
 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 

(Proud Award) 
 

ป 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Outstanding CEO Awards Business Excellence  CEO of Company Listed on SET 

Forbes Best Under A Billion 
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ป 2561  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัทไดรับการรับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานการทุจริตเมือ่วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 

Outstanding Company Performance Awards Business Excellence 

SET market capitalization of THB 3bln-THB 10bln. 
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ป 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbes Best Under A Billion 
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วิสัยทัศน 

(Vision) 

 

 

 
 

 

 

 

 

เปาหมาย 

(Goal) 
 

“ขยายฐานการใหบริการไปยังประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจท่ี

เกี่ยวของกับงานกอสราง โดยเนนการกอสรางฐานรากเปนหลัก เพื่อรองรับการเติบโต

ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” 

“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” 

 

“มุงมั่นจะเปนผูนํางานกอสรางฐานราก 

ทั้งดานคุณภาพ และประสิทธิภาพ” 
 

“TO BE THE LEADING FOUNDATION 

CONTRACTOR IN QUALITY AND EFFICIENCY” 



 

  

5 

รายงานประจําป 2562 

 

ขอมูลสรุปทางการเงิน 

(Financial Summary) 
 

ขอมูลทางการเงิน  

(พันบาท) 

Financial Data  

(Thousand Baht) 

งบการเงินรวม 

Consolidated Financial Statement 

งบการเฉพาะของบริษัท 

Separate Financial Statement 

2560 

(2017) 

2561 

(2018) 

2562 

(2019) 
2560 

(2017) 

2561 

(2018) 

2562 

(2019) 

สินทรัพยรวม 

Total Assets 
923,603 1,244,034 1,689,436 870,481 1,230,126 1,671,914 

หนี้สินรวม 

Total Liabilities 
166,089 377,459 622,342 152,181 375,076 621,860 

สวนของผูถือหุนของบริษัท 

Equity of the Company’s Shareholders 
757,514 866,575 1,067,094 718,300 855,050 1,050,054 

รายไดจากการใหบริการ 

Revenue from Services 
715,759 1,436,910 1,554,232 573,783 1,396,422 1,554,232 

กําไรสุทธิสําหรับป(สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท) 

Net Profit for the year (Portion of the   

Company’s shareholders) 

101,258 217,792 277,614 62,423 245,482 272,098 
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อัตราสวนทางการเงิน 

Financial Ratio 

(Thousand Baht) 

งบการเงินรวม 

Consolidated Financial Statement 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

Separate Financial Statement 

2560 

(2017) 

2561 

(2018) 

2562 

(2019) 

2560 

(2017) 

2561 

(2018) 

2562 

(2019) 

อัตรากําไรสุทธิสําหรับป(สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท) (%) 

Net Profit Margin for the year (Portion of the Company’s 

shareholders) (%) 

14.04% 15.07% 17.61% 10.76% 16.92% 17.27% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 

Return on Equity (%)  
13.08% 26.82% 28.71% 8.27% 31.21% 28.57% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 

Return on Assets (%) 
10.54% 24.69% 22.59% 6.75% 27.93% 22.86% 

กําไรตอหุน (บาท) 

Profit per share (Baht) 
0.14 0.29 0.37 0.08 0.33 0.36 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 

Debt to Equity (Time) 
0.22 0.44 0.58 0.21 0.44 0.59 

อัตราการเติบโตของรายไดจากการใหบริการ (%) 

Revenue from services Growth (%) 
-32.67% 100.75% 8.16% -44.14% 143.37% 11.30% 

อัตราการเติบโตของกาํไรสุทธิ (สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท) (%) 

Net Profit Growth (Portion of the Company’s shareholders)  (%) 
-41.20% 115.09% 27.47% -61.04% 293.26% 10.84% 

. 
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สารจากประธาน 

 

เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2562 มีการเติบโตชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับป 2561 โดยเปนผลจากการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งไดรับผลกระทบตอเนื่องจากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯและจีน นอกจากนี้

การแข็งคาข้ึนของคาเงินบาทก็ทําใหภาคการสงออกและการทองเที่ยวไดรับผลกระทบคอนขางมาก  

ในสวนของอุตสาหกรรมกอสราง แมจะมีทิศทางขยายตัวในชวงไตรมาส 1 ของป แตก็ไดรับผลกระทบ

จากความลาชาในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง ทําใหโครงการกอสรางตางๆของภาครัฐเกิดความลาชา 

