 2563 ถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท านั้ น กลุ มบริ ษั ทเลื อกใช
มาตรการผอนปรนชั่วคราว ไดแก การวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยวิธีอยาง
งายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กลุมบริษัทใชขอมูล
ในอดีต ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยไมไดนําขอมูลคาดการณในอนาคตที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณ COVID-19 มาใชคํานวน
ทั้งนี้ ฝายบริหารคาดวาไมมีผลกระทบตองบการเงินในงวดถัดไปอยางมีนัยสําคัญภายหลังจากขอ
ผอนปรนครบกําหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยังไมไดใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมซึ่งยังไมมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาการรายงานสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริ ษัทไม ไดเลือกถื อปฏิ บั ติ กอนวั นที่มีผลบั งคั บใช มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหมไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการรายงานในงวดปจจุบันหรืออนาคต
และรายการคาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินของกลุมบริษัทที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงิน ของบริษัทใหญและ
บริษัทยอยทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทยอยทั้งหมด
เปนวันที่ 31 ธันวาคม
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งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยที่บริษัท ไพลอน
จํากัด (มหาชน) ถือหุนดังตอไปนี้
ชื่อบริษัทยอย
บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)
2563
2562
100

100

ลักษณะธุรกิจ
ใหบ ริก ารงานก อสรางฐานรากอาคารดวยเสาเข็มชนิด หลอ การทํ า
เสาเข็มชนิดเจาะ การรับงานฐานรากอื่ น ๆ และใหบ ริการรับ เหมา
กอสราง (โดยบริษัทไดหยุดประกอบการชั่วคราวตั้งแตป 2562)

รายการและยอดคงเหลือทั้งหมดระหวางกลุมบริษัทซึ่งรวมถึงรายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
ของรายการระหวางกันในกลุมบริษัทไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแลว หากผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น
ในสินทรัพยที่มีการซื้อขายระหวางกันมีการกลับรายการในการจัดทํางบการเงินรวม สินทรัพยดังกลาว
จะถูกทดสอบการดอยคาในภาพรวมของกลุมบริษัท จํานวนเงินที่รายงานในงบการเงินของบริษัทยอย
จะถูกปรับปรุงเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทยอยที่ซ้อื และขายในระหวางปจะรับรูนับจากวันที่
มีการซื้อและหยุดรับรูตั้งแตวันที่มีการขาย (ถามี)
กลุมบริษัทจัดสรรกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทยอยระหวางสวนของบริษัทใหญและสวนไดเสียที่
ไมอยูในอํานาจควบคุมในบริษัทยอยตามสัดสวนของความเปนเจาของ
2.3 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
สกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินรวมนําเสนอโดยใชสกุลเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทใหญ
รายการและยอดคงเหลือสกุลเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ กํา ไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระเงินตราตางประเทศและที่เกิดจากการวัด
มูลคารายการที่เปนตัวเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รับรูในงบกําไรขาดทุน
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รายการที่ไมเปนตัวเงินจะไมถูกปรับมูลคา ณ วันสิ้นป และจะใชราคาทุนเดิมในการวัดมูลคา แปลงคา
โดยใชอัตราแลกเปลี่ย น ณ วัน ที่เกิดรายการ ยกเวน รายการที่ ไมเป นตัวเงินที่วัดมูลคา ดวยมูลคา
ยุติธรรม ซึ่งจะถูกแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กําหนดมูลคายุติธรรม
2.4 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคา ยุ ติธรรม หมายถึง ราคาที่ไดรับจากการขายสินทรัพยหรือจะจา ยเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่
เกิดขึ้นในสถานการณปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่วัดมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินวัดมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกําหนดลําดับชั้นของ
มูลคายุติธรรมเปน 3 ระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการประเมินมูลคา ดังนี้


ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพย
หรือหนี้สินอยางเดียวกัน



ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในระดับ 1
ที่สามารถอางอิงหรือเปรียบเทียบกันไดโดยตรงหรือโดยออม
สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น



ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดซึ่งนํามาใชกับสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น

2.5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกลุมบริษัท
หรือถูกควบคุมโดยกลุมบริษัทไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน
กับกลุมบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ ทั้งทางตรงและทางออมกับกลุมบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของกลุมบริษัทที่มีอํานาจในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกลุมบริษัท
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2.6 รายไดและคาใชจาย
รายไดจากการขายสินคาและบริการรับรูเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาหรือบริการดวยจํานวนเงินที่
สะทอนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุมบริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับ ซึ่งไมรวมจํานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม
ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และสวนลดตามปริมาณวัดมูลคา รายไดรับรูตลอด
ชวงเวลาหนึ่ง เมื่อกลุมบริษัทปฏิ บัติ ตามภาระผูกพัน เสร็จสิ้นโดยการโอนบริการตามสัญญาใหกับ
ลูกคา
รายไดจากการรับจางงานกอสราง
สัญญากอสราง ประกอบดวย เสาเข็มเจาะ ปรับปรุงคุณภาพดิน งานกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม
สัญ ญากอสรางประกอบดวยจํานวนรายไดเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไวในสัญญาซึ่งรวมถึงจํา นวนเงิน
ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญา
เมื่อกลุมบริษัทสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ กลุมบริษัทจะรับรู
รายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางที่เกี่ยวของกับสัญญากอสราง โดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จ
ของงานกอสราง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายไดคากอสรางวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบ
แทน ที่ไดรับหรือที่คางรับ
รายไดคากอสราง รับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง โดยใชวธิ ีผลผลิต
เมื่อกลุมบริษัทไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ กลุมบริษัทจะรับรู
รายไดคากอสรางไมเกินกวาตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขา งแนที่จะไดรับ
ตนทุนนั้นคืน และรับรูตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเปนคาใชจาย
ในแตละสถานการณ เมื่อ มีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้น จะสูงกวารายได
คากอสรางทั้งสิ้น กลุมบริษัทจะรับรูผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนคาใชจา ยทันทีในกําไรขาดทุน
สินทรัพยท่เี กิดจากสัญญา
กลุมบริษัทรับรูสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเมื่อมีรายไดที่รับรูสะสมที่เกินกวาจํานวนเงินที่เรียกเก็บจาก
ลูกคาจนถึงปจจุบัน สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเปนลูกหนี้ เมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิที่จะ
ไดรับชําระโดยปราศจากเงื่อนไข เชน เมื่อกลุมบริษัทไดใหบริการเสร็จสิ้นและลูกคารับมอบงาน
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หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
กลุมบริษัทรับ รูหนี้สินที่เกิดจากสัญ ญาเมื่อจํานวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกคาจนถึงปจจุบันที่เกินกวา
รายไดที่รับรูสะสม โดยกลุมบริษัทยังมีภาระที่ตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคา หนี้สินที่เกิดจาก
สัญญาจะรับรูเปนรายไดเมื่อกลุมบริษัทไดปฏิบัติตามภาระที่ระบุไวในสัญญาเสร็จสิ้น
เมื่อ ตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาตนทุนที่บ ันทึกตามอัตราสวนรอ ยละของงานที่ทําเสร็จ
กลุมบริษัทจะรับรูรายการสวนเกินดังกลาวเปน “งานระหวางกอสรางตามสัญญา” ภายใตสินทรัพย
หมุนเวียน ในทางกลับกันเมื่อตนทุนที่บันทึกตามอัตราสวนรอยละของงานที่ทําเสร็จสูงกวาตนทุนงาน
กอสรา งที่เกิด ขึ้นจริง กลุมบริษัทจะรับรูรายการสวนเกินดังกลาวเปน “คาใชจายงานกอสรางคา ง
จาย” ภายใตหนี้สินหมุนเวียน
รายไดคาเชา
รายไดคาเชารับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาหนึ่งตามอายุสัญญาเชา
เงินปนผลรับ
เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันที่กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงิน
ปนผลที่จะไดรับจากบริษัทจดทะเบียนจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปนผล
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ รับรูเปนรายไดดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ตนทุนและคาใชจายอื่น
ตนทุนและคาใชจายอื่นรับรูในกําไรขาดทุนเมื่อมีอํานาจควบคุมในสินคาและบริการ
2.7 ตนทุนการกูยืม
ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตของสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไข
เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น ซึ่งสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขจําเปนตองใชระยะเวลานานใน
การเตรียมพรอมเพื่อใหนําสินทรัพยนั้นมาใชไดตามประสงคหรือนําไปขาย ตนทุนการกูยืมอื่นรับรูเปน
คาใชจายในระหวางงวดเมื่อเกิดรายการและแสดงรายการในตนทุนทางการเงิน
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2.8 ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดรับรูในกําไรขาดทุน ซึ่งประกอบดวยผลรวมของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและ
ภาษีเงินไดปจจุบันซึ่งไมไดบนั ทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือตรงเขาสวนของผูถือหุน
ภาษีเงินไดปจจุบันคํานวณอัตราภาษีและกฏหมายภาษีอากรที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณโดยใชวิธีพิจารณาจากรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน (Liability Method)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาขาดทุนสะสมทางภาษี
หรือผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีจะสามารถหักกับกําไรทางภาษีในอนาคตได โดยกลุมบริษัท
ประเมิ นจากการประมาณการผลการดํ าเนิน งานในอนาคตปรั บ ปรุง ดว ยรายไดแ ละค า ใช จ า ย
ตองหามทางภาษีและขอจํากัดโดยเฉพาะของการใชขาดทุนและเครดิตทางภาษี
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยทั่วไปจะรับ รูทั้งหมดนอกจากจะไดรับยกเวนตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
2.9 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มี
สภาพคลองสูง (ซึ่งไมไดใชเปนหลักประกัน) และพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดที่แนนอน ซึ่งมีความเสี่ยง
ในการเปลี่ยนแปลงมูลคานอย
2.10 เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย เงินฝากประจํา และใบรับเงินฝากประจําที่ครบกําหนดไมเกิน 1 ป
แสดงตามมูลคาตามราคาทุนซึ่งใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
2.11 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้การคา ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา รับรูมูลคาเริ่มแรกตามราคาที่ตกลง
กั น อย า งไม มี เ งื่ อ นไขซึ่ ง ไม มี อ งค ป ระกอบเกี่ ย วกั บ การจั ด หาเงิ น ที่ มี นั ย สํ า คั ญ (ถ า มี ) ทั้ ง นี้
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สวนประกอบทางการเงินดังกลาวจะรับรูดวยมูลคายุติธรรม ลูกหนี้ดังกลาววัดมูลคาภายหลังดวย
ราคาทุนตัดจําหนายโดยใชวิธีดอกเบี้ยที่แทจริงสุทธิดวยคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น
กลุมบริษัทเลือกวิธีการอยางงายในการวัดผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุเพื่อ
ประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยมีการจัดประเภทลักษณะของความ
เสี่ยงดานเครดิตและประสบการณในอดีต
ผลขาดทุ นด านเครดิตที่คาดวาจะเกิ ดขึ้ นคํ านวณจากประวั ติ การจ ายชํ าระหนี้ ของรายได สํ าหรั บ
ระยะเวลา 36 เดือน กอนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงดวยผลกระทบ
ของสภาพการณปจจุบันและการพยากรณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่มีผลตอความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกคา
ผลกระทบสะสมเกี่ยวกับการดอยคาจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เรื่อง “เครื่องมือทางการเงิน” เปนครั้งแรกไมมีสาระสําคัญ
2.12 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ไดแก
- งานระหวางกอสรางตามสัญญา แสดงตามราคาทุนตามวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมูลคาสุทธิที่คาด
วาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
- วัสดุและอะไหล แสดงตามราคาทุนซึ่งคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา วัสดุและอะไหลจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานกอสรางเมื่อมีการเบิกใช
คาเผื่อผลขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลงจะถูกบันทึกสําหรับสินคาเสื่อมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและ
คางนาน
2.13 เงินลงทุนและสินทรัพยทางการเงินอื่น
1) การจัดประเภทรายการ
กลุมบริษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเงิน โดยมีการวัดมูลคาดังนี้
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- วัดมูลคาภายหลังดวยมูลคายุติธรรมทั้งผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและกําไรขาดทุน และ
- วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย
การจัดประเภทขึ้นอยูกับลักษณะโมเดลธุรกิจของกลุมบริษัทในการบริหารจัดการทางการเงิน
และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน
สําหรับสินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนรับรูในกําไรขาดทุนหรือกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมไดถือไวเพื่อการคา กลุมบริษัทจะเลือกบันทึกรายการเงินลงทุน
ในตราสารทุนด วยมูลค ายุ ติ ธรรมผ านกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นหรื อไม ณ วันรับรู รายการเมื่ อ
เริ่มแรก
2) การรับรูรายการและการตัดรายการ
การซื้อหรือขายสินทรัพยทางการเงินตามวิธีปกติรับ รูรายการในวันซื้อขาย ซึ่ง เปนวันที่กลุม
บริษัทมี ขอผูกมั ดที่ จะซื้อหรือขายสินทรัพย สินทรัพยทางการเงินตัดรายการเมื่อสิ ทธิท่ีจะไดรับ
กระแสเงิ นสดจากสิ น ทรั พ ย ท างการเงิ น หมดอายุ ห รื อ กลุ ม บริ ษั ท ได โ อนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนความเปนเจาของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยทางการเงินแลว
3) การวัดมูลคา
กลุมบริษัทรับรูรายการเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กํา ไรขาดทุนดวยมูลคา ยุติธรรมบวกตนทุนการทํา รายการซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับ การไดมา
ซึ่งสินทรัพยทางการเงิน สวนตนทุนการทํารายการของสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวย
มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
4) การดอยคา
กลุมบริษัทประเมินผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ที่แสดงมูลคาดวย
ราคาทุนตัดจําหนายและมูลค ายุติธรรมผานกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวยขอมูลคาดการณใน
อนาคต โดยมีการประเมินการดอยคาเมื่อความเสี่ยงทางดานเครดิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
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เงินลงทุนในตราสารทุน
กลุมบริษัทวัดมูลคาภายหลังเงินลงทุนในตราสารทุนทั้งหมดดวยมูลคายุติธรรม ผูบริหารของกลุมบริษัท
เลือกแสดงรายการกําไรหรื อขาดทุนจากเงิ นลงทุนในตราสารทุนไปยังกํา ไรขาดทุนเบ็ด เสร็ จอื่น
เนื่องจากเปนการลงทุนระยะยาวเพื่อผนึกกําลังในการดําเนินงานไดดียิ่งขึ้นโดยไมจัดประเภทกําไร
หรือขาดทุนจากมูลคายุติธรรมไปยังงบกําไรขาดทุนในภายหลังจนกวาจะมีการตัดรายการเงินลงทุน
เงินปนผลจากเงินลงทุนดังกลาวรับรูเปนรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุนเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงิน
ปนผล
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยทางการเงิ นที่วัดมูลคาด วยมูลคายุ ติธรรมผ านกําไรขาดทุนรับรูเปน
รายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน ขาดทุนจากการดอยคา (การกลับรายการขาดทุนจากการ
ดอยคา) ของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไมได
แสดงรายการแยกจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมอื่น
บริษัทมีการขายเงินลงทุนในตราสารทุนระหวางป 2563 ซึ่งมีมูลคายุติธรรมไมแตกตางจากมูลคา
ณ วันที่เริ่มใชนโยบายการบัญชีใหมอยางมีนัยสําคัญ
2.14 เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อ
การดอยคา สะสม (ถามี) บริษัทรับรูกําไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนในปที่มี
การขายเงินลงทุน เมื่อเงินลงทุนดังกลาวเกิดการดอยคา บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา
เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน และจะรับรูรายไดเงินปนผลเมื่อมีการประกาศจายจากบริษัทยอย
2.15 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงตามราคาทุน ซึ่งคํานวณจากราคาซื้อสินทรัพยท้ังที่เปนเงินสด
และจํานวนเทียบเทาเงินสดในการทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานที่หรือสภาพที่พรอมจะใชงานได
ตามวัตถุป ระสงค อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหัก
คาเสื่อมราคาสะสม
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อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เพื่ อ การลงทุ นคํ า นวณค า เสื่ อ มราคาโดยวิ ธี เ ส นตรง ตามอายุ การให ประโยชน
โดยประมาณของสินทรัพยตาง ๆ ดังนี้
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