นอกจากนี้ มาตรการ LTV ที่ออกมาเพื่อควบคุมการปลอยสินเชื่อไดสงผลกระทบตอผูประกอบการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย ทําใหตลาดคอนโดมิเนียมมีทิศทางชะลอตัวลง ทั้งนี้ บริษัทไดปรับกลยุทธใหสอดคลองกับ

สถานการณโดยสามารถเจาะกลุมลูกคาที่ยังมีศักยภาพ ทําใหผลประกอบการของบริษัทในป 2562 ออกมาสูง

ที่สุดนับตั้งแตกอตั้ง ทั้งดานยอดขายและกําไรสุทธิ  

สําหรับป 2563 งานกอสรางในโครงการเมกกะโปรเจคตางๆของภาครัฐ เชน รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 

สนามบิน รถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคตางๆ รวมถึงงานกอสรางทางดวนและมอเตอรเวย ยังถือเปนตัว

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญ ซึ่งคาดวางานตางๆขางตนจะสามารถเริ่มการกอสรางไดในชวงไตร

มาส 3 ของป 2563 อยางไรก็ตาม จากวิกฤติการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด 19) 

ในชวงตนป 2563 ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของทั้งโลก โดยในปจจุบันยังไมสามารถคาดการณกําหนดเวลา

สิ้นสุดและระดับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได ถือเปนตัวแปรสําคัญที่จะอาจจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศ

รวมถึงอุตสาหกรรมกอสรางในป 2563 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปกอน  

ทั้งนี้ บริษัทมีเปาหมายสําคัญจะสรางความเติบโตอยางมั่นคงในระยะยาว บริษัทจึงยังคงรักษา

นโยบายการขยายฐานลูกคาและใหความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือกลูกคา การควบคุมตนทุน การบริหาร

สภาพคลอง และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอยางตอเนื่องตอไป นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากฐานะทาง

การเงินที่ม่ันคง บริษัทจะเริ่มมองหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ เพื่อเสริมศักยภาพใหแกบริษัทในอนาคต 
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            ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณทานผูถือหุนเปนอยางยิ่งที่ไดใหความไววางใจ

และความรวมมือดวยดีในการดําเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผูมีอุปการะคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุน

บริษัทดวยดีตลอดมา รวมทั้ง ขอขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานของบริษัททุกคนซึ่งไดรวมแรงรวมใจ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและความขยันขันแข็ง อันเปนสวนสําคัญที่สรางความมั่นคงและพัฒนาการ

ใหแกบริษัท ทําใหบริษัทสามารถท่ีจะเติบโตและบรรลุเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดตอไป 

 

 

  ( นายเสรี จินตนเสร ี) 

                            ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท 
 

 

 

1. นายเสรี จินตนเสร ี

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 

กรรมการรองผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการและการเงิน 

 

 

9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน 

กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการรองผูจัดการใหญ-ฝายซอมบํารุง 

รักษาการผูอํานวยการ-ฝายซอมบํารุง 
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10. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 

กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการรองผูจัดการใหญ-ฝายวิศวกรรมและการตลาด 
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ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร 
 

นายเสรี จินตนเสร ี

อายุ 78 ป  
ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 24 เมษายน 2562 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  15 ป 

 

ประวัติการศึกษา  :  

 เนติบัณฑิตอังกฤษ, สถาบันเนติบณัฑิตอังกฤษ ลินคอรน อินน  

 เนติบัณฑิตไทย, สถาบันอบรมกฎหมายแหงเนตบิัณฑติยสภา 

 นิติศาสตรบณัฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสตูร Directors Certification Program รุนที่ 65/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ.ไพลอน 

 

ตําแหนงอื่นในปจจุบนั : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แหง 

2557 – ปจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการบริหาร, บมจ.ดับเบิล้เอ (1991) 

 2540 – ปจจุบัน ประธานบริษัท, บจ. เสรี มานพ แอนด ดอลย 

 

ประสบการณการทํางาน : 

2546 – 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ดับเบิล้เอ (1991) 

2553 – 2557 อนุกรรมการดานกฎหมาย, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สามมิตรมอเตอรแมนูแฟคเจอริ่ง 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)   :  รอยละ 0.498 
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นายวงศชัย แสงอารยะกุล 

อายุ 73 ป 
ประธานผูกอตั้ง 

กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 24 เมษายน 2562 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  15 ป 

 

ประวัติการศึกษา :  

 มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสตูร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2548 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพจิารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน 

 

ตําแหนงอื่นในปจจุบนั : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

2510 – ปจจุบัน เจาของกิจการ, หางขายยาสยามฟารมาซ ี

 

ประสบการณการทํางาน : 

2547 – 2548 กรรมการ, บจ. ไพลอน 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)   :   รอยละ 6.668 
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ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 

อายุ 71 ป 
กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 24 เมษายน 2562 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  15 ป 

 

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 :  

 หลักสตูร Directors Certification Program รุนที ่20/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสตูร 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 

 

ตําแหนงอื่นในปจจุบนั : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แหง 

2543 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ี

2549 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,  

   บมจ. สมบรูณ แอดวานซ เทคโนโลย ี

2545 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,  

   บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

2526 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนคิส 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

2559 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, ราชกรีฑาสโมสร 
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ประสบการณการทํางาน : 

2548 – 2559 กรรมการ, สโมสรราชพฤกษ 

2546 – 2557   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. รสา พร็อพเพอรตี้ ดเีวลลอปเมนท 

2547 – 2554  ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พร็อพเพอรตี ้

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. ซีวดีี เอ็นเตอรเทนเมนท 

2537 – 2540 กรรมการผูอํานวยการ, บจ. ไรมอน 

2534 – 2537 กรรมการผูจดัการ, บจ. เอช แอนด คิว (ประเทศไทย) 

2519 – 2534 เจาหนาที่บริหาร ชั้นรองผูจดัการ (VP), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

2517 – 2519 ผูจัดการฝายการเงิน, บจ. เครดติการพาณิชย (ประเทศไทย) 

2515 – 2517 นักวิจัย และวางแผน อาวุโสฝายการตลาด, บจ. ฟอรดมอเตอรส (ประเทศไทย) 

2514 – 2515 เจาหนาที่โท 2 กองการประกันภัย, กระทรวงพาณิชย 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)   :   รอยละ 0.14 
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ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร 

อายุ 74 ป 
กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 25 เมษายน 2560 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  15 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

 Doctor of Philosophy, Purdue University, Indiana (USA) 

 Master of Science in Civil Engineering , Purdue (USA)  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

หลักสูตรกรรมการ :  

 หลักสตูร Directors Accreditation Program รุนที ่44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2556 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/  

   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน 

 

ตําแหนงอื่นในปจจุบนั : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน 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 20 ธันวาคม 2562)   :   ไมม ี
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ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล 

อายุ 46 ป 
กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการผูจดัการใหญ 
 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 25 เมษายน 2560 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  15 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสราง, Asian Institute of Technology 

 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสราง, Asian Institute of Technology 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสตูร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2559 – ปจจุบัน  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และกรรมการผูจัดการใหญ,  

  บมจ. ไพลอน 

 

ตําแหนงอื่นในปจจุบนั : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

 2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ, บจ.เอ็กซลิอน 

 

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 20 ธันวาคม 2562)   :  รอยละ 35.002 
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ดร.ชัยพัฒน สหัสกลุ 

อายุ 66 ป 
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 26 เมษายน 2561 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  15 ป 
 

ประวัติการศึกษา : 

 เศรษฐศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                      

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 เศรษฐศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสตูร Directors Certification Program รุนที ่21/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสตูร Audit Committee Program รุนที่ 33/2010 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสตูร Accounting for Non-Accounting Audit Committee จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 หลักสตูร Managing Conflicts in the Boardroom จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสตูร Corporate disclosures : What are investors looking for beyond financial measures? จากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท 

2556 – ปจจุบัน  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน 

2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน 

 

ตําแหนงอื่นในปจจุบนั 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

2553 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. น้ํามันพืชไทย 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน  

2561 – ปจจุบัน กรรมการ, การเคหะแหงชาต ิ

 

ประสบการณการทํางาน :  

2559 – 2561 กรรมการ, บมจ. จดัการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก 
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2557 – 2559 ประธานกรรมการตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย 

2555 – 2559 กรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2555 – 2559 กรรมการสภาวิจัยแหงชาติและกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร 

2556 – 2558 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย แคปปตอล คอรปอเรชั่น 