20

ป

รายจายเกี่ยวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับ ปรุงสินทรัพยใหดีขึ้น ซึ่งทําใหราคาเปลี่ยน
แทนในปจจุบันของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญจะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย สวนคา
ซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
2.16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดิน
ที่ดินแสดงดวยราคาทุน ไมมีการกําหนดอายุการใหประโยชนและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ
อาคารและอุปกรณรับรูราคาเริ่มแรกดวยตนทุนที่ซื้อหรือผลิตประกอบดวยตนทุนทางตรงที่สามารถ
ปนสวนใหกับสินทรัพยเพื่อทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานที่หรือสภาพที่พรอมที่จะใชงานไดตามที่
ประสงคของฝายบริหารของกลุมบริษัท อาคารและอุปกรณถูกวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ
ดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงเพื่อตัดจําหนายราคาทุนสุทธิจากมูลคาคงเหลือของอาคารและ
อุปกรณอื่นตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยมีดังตอไปนี้
อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสราง
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 - 20
5 - 10
3-5
5

ป
ป
ป
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง และสินทรัพยที่ยังไมพรอมใชงาน
การประมาณการมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนมีการทบทวนอยางนอยปละครั้ง
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กําไรขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งเปนผลตางระหวางผลตอบแทนที่ไดจาก
การจําหนายและมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยซึ่งจะรับรูในกําไรขาดทุนเปนรายไดหรือคาใชจายอื่น
2.17 การเชาสินทรัพย
กลุมบริษัทมีสัญญาเชาสินทรัพย โดยกําหนดเปนระยะเวลาการเชาคงที่ซึ่งสามารถตออายุสัญญาได
สัญญาประกอบไปดวยองคประกอบที่เปนการเชาและไมใชการเชา กลุมบริษัทมีการปนสวนมูลคา
องคประกอบตามสัญญาดวยราคาเอกเทศ
ระยะเวลาการเชามีการเจรจาตอรองรายสัญญาซึ่งมีเงื่อนไขที่แตกตางกัน สัญญาเชาไมมีเงื่อนไขใด
ๆ นอกจากการที่ผูใหเชามีสิทธิประโยชนท่มี ีหลักประกันเปนสินทรัพยที่เชา
สินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเชาวัดมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคาปจจุบัน
หนี้สินตามสัญญาเชา ประกอบไปดวยมูลคาปจจุบันสุทธิของ
- การจายชําระคงที่ (รวมถึง การจายชําระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเชาใด ๆ
- การจา ยชํา ระคา เชา ผัน แปรที่ขึ้น อยูกับ ดัช นีหรือ อัต รา ซึ่ง การวัด มูล คา เริ่มแรกใชดัช นีหรือ
อัตรา ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล
- จํานวนเงินที่คาดวากลุมบริษัทจะจายชําระภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ
- ราคาใชสิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่กลุมบริษัทจะใชสิทธิเลือกนั้น
และ
- การจายชํ าระคาปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกํา หนดสัญญาเชาแสดงใหเห็นวากลุม
บริษัทจะใชสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเชา
การจา ยชํา ระตามสัญ ญาเชา ตองคิ ดลดดว ยอัตราดอกเบี้ย ตามนั ยของสัญ ญาเชา หากอัตรานั้น
สามารถกําหนดไดทุกเมื่อ แตหากอัตรานั้นไมสามารถกําหนดไดทุก เมื่อ กลุมบริษัทตองใชอัตรา
ดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่กลุมบริษัทจะตองจายในการกูยืม
เงินที่จําเปนเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีมูลคาใกลเคียงกับสินทรัพยสิทธิการใชในสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจที่คลายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูยืมและหลักประกันที่คลายคลึง
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สินทรัพยสิทธิการใช ประกอบดวย
- จํานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเชาจากการวัดมูลคาเริ่มแรก
- การจายชําระตามสัญญาเชาใด ๆ ที่จายชําระ ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลหรือกอนวันที่สัญญาเริ่มมี
ผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเชาที่ไดรับใด ๆ
- ตนทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้นของกลุมบริษัท และ
- ประมาณการตนทุนที่จะเกิด ขึ้นสํา หรับ กลุมบริษัทในการรื้อ และการขนยา ยสินทรัพ ยอา งอิง
การบู รณะสถานที่ ตั้ งของสิ นทรัพย อ างอิ งหรื อการบู รณะสิ นทรัพย อ างอิงให อยู ในสภาพตามที่
กําหนดไวในขอตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเชา
ตนทุนการรื้อถอน วัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองจายชําระคารื้อถอนใน
อนาคตโดยใชอัตราคิดลดอางอิงอัตราตลาดในปจจุบัน
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ของสินทรัพยมีดังตอไปนี้

อาคารสํานักงาน
เครื่องจักร
ยานพาหนะ

ป
8
5-10
5

บริษัทเลือกรับรูผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
เรื่อ ง “สัญ ญาเชา” โดยปรับ ปรุ งยอดยกมาของกํา ไรสะสม ณ วั นที่ 1 มกราคม 2563 รายการ
สิน ทรัพ ย ที่ เชา ภายใตสั ญ ญาเช า ดํา เนิ นงานและสั ญญาเช า การเงิ นจนถึง ป 2562 ตั้ งแต วั นที่ 1
มกราคม 2563 ไดถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยสิทธิการใชและหนี้สินตามสัญญาเชาที่เกี่ยวของ