2545 – 2555 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ผลิตไฟฟา 

2544 – 2552 เลขาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา 

2548 – 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 

2549 – 2549 กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการดานการบริหารเงินในคณะกรรมการ 

 บริหารสํานักความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (องคการมหาชน) 

2548 – 2549 กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)   :  ถือโดยสวนตัว ไมมี / ถือโดยคูสมรส รอยละ 0.333 
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นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 

อายุ 61 ป  
กรรมการ 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) : 22 เมษายน 2559 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 24 เมษายน 2562 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  4 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน , Wharton School, University of Pennsylvania, USA 

 ปริญญาตรเีศรษฐศาสตร  สาขาปริมาณวิเคราะห (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสตูร  Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

 Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท 

2559 – ปจจุบัน  กรรมการ, บมจ.ไพลอน 

 

ตําแหนงอื่นในปจจุบนั 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แหง 

2554 -  ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกจิการที่ด/ี กรรมการตรวจสอบ,  

   บมจ.ศรไีทย ซุปเปอรแวร 

2557 -  ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ,  

   บมจ.สาลี่ พรินทติ้ง 

2557 -  ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ,  

   บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แหง 

2544 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนยีริ่ง จํากัด 

2544 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, Knight Club Capital AMC 

2554 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการ, มูลนิธิ อีดีพ ี

 

ประสบการณการทํางาน :  

2557 -  16 ม.ค. 2562 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ,  

   บมจ.เจนเนอรัล เอนจเินียริ่ง 
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 2554 - 2554 ประธานกรรมการ, บมจ.ทีโอที 

 2554 – 2554 บจ. สินเชื่อไปรษณียไทย 

 2553 - 2554 รองประธานกรรมการ, บจ.ไปรษณียไทย 

 2543 - 2544 กรรมการ, บจ.วิทยุการบินแหงประเทศไทย 

   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)   :  รอยละ 2.038 
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นายบดินทร แสงอารยะกุล 

อายุ 45 ป 

กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการรองผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการและการเงิน 

 
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 25 เมษายน 2560 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  3 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

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

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสตูร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

25 เม.ย.60 – ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /  

   กรรมการรองผูจดัการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน 

ตําแหนงอื่นในปจจุบนั 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 2 แหง 

2560 – ปจจุบัน  กรรมการ, บจ. อินโนวี ่

2551 – ปจจุบัน  กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน 

 

ประสบการณทํางาน : 

29 ก.พ. 59 – 24 เม.ย.60 รองกรรมการผูจดัการใหญ-ฝายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน 

2548 – 29 ก.พ. 2559 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผูจดัการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน,  

   บมจ. ไพลอน 

2553 -  2555   กรรมการ, บจ. อวนจัง 

2547 – 2548   กรรมการ และ กรรมการรองผูจัดการฝายอํานวยการและการเงิน, บจ. ไพลอน 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)   :  รอยละ 8.001
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นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน 

อายุ 61 ป 
กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการรองผูจดัการใหญ-ฝายซอมบํารุง และรักษาการผูอํานวยการฝายซอมบํารุง 
 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 26 เมษายน 2561 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  15 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

หลักสตูร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2559 – ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบรหิารกิจการและบรหิารความเสี่ยง/  

  กรรมการรองผูจดัการใหญ – ฝายซอมบํารุงและรักษาการผูอํานวยการฝายซอมบํารุง, 

  บมจ. ไพลอน 

 

ตําแหนงอื่นในปจจุบนั : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 

ประสบการณการทํางาน : 

2548 – 2559  กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการ/ กรรมการรองผูจดัการใหญ – ฝายซอมบํารุง 

  และรักษาการผูอํานวยการฝายซอมบํารุง, บมจ. ไพลอน 

2545 – 2548  กรรมการ/ กรรมการรองผูจดัการ – ฝายซอมบํารุง, บจ. ไพลอน 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)   :  รอยละ 1.160
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นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 

อายุ 46 ป  
กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการรองผูจดัการใหญ-ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 
 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :   17 เมษายน 2552 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 26 เมษายน 2561 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  11 ป 
 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ กฎหมายธรุกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

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

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสตูร Directors Accreditation Program รุนที่ 79/2009 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2559 – ปจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/  

  กรรมการรองผูจดัการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด, บมจ. ไพลอน 
 

ตําแหนงอื่นในปจจุบนั : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 
 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

2551 – ปจจุบัน  กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน 
 

ประสบการณการทํางาน : 