2.18 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีอายุการใหประโยชนจํากัด แสดงในราคาทุน
หัก คาตัดจํา หนา ยสะสมและขาดทุนจากการดอยคา (ถา มี) คา ตัด จําหนายบัน ทึกเปนคา ใชจาย
ในงบกําไรขาดทุน คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 ป
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2.19 การดอยคาของสินทรัพย
สําหรับวัตถุประสงคในการประเมินการดอยคา สินทรัพยจะถูกจัดกลุมในระดับที่เล็กที่สุดซึ่งกอใหเกิด
กระแสเงินสดรับ ที่เปนอิสระอยางมาก (หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) เปนผลใหสินทรัพย
บางรายการมีการทดสอบการด อยค าในแต ละสิ น ทรั พย และบางรายการทดสอบในระดั บ หน วย
สินทรัพยท่กี อใหเกิดเงินสด
สิน ทรัพ ยห รือหนว ยสิน ทรัพ ยที่กอ ใหเ กิด เงิน สดจะทดสอบการดอ ยคา เมื่อ มีเหตุก ารณห รือ มี
การเปลี่ยนแปลง ในสถานการณที่บงชี้ไดวามูลคาตามบัญชีอาจไมสามารถไดรับคืนได
ขาดทุน จากการดอ ยคา จะรับ รู เ ทา กับ สว นเกิน ของมูล คา ตามบัญ ชีข องสิน ทรัพ ยห รือ หนว ย
สิน ทรัพ ยที่กอให เกิ ดเงิ นสดที่สู งกวา มู ลคาที่ คาดว าจะไดรั บคื นซึ่ งเป นมู ลค าที่สู งกวา ของมูล ค า
ยุติธรรมหักดวยตนทุนในการจําหนายหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น การระบุมูลคาจากการ
ใช ผูบริหารประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตของแตละหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด
และปรั บด วยอั ตราการคิดลดเพื่ อคํานวณมู ลค าป จจุ บั นของกระแสเงิ นสดดั งกล าว ขอมู ลที่ ใชใน
กระบวนการทดสอบการดอยคาเปนขอมูลประมาณการที่ไดรับการอนุมัติลาสุดจากกลุมบริษัท แต
ไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางในอนาคต หรือ
จากการปรับปรุงหรือทําใหสินทรัพยนั้นดีขึ้น ปจจัยในการคิดลดจะแยกเปนแตละหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดเพื่อใหสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาเงินตามเวลา
และความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงของสินทรัพย
สินทรัพยทั้งหมดที่มีการประเมินใหมในภายหลังวามีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอย
คาของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอนอาจไมจําเปนตองมีอยู ขาดทุนจากการดอยคาจะถูก
กลับรายการหากสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้นมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสูง
กวามูลคาตามบัญชี
2.20 เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงรายการเปนหนี้สินหมุ นเวียน เวนแตมีเงื่อนไขการจาย
ชําระเกินกวา 12 เดือนหลังรอบระยะเวลาการรายงาน รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม
และวัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
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2.21 เงินกูยมื
เงิน กู ยื ม รั บ รูเ ริ่ม แรกด วยมู ล คา ยุ ติธ รรมสุท ธิด ว ยต นทุ นการทํ า รายการที่เ กิด ขึ้น และวัด มูล ค า
ภายหลังดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางใด ๆ ระหวางเงินกูที่ไดรับ (สุทธิจากตนทุนการทํารายการ)
กับจํานวนที่ไถถอน รับรูในกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาการกูยืมโดยการใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริง คาธรรมเนียมที่จายเพื่อใหไดมาซึ่งวงเงินกูยืมรับรูเปนตนทุนการทํารายการของเงินกูยืม
บางสวนหรือทั้งหมดของวงเงินกูยืมที่จะเบิกใช ในกรณีนี้ คาธรรมเนียมดังกลาวจะบันทึกเปนการ
จายลวงหนาไวจนกระทั่งมีการเบิกใชวงเงินกูยืม หากไมมีหลักฐานที่เปนไปไดวาเงินกูยืมบางสวน
หรือทั้งหมดจะถูกเบิกใช คาธรรมเนียมดังกลาวจะบันทึกเปนคาใชจายจายล วงหนาสํา หรับ การ
บริการสภาพคลองและตัดจําหนายตลอดระยะเวลาของวงเงินกูยืมที่เกี่ยวของ
เงินกูยืมจะถูกตัดรายการออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาไดมีการปฏิบัติ
ตาม หรือยกเลิก หรือสิ้นสุดแลว ผลแตกตางระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่สิ้นสุด
ลงหรือที่ไดโอนใหกับกิจการอื่นและสิ่งตอบแทนที่จายซึ่งรวมถึงสินทรัพยที่ไมใชเงินสดที่ไดโอนไป
หรือหนี้สินที่ไดรับมา รับรูในงบกําไรขาดทุนเปนรายไดอ่นื หรือตนทุนทางการเงิน
เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเวนแตกลุมบริษัทมีสิทธิอยางไมมีเงื่อนไขที่จะจายชําระหนี้
นานกวา 12 เดือน หลังจากรอบระยะเวลาการรายงาน
2.22 ประมาณการคาความเสียหาย
กลุ ม บริษ ัท กํ า หนดเงื ่อ นไขการรับ ประกัน ภายหลัง การกอ สรา ง ประมาณ 6 เดือ น - 3 ป
หลัง จากสงมอบงาน ซึ่งบริษัทประมาณการคาความเสียหายจากประสบการณในอดีต โดยประมาณ
รอยละ 0.50 - 2.00 ของยอดยอดรายไดจากการกอสราง (2562: รอยละ 0.50 ของยอดรายไดจาก
การกอสราง)
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2.23 ผลประโยชนพนักงานระยะสั้น และผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนระยะสั้นประกอบดวย เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ซึ่งรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
ผลประโยชนพ นั ก งานหลั ง ออกจากงานแบ งเป นโครงการสมทบเงิ นที่ กํา หนดไว และโครงการ
ผลประโยชนที่กําหนดไว
โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว
กลุมบริษัทไดจัด ตั้งกองทุนสํา รองเลี้ย งชีพ และโครงการรวมลงทุน ระหวา งนายจา งและลูก จา ง
ซึ่งกําหนดใหพนักงานและกลุมบริษัทจายสมทบเขากองทุนและโครงการ โดยที่สินทรัพยของกองทุน
และโครงการไดแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท และบริหารโดยผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพและโครงการที่ไดรับอนุญาต กลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันตามกฏหมายหรือภาระผูกพันจากการ
อนุมานที่ตองจายเงินสมทบอีก กลุมบริษัทรับรูรายการดังกลาวเปนคาใชจายในงวดที่ไดรับบริการ
จากพนักงาน
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฏหมายที่ตองจา ยผลประโยชนหลังออกจากงานใหพนักงานโดย
อางอิงจากระยะเวลาการใหบ ริการของพนัก งานและเงิ นเดื อนเดือ นสุ ดทาย ซึ่งหนี้สิ นโครงการ
ผลประโยชนที่กําหนดไวจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบันสุทธิของภาระผูกพันของ
โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ผูบริหารประมาณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนรายปโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ
ทางคณิตศาสตรประกั นภัย ซึ่ งอางอิงจากมาตรฐานอัตราเงินเฟอ อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการ
หมุนเวียนของพนักงาน และอัตราการตาย ปจจัยในการคิดลดอางอิงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สกุลเงินและเงื่อนไขของพันธบัตรรัฐบาลตองสอดคลอง
กับเงื่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชนหลังออกจากงานโดยประมาณระยะเวลาการครบกําหนด
ไวใกลเคียงกับกําหนดชําระของหนี้สินดังกลาว
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กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains or losses)
ที่เกิดจากการคํานวณผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานแสดงรายการไวในกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่นและโอนเขาโดยตรงไปยังกําไรสะสม
2.24 สวนของผูถือหุน
หุนสามัญแสดงดวยราคาพารของหุน ณ วันที่ออกหุน
สวนเกินมูลคาหุนประกอบดว ยสวนเกินที่ไดรับจากการออกหุนสามัญตนทุนทางตรงที่เกี่ยวขอ ง
ในการออกหุนถูกหักจากสวนเกินมูลคาหุนสุทธิจากภาษีที่เกี่ยวของ
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ประกอบดวย สวนต่ําจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุน
ในบริษัทยอยซึ่งเกิดจากมูลคา ตามบัญชีของบริษัทยอยต่ํากวามูลคาเงินสดเพื่อจายซื้อเงินลงทุน
สวนต่ําดังกลาวจะลดลงหากบริษัทจําหนายหรือลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอย
กําไรสะสมประกอบดวยกําไรงวดปจจุบันและกําไรสะสมงวดกอน
รายการทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสวนของเจาของของบริษัทใหญจะบันทึกในสวนของผูถือหุน
เงินปนผลคางจายที่จัดสรรจากสวนของผูถือหุนแสดงรายการในหนี้สินอื่นเมื่อเงินปนผลไดรับอนุมัติ
ในการประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการของบริษัทกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.25 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่
ออกจําหนายและชําระแลวในระหวางป
2.26 ประมาณการหนี้สิน สินทรัพยท่อี าจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ประมาณการหนี้สินในการประกันสินคา ขอพิพาท สัญญาที่ไมสามารถบอกเลิกได หรือขอเรียกรอง
อื่นที่ตองรับรู เมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันทางกฏหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปจจุบัน
ซึ่ง เป น ผลจากเหตุ ก ารณ ใ นอดี ต ทํ า ให มี ค วามเป น ไปได ค อ นข า งแน ที่ก ลุ มบริ ษั ท ต อ งสู ญ เสี ย
ทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันนั้นและจํานวนที่ตองชดใชดังกลาว
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สามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ ทั้งนี้ หนี้สินดังกลาว ยังมีจังหวะเวลาหรือความไมแนนอนของ
จํานวนเงินที่ตองจายชําระ
ประมาณการหนี้สินจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางบริษัทจะรับรูเมื่อมีรายละเอียดของแผนการปรับ
โครงสรางที่มีอยูอยางเปนทางการแลวเทานั้น และผูบริหารมีการสื่อสารแผนดังกลาวในภาพรวม
ซึ่งมีผลกระทบตอหรือเริ่มมีการนําไปใช กลุมบริษัทไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับขาดทุนจาก
การดําเนินงานในอนาคต
ประมาณการหนี้สินวัดมูลคาดวยประมาณการที่ดีที่สดุ ของรายจายที่ตองนําไปจายชําระภาระผูกพัน
ในปจจุบัน โดยอางอิงจากหลักฐานที่นาเชื่อถือที่สามารถหาได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ซึ่ง รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและความไมแนนอนที่เกี่ยวของกับภาระผูกพันในปจจุบันดวย
ประมาณการหนี้สินจะถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบันเมื่อมูลคาของเงินตามเวลามีผลกระทบตอจํานวน
ประมาณการหนี้สินนั้นอยางมีสาระสําคัญ
การชดเชยซึ่งกลุมบริษัทมีปจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืนแนนอนจากบุคคลที่สาม กลุมบริษัทจะรับรู
รายการดังกลาวเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ
ไม มี การรั บ รูห นี้ สิ นหากไม มีค วามเป น ไปได ค อนขา งแน ที่ กลุ มบริ ษั ทต องสู ญ เสี ย ทรั พยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจซึ่งเปนผลจากภาระผูกพันในปจจุบัน
3. การใชดุลยพินิจที่สําคัญของผูบริหารและความไมแนนอนของการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารใชดุลยพินิจในการประมาณการและกําหนดขอสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู
และการวัดมูลคาสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจา ย
ดุลยพินิจที่สําคัญของผูบริหาร
ดุลยพินิจที่สําคัญของผูบริหารที่ใชในการกําหนดนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทซึ่งมีผลกระทบอยางมี
สาระสําคัญตองบการเงินมีดังนี้
รายไดจากการรับจางงานกอสราง
การรับรูรายไดจากการรับจางงานกอสรางตองใชดุลยพินิจอยางมีนัยสําคัญในการกําหนดผลของงานที่เกิดขึ้น
จริงและประมาณการตนทุนเพื่อใหงานกอสรางแลวเสร็จ
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การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สิน ทรัพ ยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูโดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไร
ทางภาษีในอนาคตของบริษัทที่นํามาหักกับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีไดและขาดทุนสะสมทางภาษี
ที่สามารถนํามาใชได
ความไมแนนอนของประมาณการ
ขอมูลเกี่ยวกับ ประมาณการและขอสมมติฐานที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญในการรับ รูและวัดมูลคา
ของสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย มีดังนี้ ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังอาจแตกตางจากที่เคย
ประมาณการไว
ลูกหนี้
กลุมบริษัทบันทึกผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาของลูกหนี้อันเกิด
มาจากการที่ลูกคาไมมีความสามารถในการชําระหนี้ โดยคํานวณจากประวัติการจายชําระหนี้เพื่อหาอัตรา
ผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงดวยผลกระทบของสภาพการณปจจุบันและการพยากรณสภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคตที่มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา ซึ่งอาจแตกตางจากผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง
อายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เสื่อมคาได
ผูบริหารทบทวนประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เสื่อมคาได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
จากการประมาณการใชประโยชนสินทรัพ ย ความไมแนนอนของการประมาณการเกิดจากความลาสมัย
ของเทคโนโลยีซึ่งอาจเปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนของซอฟแวรและอุปกรณสารสนเทศ
การดอยคาของสินทรัพย
การประเมินการดอยคา ผูบริหารประมาณการมูลคาที่คาดวาจะไดรบั คืนของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและใชอัตราคิดลดกระแสเงินสด
ดังกลาว ความไมแนนอนของการประมาณการเกิดจากความเหมาะสมของสมมติฐานเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ในอนาคตและการกําหนดอัตราการคิดลด
ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน
ผูบริหารประมาณการภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงานโดยอางอิงเกณฑพื้นฐานจํานวนมากในการกําหนด
สมมติฐาน เชน อัตราการตาย อัตราการคิดลด และการคาดการณการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
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การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอจํานวนของภาระผูกพันของ
ผลประโยชนพนักงานและคาใชจายผลประโยชนพนักงานรายป
ประมาณการคาความเสียหาย
เนื่องจากเงื่อนไขการรับประกันภายหลังการกอสรางเปนระยะเวลา 6 เดือน - 3 ปหลังการสงมอบงาน กลุม
บริษัทตองประมาณการคาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับการกอสรางในระหวางปตลอดอายุ
เงื่อนไขการรับประกัน ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจและประสบการณในอดีตในการประมาณการคาความ
เสียหาย
4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลใหกลุมบริษัทเลือกปรับปรุง
ยอดยกมาของกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยไมมีการปรับปรุงขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบ
ใหม ผลกระทบตองบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้
งบการเงินรวม
นโยบายการบัญชีเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพยสิทธิการใช
หนี้สนิ ตามสัญญาเชา
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร

66,142,150
(43,918,869)
(486,638,738)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
คาใชจายในการบริหาร
(88,901,196)
ตนทุนทางการเงิน
(3,654,757)
กําไรสําหรับป
183,054,074

TFRS 16

(หนวย : บาท)
นโยบายการบัญชีใหม

11,982,594
(11,495,584)
(1,642,800)
1,155,790

78,124,744
(55,414,453)
(1,642,800)
(485,482,948)

(16,384)
(498,705)
(515,089)

(88,917,580)
(4,153,462)
182,538,985
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งบการเงินเฉพาะของบริษัท
นโยบายการบัญชีเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพยสิทธิการใช
หนี้สนิ ตามสัญญาเชา
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร

(หนวย : บาท)
นโยบายการบัญชีใหม

TFRS 16

66,142,150
(43,918,869)
(463,723,052)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คาใชจายในการบริหาร
(88,834,668)
ตนทุนทางการเงิน
(3,654,757)
กําไรสําหรับป
182,876,234

11,982,594
(11,495,584)
(1,642,800)
1,155,790

78,124,744
(55,414,453)
(1,642,800)
(462,567,262)

(16,384)
(498,705)
(515,089)

(88,851,052)
(4,153,462)
182,361,145

รายการปรับ ปรุง ขางตนเกิดจากกลุมบริษัทรับ รูสัญ ญาเชาอาคารสํานักงานซึ่งเปนสัญญาเชาดําเนินงาน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมเปนสินทรัพยสิทธิการใชตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม
ผลกระทบตอกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการ
นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติแสดงไดดังนี้
กําไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการปรับปรุงกําไรสะสม
กําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

งบการเงินรวม
506,050,481
(640,701)
505,409,780

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
483,312,635
(640,701)
482,671,934

นอกจากนี้ การใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมยังมีผลใหมีการจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สิน
บางรายการเปนสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรูและการตั ด
รายการ ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญดังนี้
รายการบัญชี

-

นโยบายการบัญชีเดิม
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น บันทึกดวยราคาทุน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินกูยืม
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น บันทึกดวยราคาทุน

นโยบายการบัญชีใหม
บันทึกดวยราคาทุนตัดจําหนาย

ผลกระทบ
ไมมี

บันทึกดวยมูลคายุติธรรมผานงบกําไร ไมมีนัยสําคัญ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงขางตนไมมีผลกระทบตอการแสดงรายการในงบการเงินงวดกอนอยางมีนัยสําคัญ

รายงานประจําป 2563

128

5. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
กลุมบริษัทมีรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุน
และหรือกรรมการรวมกัน ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้จึงแสดงรวมถึงผลของ
รายการเหลานี้ตามมูลฐานที่พิจารณารวมกันระหวางกลุมบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมูล
ฐานที่ใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานที่ใชสําหรับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือบริษัทที่ไมเกี่ยวของ
กัน
ลักษณะความสัมพันธ
ชื่อกิจการ

ประเทศที่ดําเนินงาน/สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด

ไทย

ผูถือหุนทางตรง

ผูบริหารสําคัญ

ไทย

กรรมการและผูบริหาร

ยอดคงเหลือที่สําคัญกับบริษัทยอยและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
หนีส้ ินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน
ผูบริหารสําคัญ

6,561,875

5,906,897

6,561,875

5,906,897

รายการระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทยอยและบุคคลที่เกี่ยวของกันสําหรับปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 ประกอบดวย

นโยบายการกําหนดราคา

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562

ตนทุนจากการรับจางงานกอสราง
บริษัทยอย
ตนทุนอื่น
ตามราคาที่ตกลงรวมกัน
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ
ผลประโยชนระยะสั้นของกรรมการและผูบริหาร
19,628,644
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
654,978
รวม
20,283,622

-

-

2,999

24,119,963
914,759
25,034,722

19,628,644
654,978
20,283,622

24,119,963
914,759
25,034,722
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6. สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2563
2562
สินทรัพยทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (หมายเหตุ 6.1)
เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 6.2)
ลูกหนี้การคา (หมายเหตุ 6.3)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 7)

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

192,964,037 266,157,925 170,151,599 243,362,265
150,000,000 60,000,003 150,000,000 60,000,000
173,331,112 346,113,482 173,331,112 346,113,482
37,561,658 65,959,706 37,561,658 65,959,706

สินทรัพยทางการเงินวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น
สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 6.4)
- 1,800,000
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 15)
90,159,564 354,881,250
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 6.5)
31,800,000 48,600,000
หนี้สินตามสัญญาเชา (หมายเหตุ 6.6)
55,414,453 62,275,783

-

1,800,000

88,903,364 353,459,573
31,800,000 48,600,000
55,414,453 62,275,783

6.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย
รวม

2563
975,310
21,636,244
170,352,483
192,964,037

2562
1,015,000
15,397,460
249,745,465
266,157,925

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
975,000
1,015,000
21,636,244
15,180,631
147,540,355
227,166,634
170,151,599
243,362,265

ในระหวางป 2563 เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.05 - 1.30 ตอป
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6.2 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินฝากประจํา
ตั๋วเงินฝากประจํา
รวม

อัตรา
ดอกเบี้ยตอป
คงที่รอยละ
1.45 - 1.65
0.90

ระยะเวลา
3 - 6 เดือน
6 เดือน

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
150,000,000
150,000,000

60,000,003
60,000,003

150,000,000
150,000,000

60,000,000
60,000,000

6.3 ลูกหนี้การคา
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี้การคา - ลูกคาทั่วไป

182,209,604

346,170,524

182,209,604

346,170,524

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้การคา - สุทธิ

(8,878,492)
173,331,112

(57,042)
346,113,482

(8,878,492)
173,331,112

(57,042)
346,113,482

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้ของลูกหนี้
การคาที่คางชําระไดดังนี้
(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี้การคา - ลูกคาทั่วไป
ยังไมถึงกําหนดชําระ
คางชําระ 1 - 30 วัน
คางชําระ 31 - 60 วัน
คางชําระ 61 - 90 วัน
คางชําระ 91 - 180 วัน
คางชําระ 181 - 360 วัน
มากกวา 360 วันขึ้นไป
รวม
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
สุทธิ

98,864,387
8,709,311
32,268,759
6,595,291
11,633,134
24,081,680
57,042
182,209,604
(8,878,492)
173,331,112

324,846,501
4,669,353
15,285,089
1,180,974
36,723
151,884
346,170,524
(57,042)
346,113,482

98,864,387
8,709,311
32,268,759
6,595,291
11,633,134
24,081,680
57,042
182,209,604
(8,878,492)
173,331,112

324,846,501
4,669,353
15,285,089
1,180,974
36,723
151,884
346,170,524
(57,042)
346,113,482
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การจัดประเภทรายการ
ลูกหนี้การคา เกิดจากการบริการใหกับลูกคาตามการดําเนินงานหลักของบริษัท โดยทั่วไปมีระยะเวลา
การชําระภายใน 45-60 วัน ซึ่งถือเปนรายการที่ยังไมถึงกําหนดชําระ
มูลคายุติธรรม
เนื่องจากลูกหนี้การคามีระยะเวลาสั้น มูลคาคงเหลือจึงใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
6.4 สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่น
อัตราสวนการถือหุน
(รอยละ)
2563
2562
เงินลงทุนในหุนสามัญของ
บริษัท ลุมพินีโปรเจคมาเนจเมนท เซอรวิส จํากัด

-

บาท
2563

2.00

-

2562
1,800,000

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัททําสัญญาโอนหุนกับบริษัท แอล.พี.เอ็ น ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน) เพื่อรวมลงทุนในบริษัท ลุ มพินี โปรเจค มาเนจเมนท เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัทดังกลาวประกอบธุรกิจเปนผูรับจางงาน
ตาง ๆ ทั้งนี้ บริษัทลงทุนในสัดสวนรอยละ 2 ของจํานวนหุนทั้งหมด เปนเงิน 1.80 ลานบาท
ในระหวางป 2562 บริษัทไดรับเงินปนผลจากบริษัทดังกลาว เปนเงิน 0.12 ลานบาท
ในระหวางป 2563 บริษัทขายคืนเงินลงทุนดังกลาวทั้งจํานวน ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 2 มูลคา
ตนทุ น 1.80 ล านบาท ในราคา 1.86 ลานบาท มี ผลกําไรในระหวางปสิ้น สุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2563
จํานวน 0.06 ลานบาท
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6.5 เงินกูยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนที่ถึงกําหนดชําระมากกวาหนึ่งป

2563
31,800,000
(16,800,000)
15,000,000

2562
48,600,000
(16,800,000)
31,800,000

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
31,800,000
48,600,000
(16,800,000)
(16,800,000)
15,000,000
31,800,000

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 บริษัทไดทํา สัญ ญากู ยืมเงิน จากธนาคารพาณิช ยว งเงิน
จํา นวน 50 ลานบาท กําหนดจายชําระเงินตนเดือนละ 1.4 ลานบาท ในระหวาง 1 ป นับตั้งแตวันที่
เบิกเงินกูตามสัญ ญานี้ครั้งแรก คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ตอป และหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยใน
อัตรา MLR - 2 ตอป เงินกูยืมระยะยาวดังกลาว ไมมีภาระค้ําประกัน และตองชําระคืนเงินกูยืมให
เสร็จสิ้นภายใน 36 เดือนนับตั้งแตเบิกเงินกูครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทตองดํารงอัตราสวนทางการเงินตามที่
กําหนดไวในสัญญาเงินกูระยะยาว
ในระหวางป รายการเคลือ่ นไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีดังตอไปนี้

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
48,600,000
50,000,000
(16,800,000)
(1,400,000)
31,800,000
48,600,000

ยอดตนป
กูเพิ่มระหวางป
จายชําระระหวางป
ยอดสิ้นป

6.6 หนี้สินตามสัญญาเชา
งบการเงินรวม
หนี้สินตามสัญญาเชา
หัก คาใชจายทางการเงินรอตัดบัญชี
มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชา
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนที่ถึงกําหนดชําระมากกวาหนึ่งป

2563
57,049,586
(1,635,133)
55,414,453
(24,410,940)
31,003,513

2562
65,582,900
(3,307,117)
62,275,783
(21,078,066)
41,197,717

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
57,049,586
65,582,900
(1,635,133)
(3,307,117)
55,414,453
62,275,783
(24,410,940)
(21,078,066)
31,003,513
41,197,717
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(หนวย : บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งป
แตไมเกินหาป
รวม

2562

มูลคาอนาคต
ของจํานวน
เงินขั้นต่ํา
ที่ตองจาย
25,625,803

มูลคาปจจุบัน
ของจํานวน
เงินขั้นต่ํา
ดอกเบี้ย
ที่ตองจาย
(1,214,863) 24,410,940

มูลคาอนาคต
ของจํานวน
เงินขั้นต่ํา
ที่ตองจาย
22,950,362

ดอกเบี้ย
(1,872,296)

มูลคาปจจุบัน
ของจํานวน
เงินขั้นต่ํา
ที่ตองจาย
21,078,066

31,423,783
57,049,586

(420,270) 31,003,513
(1,635,133) 55,414,453

42,632,538
65,582,900

(1,434,821)
(3,307,117)

41,197,717
62,275,783

กลุมบริษัททําสัญญาเชาซื้อและเชาสําหรับอาคารสํานักงาน เครื่องจักรและยานพาหนะ ซึ่งมีอายุสัญญา
เชา 3 - 8 ป โดยมีสนิ ทรัพยที่เกี่ยวของเปนหลักประกัน
รายการอื่นที่เกี่ยวของ

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2,483,458
36,301,496
64,708,334

ดอกเบี้ยจาย
คาใชจายที่เกี่ยวกับสัญญาเชาระยะสั้น
กระแสเงินสดจายทั้งหมดของสัญญาเชา

7. ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ
ดอกเบี้ยคางรับ
ลูกหนี้อื่นๆ
รวมสินทรัพยทางการเงิน
คาใชจายจายลวงหนา
เงินทดรองจายพนักงาน
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินจายลวงหนาคาวัสดุ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

2563
41,095,908
(4,132,728)
36,963,180
596,273
2,205
37,561,658
2,710,480
86,213
39,525,932
79,884,283

2562
68,335,033
(3,506,886)
64,828,147
299,904
831,655
65,959,706
2,773,977
209,238
10,759,300
58,868,447
138,570,668

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
41,095,908
68,335,033
(4,132,728)
(3,506,886)
36,963,180
64,828,147
596,273
299,904
2,205
831,655
37,561,658
65,959,706
2,710,480
2,773,977
86,213
209,238
10,759,300
39,525,932
58,868,447
79,884,283 138,570,668
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8. สินคาคงเหลือ
งบการเงินรวม
2563
2562
3,325,316
2,954,749
41,980,749
57,688,688
45,306,065
60,643,437
(998,123)
(1,269,564)
44,307,942
59,373,873

งานระหวางกอสรางตามสัญญา
วัสดุและอะไหล
รวม
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา
สินคาคงเหลือ - สุทธิ

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
3,325,316
2,954,749
41,980,749
57,688,688
45,306,065
60,643,437
(998,123)
(1,269,564)
44,307,942
59,373,873

ในระหวางป รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อการลดมูลคาสินคา มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
2563
1,269,564
(271,441)
998,123

ยอดยกมาตนป
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือสิ้นป

2562
1,269,564
1,269,564

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
1,269,564
1,269,564
(271,441)
998,123
1,269,564

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย
บาท

ชื่อ

ประเภทกิจการ

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด ใหบริ การงานกอสรางฐานรากอาคารดวยเสาเข็ม
ชนิดหลอ การทําเสาเข็มชนิดเจาะ การรับงาน
ฐานรากอื่ น ๆ และใหบริการรับ เหมาก อสราง
(โดยบริษัทไดหยุดประกอบการชั่วคราวตั้งแตป
2562)

รวม

รอยละการถือ
หุน
2563 2562

100

ทุนที่เรียกชําระแลว
2563

2562

100 1,999,997 1,999,997

ราคาทุน
2563

2562

10,199,981
10,199,981

10,199,981
10,199,981
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10. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

ราคาทุน
1 มกราคม 2562
รับโอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

11,640,800
11,640,800
11,640,800

คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2562
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่รับโอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคาสําหรับป
31 ธันวาคม 2563

(6,696,995)
(486,933)
(7,183,928)
(486,933)
(7,670,861)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

4,456,872
3,969,939

คาใชจายในการบริหาร
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2562
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2563

486,933
486,933

รายไดและคาใชจายที่เกี่ยวของที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
คาใชจายในการดําเนินงานทางตรงซึ่งกอใหเกิดรายได

2563
1,906,800
95,340

2562
834,225
39,725

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
1,906,800
95,340

2562
834,225
39,725

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนขางตนมีมูลคาประมาณ 8.10
ลานบาท โดยการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยบริเวณใกลเคียง

รายงานประจําป 2563

136

11. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ
(หนวย : บาท)

ราคาทุน :
1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา / (โอนออก)
โอนออกเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา / (โอนออก)
จัดประเภทรายการไปสินทรัพยสิทธิการใช
31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสะสม :
1 มกราคม 2562
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่โอนออกเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จัดประเภทรายการ
31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

อาคารโรงงาน
และ
สิ่งปลูกสราง

เครื่องจักร
เครื่องมือ
และอุปกรณ

31,729,641
77,384,080
(1,902,141)
107,211,580
107,211,580

63,886,403
51,000
(3,943,923)
748,767
(9,738,659)
51,003,588
17,000
2,381,394
53,401,982

829,026,099
103,716,377
(1,715,338)
15,715,002
946,742,140
5,362,192
(20,313,681)
12,505,230
(69,192,935)
875,102,946

-

(34,094,941) (391,731,901)
(3,876,609) (73,133,672)
3,943,916
1,563,543
6,696,995

-

งบการเงินรวม
เครื่องตกแตง
และเครื่องใช
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย
ระหวางกอสราง

รวม

15,794,568
4,177,180
(1,662,086)
18,309,662
746,880
(883,726)
18,172,816

47,312,811
6,270,514
(3,554,961)
50,028,364
39,718
(1,119,289)
(14,315,475)
34,633,318

4,524,902
15,174,633
(16,463,769)
3,235,766
13,696,971
(14,886,624)
2,046,113

992,274,424
206,773,784
(10,876,308)
(11,640,800)
1,176,531,100
19,862,761
(22,316,696)
(83,508,410)
1,090,568,755

(10,568,183)
(1,573,647)
1,105,609

(26,852,652)
(6,816,530)
3,554,954

-

(463,247,677)
(85,400,458)
10,168,022

-

6,696,995

-

-

-

(27,330,639) (463,302,030)
(3,895,647) (75,248,038)
19,501,747
6,811,304

(11,036,221)
(2,119,480)
799,829
-

(30,114,228)
(3,882,253)
1,119,288
3,607,519

-

(531,783,118)
(85,145,418)
21,420,864
10,418,823

-

(31,226,286) (512,237,017)

(12,355,872)

(29,269,674)

-

(585,088,849)

มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2562

107,211,580

23,672,949

483,440,110

7,273,441

19,914,136

3,235,766

644,747,982

31 ธันวาคม 2563

107,211,580

22,175,696

362,865,929

5,816,944

5,363,644

2,046,113

505,479,906

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2562
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการบริหาร
รวม

81,103,442
4,297,016
85,400,458

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2563
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการบริหาร
รวม

81,542,635
3,602,783
85,145,418
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(หนวย : บาท)

ราคาทุน :
1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา / (โอนออก)
โอนออกเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา / (โอนออก)
จัดประเภทรายการไปสินทรัพยสิทธิการใช
31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสะสม :
1 มกราคม 2562
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่โอนออกเปน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
31 ธันวาคม 2562
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จัดประเภทรายการ
31 ธันวาคม 2563

ที่ดิน

อาคารโรงงาน
และ
สิ่งปลูกสราง

31,729,641
77,384,080
(1,902,141)
107,211,580
107,211,580

63,886,403
51,000
(3,943,923)
748,767
(9,738,659)
51,003,588
17,000
2,381,394
53,401,982

-

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เครื่องจักร
เครื่องตกแตง
เครื่องมือ
และเครื่องใช
และอุปกรณ
สํานักงาน
ยานพาหนะ
824,306,784
103,716,377
(1,715,338)
15,715,002
942,022,825
5,362,192
(20,313,681)
12,505,230
(69,192,935)
870,383,631

(34,094,941) (387,012,904)
(3,876,609) (73,133,672)
3,943,916
1,563,543
6,696,995

-

สินทรัพย
ระหวางกอสราง

รวม

15,728,592
4,177,180
(1,662,086)
18,243,686
746,880
(883,726)
18,106,840

47,294,811
6,270,514
(3,536,961)
50,028,364
39,718
(1,119,289)
(14,315,475)
34,633,318

4,524,902
15,174,633
(16,463,769)
3,235,766
13,696,971
(14,886,624)
2,046,113

987,471,133
206,773,784
(10,858,308)
(11,640,800)
1,171,745,809
19,862,761
(22,316,696)
(83,508,410)
1,085,783,464

(10,502,220)
(1,573,647)
1,105,609

(26,834,653)
(6,816,530)
3,536,955

-

(458,444,718)
(85,400,458)
10,150,023

-

6,696,995

-

-

-

(27,330,639) (458,583,033)
(3,895,647) (75,248,038)
19,501,747
6,811,304

(10,970,258)
(2,119,480)
799,829
-

(30,114,228)
(3,882,253)
1,119,288
3,607,519

-

(526,998,158)
(85,145,418)
21,420,864
10,418,823

-

(31,226,286) (507,518,020)

(12,289,909)