2552 – 2559  กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการ/ กรรมการรองผูจดัการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด,  

  บมจ. ไพลอน 

2551 – 2552  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน 

2551 – 2554  กรรมการ, บจ.ไทยคารดอทคอม 

2549 – 2550  ผูจัดการโครงการ, บมจ. ไพลอน 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)   :  รอยละ 1.965
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นายชัยพล สุทธมนัสวงษ 

อายุ 47 ป 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายบัญชีและการเงนิ 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท  สาขาบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณการทํางาน : 

 2558 – ปจจุบัน  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายบัญชีและการเงิน, บมจ. ไพลอน 

 2556 – 2557  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายการเงิน, บมจ. ไพลอน 

 2539 – 2556    VP ผูจัดการธุรกิจสัมพันธ ธนาคารกรุงเทพ 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)   :  ไมม ี

 

นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน 

อายุ 40 ป 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการ 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ประสบการณการทํางาน : 

 2556 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการ, บมจ. ไพลอน 

 2551 – 2555 ผูอํานวยการฝายจดัซื้อ, บมจ. ไพลอน 

 2549 – 2550 ผูจัดการฝายระบบปฏิบัติการ, บมจ. ไพลอน 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)   :  ไมม ี

นางสาวนิภาวรรณ โรจนบัณฑิต 

อายุ 48 ป 

ผูอํานวยการฝายบญัชีและการเงิน 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน (MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

 ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

ประสบการณการทํางาน : 

 มีนาคม 2562 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบญัชีและการเงิน บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 2560 – 2561 ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท สยามเทคนิค คอนกรตี จํากัด (มหาชน) 

 2547 – 2560 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บรษิัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) /  

 บริษัทลูกภายในกลุม SNC 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)   :  ไมมี

นายกรณ ทองศรี 
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อายุ 47 ป 

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาตรี นติิศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณการทํางาน : 

 2554 – ปจจุบัน   ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคลล, บมจ. ไพลอน 

 2552 – 2554   ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล, บจ. ทีพีพี กรุป 

 2545 – 2552   ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล, บจ. เจวีเค อินเตอรเนช่ันแนล ลอจสิติกส แอนด มูฟวิ่ง 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)   :  ไมม ี

 

 

นายรัฐกร  นาคาไชย 

อายุ 49 ป 

ผูอํานวยการฝายกอสราง 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปริญญาตร ี วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประสบการณการทํางาน : 

 2558 – ปจจุบัน  ผูอํานวยการฝายกอสราง, บมจ. ไพลอน 

 2556 – 2558  Project Director,บมจ. ไพลอน 

 2551 – 2556  Senior Project Manager, บมจ. ไพลอน  

 2546 -  2551       Project Manager, บมจ. ไพลอน 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)   :  ไมม ี

 

 

นางสาวฐิติมา เตียวประทีป 

อายุ 41 ป 

เลขานุการบริษัท 

ประวัติการศึกษา : 

 Bachelor of Accounting (Management) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ประสบการณการทํางาน : 

 2550 – ปจจุบัน              เลขานุการบริษัท, บมจ. ไพลอน 

 2548 – 2550      เจาหนาที่ฝายบุคคล, บมจ. ไพลอน 

 2545 – 2548      เจาหนาที่ฝายบัญชี, บจ.ไพลอน 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)   :  ไมม ี



 

  

29 

รายงานประจําป 2562 

ขอมูลทั่วไป 

 
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานราก โดยมขีอมูลทั่วไปที่สําคัญ ดังนี ้

 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ  : 252 อาคารเอสพีอีทาวเวอร 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 ช้ันที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท 

ป 2545  จดทะเบียนกอตั้งบริษัท โดยใชชื่อวา บริษัท ไพลอน จํากัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท 

เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับงาน

กอสรางซึ่งเริ่มฟนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ 

ป 2546  ไดรับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดําริกอสรางประตูระบายน้ําและ

คันกั้นน้ําเพื่อกักน้ําจืดในลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น  

เปนโครงการแรกของบริษัท  จากผลงานท่ีมีคุณภาพและบริการที่ดีทําให บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น 

ไดวาจางใหบริษัทเปนผูรับเหมาชวงงานเสาเข็มเจาะในหลายโครงการตอมา เชน โครงการทางดวนขั้นท่ี 3 สายใตตอน S1 