(29,269,674)

-

(580,303,889)

มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2562

107,211,580

23,672,949

483,439,792

7,273,428

19,914,136

3,235,766

644,747,651

31 ธันวาคม 2563

107,211,580

22,175,696

362,865,611

5,816,931

5,363,644

2,046,113

505,479,575

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2562
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการบริหาร
รวม

81,103,442
4,297,016
85,400,458

คาเสือ่ มราคาสําหรับป 2563
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการบริหาร
รวม

81,542,635
3,602,783
85,145,418

ในระหวางป 2562 บริษัทไดโอนสวนหนึ่งของที่ดนิ อาคารและสวนปรับปรุงอาคารจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เป น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ พื่ อ การลงทุ น เนื่ อ งจากสิ น ทรั พ ย ดั ง กล า วให กิ จ การอื่ น เช า ภายใต สั ญ ญาเช า
ดําเนินงาน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยบางรายการที่คิดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยูมีราคาทุน
ในงบการเงินรวม จํา นวน 272.95 ลานบาท (2562 : 244.07 ลานบาท) และในงบการเงิ นเฉพาะของ
บริษทั จํานวน 268.16 ลานบาท (2562 : 239.28 ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เครื่องจักรและยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน (หมายเหตุ 6.6) ในงบการเงิน
รวมและในงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน 73.41 ลานบาท
12. สินทรัพยสิทธิการใช

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
เครื่องจักร
ยานพาหนะ
อาคารสํานักงาน

รวม

ราคาทุน :
1 มกราคม 2562
31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม
จัดประเภทรายการจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
เชาเพิ่ม
31 ธันวาคม 2563

69,192,935
69,192,935

14,315,475
3,441,393
17,756,868

16,613,675
16,613,675

16,613,675
83,508,410
3,441,393
103,563,478

คาเสื่อมราคาสะสม :
1 มกราคม 2562
31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาจากการจัดประเภทรายการ
31 ธันวาคม 2563

(6,919,293)
(6,811,304)
(13,730,597)

(3,469,537)
(3,607,519)
(7,077,056)

(2,474,377)
(2,156,704)
(4,631,081)

(2,474,377)
(12,545,534)
(10,418,823)
(25,438,734)

-

-

-

-

55,462,338

10,679,812

11,982,594

78,124,744

มูลคาสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
คาเสื่อมราคาสําหรับป 2563
ตนทุนบริการ
คาใชจายในการบริหาร
รวม

9,102,620
3,442,914
12,545,534
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
โปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
ระหวางพัฒนา

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2563

812,501
812,501
25,600
838,101

3,101,610
3,101,610
929,235
4,030,845

3,914,111
3,914,111
954,835
4,868,946

คาตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2562
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2562
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2563

(67,821)
(67,821)
(168,514)
(236,335)

-

(67,821)
(67,821)
(168,514)
(236,335)

มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

3,846,290
4,632,611

คาตัดจําหนายสําหรับป 2562
คาใชจายในการบริหาร

67,821

คาตัดจําหนายสําหรับป 2563
คาใชจายในการบริหาร

168,514

14. สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจา ยภาษีเงินได
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีดังนี้
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1 มกราคม
2563
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจาก :
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา
ประมาณการคาความเสียหาย
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
สินทรัพยสิทธิการใช
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน
รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจาก :
สวนตางคาเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร
หนี้สินตามสัญญาเชา
รวม
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

รวม
หนี้สินภาษีเงินไดการรอการตัดบัญชี :
กําไรจากการลดทุนของบริษัทยอย
สวนตางคาเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร
หนี้สินตามสัญญาเชา
รวม
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)
งบกําไร
สวนของ
ขาดทุน
ผูถอื หุน

31 ธันวาคม
2563

712,786
253,913
4,102,509
5,069,208

1,889,458
(54,288)
4,000,234
88,561
531,339
49,284
6,504,588

-

2,602,244
199,625
4,000,234
4,191,070
531,339
49,284
11,573,796

(144,410)
(144,410)

(4,495,988)
(4,495,988)

-

(144,410)
(4,495,988)
(4,640,398)

4,924,798

2,008,600

-

6,933,398

1 มกราคม
2563
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจาก :
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา
ประมาณการคาความเสียหาย
ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน
สินทรัพยสิทธิการใช
ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน

(หนวย : บาท)

(หนวย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)
งบกําไร
สวนของ
ขาดทุน
ผูถอื หุน

31 ธันวาคม
2563

712,786
253,913
4,102,509
5,069,208

1,889,458
(54,288)
4,000,234
88,561
531,339
49,284
6,504,588

-

2,602,244
199,625
4,000,234
4,191,070
531,339
49,284
11,573,796

(5,877,030)
(144,410)
(6,021,440)

(4,495,988)
(4,495,988)

-

(5,877,030)
(144,410)
(4,495,988)
(10,517,428)

(952,232)

2,008,600

-

1,056,368
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ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
รายการกระทบยอดภาษีเงินได

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน
กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได
อัตราภาษีเงินไดรอยละ
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ
- รายไดที่ไดรับยกเวน
- คาใชจายที่สามารถหักเพิ่มได
- คาใชจายตองหาม
รายการปรับปรุงของปกอน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไมไดรับรูในปกอน
คาใชจายภาษีเงินได

215,295,350
20
43,059,070

328,258,245
20
65,651,649

215,069,588
20
43,013,918

328,590,594
20
65,718,119

(10,510,563)
(1,918,122)
3,307,984
(493,147)
(688,857)
32,756,365

(9,149,936)
(1,190,055)
(4,667,114)
50,644,544

(10,510,563)
(1,918,122)
3,305,214
(493,147)
(688,857)
32,708,443

(9,149,936)
(1,190,055)
1,114,854
56,492,982

35,258,112
(493,147)

57,806,294
-

35,210,190
(493,147)

57,777,702
-

(2,008,600)
32,756,365

(7,161,750)
50,644,544

(2,008,600)
32,708,443

(1,284,720)
56,492,982

35,258,112
(37,115,990)
16,919
(1,874,797)

57,806,294
(45,497,123)
12,309,171
-

35,210,190
(37,084,987)
(1,874,797)

57,777,702
(45,480,258)
12,297,444
-

ภาษีเงินไดประกอบดวย
ภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบัน:
สําหรับป
ปรับปรุงรายการของปกอน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว
ภาษีเงินไดสุทธิ
ภาษีเงินไดคางจายประกอบดวย
ภาษีเงินไดปปจจุบัน
หัก ภาษีเงินไดจายลวงหนา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
(สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน)

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กอน
ภาษีเงินได
ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย

-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
รายได
รายได
(คาใชจา ย)
สุทธิจาก
กอน
(คาใชจาย)
ภาษีเงินได
ภาษีเงินได
ภาษีเงินได
ภาษีเงินได
-

-

(2,632,604)

526,521

(หนวย : บาท)

สุทธิจาก
ภาษีเงินได
(2,106,083)
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15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

2563

2562

หนี้สินทางการเงิน
เช็คจายลวงหนา
เจาหนี้การคา
เจาหนี้เงินประกันผลงาน
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจายอื่นๆ
รวมหนี้สินทางการเงิน

24,528
72,480,459
2,493,821
732,978
14,427,778
90,159,564

102,320,407
209,211,418
3,651,952
505,381
39,192,092
354,881,250

24,528
72,480,459
1,262,621
732,978
14,402,778
88,903,364

102,320,407
209,110,081
2,391,632
505,381
39,132,072
353,459,573

ประมาณการหนี้สิน
ตนทุนงานกอสรางคางจาย
โบนัสคางจาย
ประมาณการคาความเสียหาย
หัก คาความเสียหาย -ไมหมุนเวียน
ประมาณการคาความเสียหาย - หมุนเวียน
รวมประมาณการหนี้สิน

5,664,857
15,000,000
20,001,169
(16,653,519)
3,347,650
24,012,507

2,678,743
25,000,000
3,444,278
3,444,278
31,123,021

5,664,857
15,000,000
20,001,169
(16,653,519)
3,347,650
24,012,507

2,678,743
25,000,000
3,444,278
3,444,278
31,123,021

เจาหนี้กรมสรรพากร
เงินประกันสังคมคางจาย
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น

660,635
696,940
737,870
116,267,516

899,186
1,280,515
388,183,972

660,635
696,940
737,870
115,011,316

899,186
1,279,748
386,761,528

รายการเคลื่อนไหวประมาณการหนี้สินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ยอดยกมา
จายชําระ
บันทึกคาใชจาย
กลับรายการ
จัดประเภทรายการไปไมหมุนเวียน
ยอดยกไป

ตนทุนงานกอสราง
2,678,743
(2,678,743)
5,664,857
5,664,857

โบนัส
25,000,000
(18,739,026)
21,166,667
(12,427,641)
15,000,000

คาความเสียหาย
3,444,278
(2,434,973)
31,071,753
(12,079,889)
(16,653,519)
3,347,650

(หนวย : บาท)
รวม
31,123,021
(23,852,742)
57,903,277
(24,507,530)
(16,653,519)
24,012,507
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16. หนี้สินหมุนเวียนอืน่
งบการเงินรวม
เงินมัดจํารับและเงินค้ําประกัน
ภาษีขายรอออกใบกํากับภาษี
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

2563
550,535
11,868,951
12,419,486

2562
500,535
22,643,354
23,143,889

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
550,535
500,535
11,868,951
22,643,354
12,419,486
23,143,889

17. ผลประโยชนพนักงาน
17.1 คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนพนักงานที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
คาจางและเงินเดือน
คาใชจายประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เงินสมทบ - โครงการสมทบเงิน
สวัสดิการพนักงาน
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
ผลประโยชนอื่น
รวม

2563
193,421,214
3,885,547
361,243
1,021,999
19,635,838
2,118,922
2,903,687
223,348,450

2562
227,174,382
5,223,062
284,155
1,440,512
32,855,688
3,019,096
1,454,951
271,451,846

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
193,421,214
227,174,382
3,885,547
5,223,062
361,243
284,155
1,021,999
1,440,512
19,635,838
32,855,623
2,118,922
3,019,096
2,903,687
1,454,951
223,348,450
271,451,781

17.2 โครงการสมทบเงินที่กาํ หนดไว
17.2.1 บริษัทและพนักงานบริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลว
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจาย
สะสมและเงิน ที่ บ ริ ษัท จ า ยสมทบ และจะจ า ยให พ นั ก งานในกรณี ที่ อ อกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางป 2563 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพพนักงาน เปนจํานวนเงิน 1.39 ลานบาท (2562 : 1.12 ลานบาท)
17.2.2 โครงการร วมลงทุ นระหว างนายจ างและลูกจ างบริ ษั ท ไพลอน จํากัด (มหาชน) (PYLON Employee Joint Investment Program (“EJIP”) ) ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ร ะ สง ค ใ น ก า รใ ห
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ผลตอบแทนแกผูบ ริหารและพนักงานของบริษัทเพื่อสรางแรงจู งใจในการปฏิบัติ งานและ
รักษาบุคลากรไวกับบริษัทในระยะยาวดวยความรูสึกมีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทและลูกจางจะจาย เงินสมทบและเงินสะสมเขาโครงการเปนเวลา 1 ป เพื่อซื้อหุน
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยจะสามารถขายหุนไดไมเกินรอยละ 50 เมื่อโครงการ
ครบกํ า หนด 3 ป และจะขายหุ นทั้ ง หมดได ใ นป ที่ 4 ซึ่ ง โครงการดั ง กล า วได รับ ความ
เห็ น ชอบจากสํา นั กงานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย แ ล ว มี
รายละเอียดดังนี้
อนุมัติโดย
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท

EJIP
ครั้งที่

ครั้งที่ 4/2561
(วันที่ 9 ส.ค. 2561)
ครั้งที่ 4/2562
(วันที่ 14 ส.ค. 2562)

2
3

ระยะเวลาการจายชําระ
1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย.
2562
1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย.
2563

ครบกําหนด
โครงการ
(3 ป)

วันที่ขายหุน
ทั้งหมด
(ปที่ 4)

30 ก.ย.
30 ก.ย. 2565
2564
30 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566

จายเงินสมทบ
(หนวย : ลานบาท)
2563
2562
1.12
1.02

0.32

17.3 โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
สํา หรับ ปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผลประโยชนพ นักงานหลัง ออกจากงานมี
การเปลี่ยนแปลง มีดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบริการปจจุบันบันทึกเปนคาใชจาย
ดอกเบี้ยจายบันทึกเปนคาใชจาย
จายระหวางป
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ตนทุนบริการในอดีต
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
สวนที่ถึงกําหนดชําระมากกวาหนึ่งป

งบการเงินรวม
2563
2562
20,512,542
14,952,352
2,118,922
1,456,877
433,908
449,990
(2,110,022)
(541,500)
2,632,604
1,562,219
20,955,350
20,512,542
(1,073,460)
(5,803,972)
19,881,890
14,708,570

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
20,512,542
14,952,352
2,118,922
1,456,877
433,908
449,990
(2,110,022)
(541,500)
2,632,604
1,562,219
20,955,350
20,512,542
(1,073,460)
(5,803,972)
19,881,890
14,708,570
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ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีการจัดประเภทหนี้สินสวนที่ครบกําหนดชําระภายใน
หนึ่งป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 4.13 ลานบาท เปนสวนที่ถึงกําหนดชําระมากกวาหนึ่งป
เนื่องจากยังไมครบกําหนดการจายชําระภายใน 12 เดือนขางหนา
ประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยภายใตขอสมมติฐานที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 มีดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
อัตราคิดลด สําหรับพนักงานรายเดือน
อัตราคิดลด สําหรับพนักงานรายวัน
อัตราการตาย
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนสําหรับพนักงานรายเดือน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนสําหรับพนักงานรายวัน
อายุเกษียณ
จํานวนพนักงาน

2563
รอยละ 1.94 ตอป
รอยละ 1.43 ตอป
ตารางมรณะไทยป 2560
รอยละ 6.68 ตอป
รอยละ 1.77 ตอป
60 ป
789 - 790 คน

2562
รอยละ 1.94 ตอป
รอยละ 1.43 ตอป
ตารางมรณะไทยป 2560
รอยละ 6.68 ตอป
รอยละ 1.77 ตอป
60 ป
789 - 790 คน

การวิเคราะหความออนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติฐานที่เกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ที่อาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบ
ตอภาระผูกพันผลประโยชนที่กาํ หนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 ตอป)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 0.5 ตอป)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 ตอป)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 0.5 ตอป)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 ตอป)
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1.0 ตอป)

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เพิ่ม (ลด) ภาระผูกพัน
ผลประโยชนที่กําหนดไว
(1,246,444)
1,349,752
1,387,403
(1,293,274)
(982,266)
1,048,105

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยของประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 จํานวน 21 ป สําหรับพนักงานรายเดือนและจํานวน 7 ป สําหรั บพนักงานรายวัน การ
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วิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนพนักงานที่คาดวาจะจายกอนการคิดลดให
เปนมูลคาปจจุบันมีดังนี้
งบการเงินรวม
ภายใน 1 ป
ระหวาง 2 - 5 ป
ระหวาง 6 - 10 ป
ระหวาง 11 - 15 ป
มากกวา 15 ป
รวม

2563
1,073,460
3,889,925
10,102,301
26,122,962
30,904,717
72,093,365

2562
1,670,017
2,088,319
12,443,967
20,490,853
37,554,924
74,248,080

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
1,073,460
1,670,017
3,889,925
2,088,319
10,102,301
12,443,967
26,122,962
20,490,853
30,904,717
37,554,924
72,093,365
74,248,080

18. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

1 มกราคม
รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:
การจายคืน
รายการที่ไมใชกระแสเงินสด:
การไดมาจากการเพิ่มขึ้นของสัญญาเชาระหวางป
ดอกเบี้ยจายระหวางป
การไดมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
31 ธันวาคม

2563
หนี้สินตามสัญญาเชา
62,276

2562
หนี้สินตามสัญญาเชา
61,789

(25,923)

(19,428)

3,441
2,483
13,137
55,414

17,077
2,838
62,276

19. สวนของผูถอื หุน
19.1 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอ
ขายหุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกิน
มูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้ จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
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19.2 สํารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติแหง พระราชบัญ ญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษั ทจะตอ ง
จัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหัก
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา มี) จนกวา สํา รองดัง กลา วมีจํา นวนไมนอ ยกวา รอ ยละ 10 ของทุน จด
ทะเบียน เงินสํารองนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
19.3 เงินปนผลจาย
19.3.1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 ได
มีมติอนุมัติใหเสนอจายเงินปนผลจากการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ใหแ กผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.27 บาท จํานวน 749,873,396 หุน เปนเงิน 202.46 ลาน
บาท โดย การจายเงิ นปนผลดั งกลาวตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในวันที่ 28
เมษายน 2563 นั้น เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ที่ มี ค วามรุน แรง และให เ ปน ไปตามมาตรการควบคุ มโรคของหน ว ยงาน
ราชการ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการบริษัท ครั้ งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ได
พิจารณาเลื่อนการประชุมสามัญผูถือหุนออกไปไมมีกําหนด และใหจายเงินปนผลขางตน
เปนเงินปนผลระหวา งกาล ซึ่งบริษัท ไดจา ยชําระเงิน ปนผลระหวางกาลแลวในวันที่ 14
พฤษภาคม 2563 ทั้ ง นี้ เมื่อ วั น ที่ 28 กั นยายน 2563 ไดมี ก ารจั ดประชุ มสามัญ ผู ถื อ หุน
ประจํา ป 2563 แลว ซึ่ง มีมติอนุมัติใหจา ยเงินปนผลระหวา งกาลดังกลาว และไมมีการ
จายเงินปนผลจากการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มเติมอีก
19.3.2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจาก
การดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ
0.22 บาท จํานวน 749,873,396 หุน เปนเงิน 164.97 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดจายชําระเงิน
ปนผลระหวางกาลแลวในระหวางป 2561 จํานวน 0.12 บาทตอหุน เปนเงิน 89.98 ลาน
บาท คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มอีก 0.10 บาทตอหุน เปนเงิน 74.99 ลานบาท โดยบริษัท
จายเงินปนผลแลวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
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20. รายไดจากสัญญากอสราง
สัญญาที่ทํากับลูกคา
กลุมบริษทั มีรายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา ดังนี้
รายการ

ประเภทสัญญา
ลักษณะสินคาและบริการ
ภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้นลงเมื่อ
การกําหนดราคา
การปนสวนราคา
เงื่อนไขการจายชําระที่สําคัญ
ภาระผูกพันในการรับคืน
การรับประกัน
ระยะเวลาของสัญญา
ประเภทการรับรูรายได

รายละเอียดสัญญา

งานกอสราง
งานกอสรางฐานรากอาคารดวยการทําเสาเข็มเจาะ ปรับปรุงคุณภาพดิน และงานกําแพงกัน
ดินชนิดไดอะแฟรมในประเทศ
ระหวางการใหบริการ
ประมาณการตนทุนบวกกําไร
ประมาณการตนทุนบวกกําไรของแตละภาระที่ตองปฏิบัติ
ลูกคายอมรับงานบริการและรับวางบิล โดยกําหนดจายภายใน 30-60 วัน หลังจากรับวางบิล
ไมมี
6 เดือน - 3 ป
ไมเกิน 12 เดือน
ตลอดชวงเวลาหนึ่ง โดยใชวิธีผลผลิต

ยอดคงเหลือของสัญญา
ตารางตอไปนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
งบการเงินรวม
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน-สุทธิ
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ
หนี้สนิ ที่เกิดจากสัญญา

2563
173,331,112
36,963,180

2562
346,113,482
64,828,147

75,666,120
19,094,602

153,175,975
67,316,492

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
173,331,112
346,113,482
36,963,180
64,828,147
75,666,120
19,094,602

153,175,975
67,316,492

รายการเปดเผยอื่น
1) จํานวนรายไดที่รับรูในงวดจากหนี้สินตามสัญญาสิ้นงวดกอน

สัญญากอสราง

งบการเงินรวม
2563
2562
67,316,492
55,807,453

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
67,316,492
55,807,453
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2) จํานวนรายไดที่รับรูในงวดจากภาระผูกพันที่เสร็จสิ้นแลวในงวดกอน
2562
331,941

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
1,702,359
331,941

2562

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

งบการเงินรวม
สัญญากอสราง

2563
1,702,359

3) ภาระที่ตองปฏิบตั ิที่ยังคงเหลืออยูของสัญญากอสราง
งบการเงินรวม
2563
มูลคาภาระที่ตองปฏิบัติที่ยังไมเสร็จสิ้นลง
ณ วันสิ้นงวด
ชวงเวลาการรับรูรายได
ภายใน 12 เดือน
1-2 ป

274,230,583

999,148,864

274,230,583

999,148,864

273,561,992
668,591

999,148,864
-

273,561,992
668,591

999,148,864
-

21. รายไดคา สินไหมทดแทน
ในระหว างป 2562 บริษัทไดมีการเจรจากับบริษั ทประกั นภัยแห งหนึ่งสํ าหรับค าสินไหมทดแทนสําหรั บ
คาชดเชยความเสียหายของโครงการแหงหนึ่งที่ทํา ประกันไวแ ละเกิดความเสีย หายตั้งแตป 2559 เปน
จํา นวน 13 ล านบาท ทั้ งนี้ บริ ษัทได รับ รูรายไดคา สิน ไหมทดแทนในงบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
22. รายไดอื่น
งบการเงินรวม
รายไดจากการขายวัสดุกอสรางและเศษซาก
รายไดคา ชดเชยความเสียหายอุปกรณ
รายไดคา เชาและบริการสํานักงาน
อื่นๆ
รวม

2563
40,667
1,906,800
3,869,643
5,817,110

2562
3,366
1,850,000
834,225
2,281,181
4,968,772

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
40,667
3,366
1,850,000
1,906,800
834,225
3,768,305
2,095,493
5,715,772
4,783,084

23. คาใชจายตามลักษณะ
คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
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งบการเงินรวม
วัสดุกอสรางและวัสดุส้ินเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในงานระหวางกอสรางตามสัญญา
เงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอื่นของพนักงาน
คาจางผูรับเหมาจาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาเชาจาย
คาซอมแซม
คาขนสง
คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
คาเผื่อ (กลับรายการ) จากการลดมูลคาของสินคา
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายตามลักษณะ

2563
645,408,625
370,567
223,348,450
43,706,491
98,346,399
36,301,496
33,347,146
23,145,356
9,447,292
(24,507,530)
(271,441)
118,472,097
1,207,114,948