(อาจณรงค – บางนา) สัญญา 2 โครงการอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบํารุงราษฎร  เปนตน ทําใหบริษัทเปนที่รูจักใน

วงการกอสรางอยางแพรหลาย และไดกอสรางงานเสาเข็มเจาะใหลูกคาอื่นๆ ในอีกหลายโครงการ 

ป 2547  เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเปน 60 ลานบาท และในเดือนธันวาคมเปน 95 ลานบาท เริ่มรับงานกอสรางกําแพง

กันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยรวมมือกับบริษัทฝรั่งเศสชื่อ Soletanche Bachy ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญงาน

ฐานรากระดับนานาชาติ โดยเปนที่ปรึกษาและสงผูเชี่ยวชาญเขามาควบคุมงานในโครงการโรงบําบัดน้ําสําแลจังหวัด

ปทุมธาน ี

ป 2548  เดือนมิถุนายนเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 115 ลานบาท  

 เดือนมิถุนายนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท พรอมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

จาก 115 ลานบาทเปน 150 ลานบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุนใหกับประชาชน โดยบริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัท

มหาชนเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2548 

 เดือนธันวาคมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และเริ่มเปดซื้อขายวันท่ี 23 ธันวาคม 2548 

ป 2549  เดือนมีนาคมยายโรงงานซอมบํารุงจากเขตสะพานสูงไปท่ีอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธาน ี

ป 2551  เดือนธันวาคม จัดตั้ง บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการงานออกแบบ กอสราง ใหคําปรึกษา และ

ตกแตงสําหรับสิ่งปลูกสรางตางๆ ดวยทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 

ป 2552  เดือนเมษายน เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 

ป 2555  เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท เพื่อรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิม 
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 เดือนธันวาคม เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด อีก 50 ลานบาท รวมเปน 80 ลานบาท โดยบริษัทยังคงถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 51 

ป 2556  เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 374.99 ลานบาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผลและปรับสิทธิใหกับผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  

ป 2557  เดือนกรกฎาคม บริษัทไดรับรางวัล Asia’s 200 Best under a Billion จากนิตยสาร Forbes Asia โดยเปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ของประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวที่ไดรับรางวัลน้ี 

ป 2558 

 

ป 2559 

 เดือนสิงหาคม ยายการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจาก ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ มาเปน ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยตั้งแตวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 เปนตนมา 

 เดือนมกราคม ซื้อหุนจากกลุมผูถือหุนอื่นของบริษัท เอ็กซิลอน จํากัด โดยเพิ่มสัดสวนการถือหุนจากรอยละ 51 เปนรอย

ละ 100 

ป 2561  เดือนกรกฎาคม บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด มีการลดทุนจดทะเบียนจาก 80 ลานบาท คงเหลือ 20  ลานบาท 

  เดือนพฤศจิกายน บริษัทไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

(CAC) 

  เดือนธันวาคม ยายที่ตั้งสํานักงาน จากอาคารโอเชียนทาวเวอร 1 ถนนรัชดาภิเษก ไปที่อาคารเอสพีอีทาวเวอร ถนน

พหลโยธิน 

ป 2562  บริษัทไดรับรางวัล Asia’s 200 Best under a Billion จากนิตยสาร Forbes Asia และไดรับรางวัล Outstanding CEO 

Awards Business Excellence CEO of Company Limited on SET แ ล ะ ร า ง วั ล  Outstanding Company 

Performance Award Business Excellence capitalization of THB 3 bln- THB 10 bln. 

 
 โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ 

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท แยกตามผลิตภัณฑสามารถจําแนกไดดังนี ้

รายไดของกลุมบริษัท 
                                                                                                                                     หนวย : พันบาท 

ผลิตภัณฑ ป 2560 ป 2561 ป 2562 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

งานเสาเข็มเจาะ 703,981 97.60 1,264,431 87.50 1,222,731 77.57 

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 

5,503 0.76 172,096 11.90 331,060 21.00 

รวมรายไดจากงานฐานราก 709,484 98.37 1,436,527 99.40 1,553,791 98.57 

รายไดจากงานกอสรางทั่วไป 6,111 0.85 - - - - 

รายไดอื่นๆ1 5,674 0.79 8,599 0.60 22,530 1.43 

รวมรายได  721,269 100.00 1,445,126 100.00 1,576,321 100.00 

หมายเหตุ :    
1 รายไดอื่นๆประกอบดวย รายไดจากการบริการอืน่ๆ ไดแก รายไดจากการใหเชาอุปกรณเครื่องจกัร เชน รถเครน ปลอกเหล็ก รายไดจากคา   