2562
597,215,029
(1,467,715)
271,451,846
57,701,724
85,955,211
62,367,857
44,512,684
29,046,450
497,576
(1,796,022)
1,269,564
98,260,186
1,245,014,390

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
645,408,625
597,215,029
370,567
(1,467,715)
223,348,450
271,451,781
43,706,491
57,701,724
98,346,399
85,955,211
36,301,496
62,367,857
33,347,146
44,512,684
23,145,356
29,046,450
9,447,292
2,226,447
(24,507,530)
(1,796,022)
(271,441)
1,269,564
118,405,569
95,832,347
1,207,048,420 1,244,315,357

24. สวนงานดําเนินงาน
กลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ หมวดธุรกิจการกอสราง โดยดําเนินธุรกิจในสวนงาน
ทางภูมิศาสตรเดียว คือ ในประเทศไทย จึงมิไดมีการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานในงบการเงินนี้
ลูกคารายใหญ
สําหรับ ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีรายไดจากลูกคาที่มีมูลคามากกวารอยละ
10 ของรายไดตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท จํานวน 3 ราย และ 2 ราย เปนจํานวน
เงิน 514.13 ลานบาท และ 583.90 ลานบาท ตามลําดับ
25. กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
จํานวนหุนสามัญ (พันหุน)
กําไรสําหรับป (พันบาท)
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)

งบการเงินรวม
2563
2562
749,873
749,873
182,539
277,614
0.24
0.37

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
749,873
749,873
182,361
272,098
0.24
0.36
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26. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ความเสี่ยงทางการเงินที่กระทบกับการดําเนินงานทางการเงินในอนาคต มีดังนี้
26.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
กลุมบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองอยางระมัดระวังโดยการประมาณการกระแสเงิน
สดหมุนเวียน การรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและความสามารถในการหา
เงินทุนใหเพียงพอจากวงเงินสินเชื่อเพื่อจายชําระใหเปนไปตามเงื่อนไขของภาระผูกพัน
26.2 ความเสี่ยงดานเครดิต
ความเสี่ยงดานเครดิตเกิดขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเครดิตที่ใหกับลูกหนี้จากการ
บริการ
1) การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานเครดิตมีการบริหารแบบกลุม ดังนี้
1.1 ธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับที่ A- (อางอิงจากสถาบัน
จัดอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเปนอิสระ)
1.2 ลูกค าที่มีการจั ดอันดับความนาเชื่อถื อจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเปน
อิสระ จะถูกนํา มาใชในการพิจารณาความเสี่ยงดานเครดิต สวนที่ไมมีการจัดลําดับความ
นาเชื่อถือโดยสถาบัน จัดอันดับ ความนาเชื่อ ถือ ที่มีความเปนอิส ระ กลุมบริษัทประเมิน
ความเสี ่ย งการควบคุ มคุ ณ ภาพการใหเครดิ ตกั บลูก ค า โดยพิ จารณาจากฐานะการเงิ น
ประสบการณในอดีต และปจจัยอื่น การกําหนดวงเงินเครดิตใหกับลูกคาปกติมีการควบคุม
โดยผูบริหารของสวนงานที่เกี่ยวของ
2) การประกัน
ลูกหนี้โดยสวนใหญมีการจายเงินมัดจําหรือเงินจายลวงหนาบางสวนเพื่อเป นการประกันการ
ทํางานใหเสร็จสิ้นตามสัญญา
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3) การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
กลุมบริษัทมี 3 ประเภทของสินทรัพยทางการเงินที่ตองพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาด
วาจะเกิดขึ้น ดังนี้
1)
ลูกหนี้การคา
2)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
3)
สินทรัพยท่เี กิดจากสัญญา
ลูกหนี้การคา ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา พิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนดาน
เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามวิธีการอยางงาย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม
2563 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินการเงินเฉพาะบริษัท
(หนวย : ลานบาท)
ยังไมถึง
คางชําระ
รวม
กําหนดชําระ 1-30 วัน 31-60 วัน 61-90 วัน 91-180 วัน 181-365 วัน มากกวา 365 วัน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น(รอยละ)
0.05
ลูกหนี้การคา
324.85
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
62.86
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
131.07
หนี้สินและรับชําระหลังวันสิ้นงวด
(522.28)
มูลคาสุทธิที่นํามาคํานวณ
3.50
ค า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด า นเครดิ ต ที่ ค าดว า จะ
(3.50)
เกิดขึ้น

0.07
0.37
4.67 15.29
4.85
15.21 3.46
(24.73) (18.75)
-

0.89
1.18
0.05
(1.23)
-

25.76
0.03
0.78
(0.81)
-

60.56
2.57
(2.57)
-

100.00
0.15
0.63
0.03
(0.87)
0.06
(0.06)

346.17
68.34
153.17
(571.24)
3.56
(3.56)

(หนวย : ลานบาท)
ยังไมถึง
คางชําระ
รวม
กําหนดชําระ 1-30 วัน 31-60 วัน 61-90 วัน 91-180 วัน 181-365 วัน มากกวา 365 วัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อัตราผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น(รอยละ)
0.05
ลูกหนี้การคา
99.21
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
30.19
สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา
70.06
หนี้สินและรับชําระหลังวันสิ้นงวด
(199.46)
มูลคาสุทธิที่นํามาคํานวณ
ค า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด า นเครดิ ต ที่ ค าดว า จะ
เกิดขึ้น

0.07
0.37
8.37 32.24
2.92
1.45
4.98
(11.29) (38.67)
-

0.89
6.60
(6.60)
-

25.76
11.63
2.39
0.49
(5.72)
8.79
(8.79)

60.56
24.08
0.01
0.06
(24.15)
-

100.00
0.08
4.14
0.07
(0.07)
4.22
(4.22)
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ในระหวา งป 2563 รายการเคลื่อ นไหวของค า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด า นเครดิ ต ที่ ค าดว า จะเกิ ดขึ้ น มี
ดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
ยอดตนป
เพิ่มขึ้น
ยอดสิ้นป

2563
3,563,928
9,447,292
13,011,220

2562
3,066,352
497,576
3,563,928

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562
3,563,928
1,337,481
9,447,292
2,226,447
13,011,220
3,563,928

26.3 ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูในระดับต่ํา เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
ทั้งหมดเปนสกุลเงินบาท เมื่อกลุมบริษัทมีรายการคาที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญ
กลุมบริษัทจะใชสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดในอนาคต ซึ่งสงผลกระทบตอกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เนื่องจากเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ย
แบบลอยตัว กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกระแสเงินสดที่เกิดจากเงินกูยืม โดย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 สินทรัพ ยท างการเงิน และหนี้สิน ทางการเงิน ที่มีค วาม
เสี่ยงดานราคา และดานกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสรุปไดดังนี้
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(หนวย : พันบาท)
2563
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (รอยละ)

เงินตน
อัตราดอกเบี้ย อัตรา
ปรับขึ้นลง ดอกเบี้ย
ตามอัตราตลาด คงที่
สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
- เงินฝากออมทรัพย

170,352

หนี้สนิ ทางการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชา

31,800
-

รวม

- 170,352

- 31,800
55,414 55,414

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เงินตน
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (รอยละ)
อัตราดอกเบี้ย อัตรา
ปรับขึ้นลง
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด คงที่
รวม
ตามอัตราตลาด
คงที่

ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

คงที่

0.05 - 1.30

-

147,540

MLR-2
-

3.40 - 4.025

31,800
-

- 147,540

55,414

31,800
55,414

0.05 - 1.30

-

MLR-2
-

3.40 - 4.025

(หนวย : พันบาท)
2562
เงินตน
อัตราดอกเบี้ย อัตรา
ปรับขึ้นลง ดอกเบี้ย
ตามอัตราตลาด คงที่
สินทรัพยทางการเงิน
เงินฝากธนาคาร
- เงินฝากออมทรัพย

249,745

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชา

-

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย(รอยละ)

รวม

ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด

- 249,745 0.10 - 0.625

48,600 48,600
55,414 55,414

การวิเคราะหความออนไหว

-

คงที่

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
เงินตน
อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (รอยละ)
อัตราดอกเบี้ย อัตรา
ปรับขึ้นลงตาม ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อัตราตลาด
คงที่
รวม
ตามอัตราตลาด
คงที่

-

227,167

3.00
3.40 - 4.025

-

- 227,167

48,600 48,600
55,414 55,414

0.10 - 0.625

-

-

3.00
3.40 - 4.025

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563

อัตราดอกเบี้ย - เพิ่มขึ้น 1%
อัตราดอกเบี้ย - ลดลง 1%

ตนทุนทางการเงินเพิ่ม (ลด)
227
(227)
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27. การบริหารสวนทุน
การบริหารความเสี่ยง
กลุมบริษทั มีวัตถุประสงคในการบริหารสวนทุน ดังนี้
- ดํ า รงไว ซึ่ ง ความสามารถในการดํ า เนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให ส ามารถจ า ยคื น เงิ น ทุ น และ
ผลประโยชนใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่น
- รักษาไวซึ่งโครงสรางสวนทุนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลดตนทุนเงินทุน
การรักษาไวหรือการปรับปรุงโครงสรางสวนทุน กลุมบริษัทอาจปรับปรุงจํานวนการจายเงินปนผล การคืนทุน
การออกหุนใหม หรือการขายสินทรัพยเพื่อลดหนี้
28. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันดังนี้
28.1 บริษัทไดทําสัญญาบริการสําหรับการใชสํานักงานของบริษัท มีอายุสัญญา 3 ป เริ่มวันที่ 1 กันยายน
2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดังนี้
พันบาท

ภาระผูกพันตามสัญญาบริการ
ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป
รวม

2,140
2,140

28.2 บริษัทมีภาระผูกพันจากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนจํานวนประมาณ 2.31 ลานบาท
28.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั และบริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อดังตอไปนี้

หนังสือค้ําประกัน
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกูสนิ เชื่อหมุนเวียน
วงเงินกูยืมระยะยาว
วงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

วงเงิน
ทั้งสิ้น
2,467
67
420
322
205

งบการเงินรวม
วงเงิน
วงเงิน
ใชไป
คงเหลือ
141
2,326
67
420
32
290
205

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
วงเงิน
วงเงิน
วงเงิน
ใช
ไ
ป
ทั้งสิ้น
คงเหลือ
2,467
62
420
322
205

141
32
-

2,326
62
420
290
205
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29. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหเสนอจายเงินปนผลจาก
การดําเนินงานสําหรับ ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.14 บาท จํานวน
749,873,396 หุน เปนเงิน 104.98 ลา นบาท โดยการจา ยเงินปนผลดังกลาวตองไดรับ การอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน
30. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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บุคคลอางอิง
นายทะเบียนหุน
บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน
2/7 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทรศัพท 0-2596-9000 โทรสาร 0-2832-4994-6
ผูสอบบัญชี
นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6977
หรือ
นางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467
บริษทั พราวด อิน โปร จํากัด
33/62 อาคารวอลลสตรีททาวเวอร ชั้น 13 ถ.สุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท 0-2235-6950
ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษทั บางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด
18/4 ซอยอํานวยวัฒน ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10320
โทรศัพท 0-2693-2036 โทรสาร 0-2693-4189
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