  ความเสียหายของวัสดแุละอุปกรณที่เรียกเก็บจากผูรับเหมาชวง รวมถึงรายไดอืน่ๆ ไดแก ดอกเบี้ยรับ กําไรจากการขายสินทรัพย เปนตน 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

1. งานเสาเข็มเจาะแบบกลม 

 

เสาเข็มเจาะเปนเสาเข็มที่นิยมใชกับการกอสรางฐาน

รากของโครงสรางขนาดใหญ และโครงสรางอาคารในบริเวณที่

มีพื้นที่จํากัด  ซึ่งไมสามารถใชเสาเข็มตอกไดเนื่องจากปญหา

ดานการขนสง หรือเนื่องจากบริเวณกอสรางชิดอาคารขางเคียง

มากซึ่งความสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มอาจจะกอใหเกิด

ความเสียหายกับอาคารขางเคียงได  สวนการใชเสาเข็มเจาะจะ

ไมทําใหดินเกิดการเคลื่อนตัวซึ่ งอาจไปดันสิ่ งปลูกสราง

ขางเคียงใหเสียหายไดเหมือนกับการตอกเสาเข็ม นอกจากนี้

เสาเข็มเจาะยังลดมลภาวะเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนเมื่อ

เทียบกับการใชเสาเข็มตอก ทั้งนี้งานเสาเข็มเจาะของบริษัท

โดยสวนใหญจะเปนเสาเข็มเจาะแบบกลมที่มีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางตั้งแต 50 เซนติเมตรจนถึง 2 เมตรและทําไดถึงความ

ลึกมากกวา 80 เมตร ขึ้นอยูกับการออกแบบกําลังรับน้ําหนัก

ของเสาเข็มโดยวิศวกรและสภาพชั้นดินในแตละพื้นที ่
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2. งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง   

 

งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มเสถียรภาพใหกับโครงสรางของดินเดิม 

ทําใหดินมีกําลังรับน้ําหนักมากขึ้นและปองกันการเคลื่อนตัวของดิน โดยบริษัทมีการใหบริการงานประเภทนี้โดยวิธีการอัดฉีด

ซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting) ที่ความดันประมาณ 200 ถึง 400 บาร โดยอาจแบงลักษณะของงานออกเปนแตละ

ประเภทดังตอไปนี้ 

 

2.1 เสาเข็มดินซีเมนต  

 เปนการปรับปรุงคุณสมบัติของดินออนตลอดชั้นความหนา เริ่มตนโดยการอัดฉีดน้ําภายใตความดันสูงเพื่อ

กวนใหชั้นดินออนตัวและมีขนาดรูปทรงตามที่ตองการ แลวจึงอัดฉีดน้ําปูนลงไปผสมกับดินในบริเวณ

ดังกลาวทําใหเกิดการแข็งตัวกลายเปนแทงดินซีเมนต ซึ่งมีความสามารถในการรับน้ําหนักตามที่ออกแบบ

และชวยลดปญหาการทรุดตัวของโครงสราง การทําเสาเข็มดินซีเมนตโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง 

(Jet Grouting) จะใหคุณภาพแทงดินซีเมนตและความสม่ําเสมอของเนื้อดินซีเมนตที่ดีกวาวิธีท่ัวไปซึ่งมีทั้ง

แบบใชความดันต่ํา (Low Pressure Mix) และแบบใชใบกวนดิน (Rotary Mix) ในปจจุบันมีการนําเสาเข็ม

ดินซีเมนตไปประยุกตใชหลายรูปแบบเชน ฐานรากงานถนน ลานจอดเครื่องบิน เขื่อน ประตูระบายน้ํา 

รวมไปถึงการเพิ่มเสถียรภาพใหกับตลิ่งของคลอง  
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2.2    การเพ่ิมกําลังรับน้ําหนัก

และเสถียรภาพของดินเฉพาะจุด  

เปนการปรับปรุงคุณสมบัติและ

กําลังของดินหรือหินเฉพาะจุด เชน 

งานอัดฉีดรอยแตกของชั้นหินหรือ

ดินในงานกอสรางเขื่อน การเพิ่ม

เสถียรภาพและกําลังของดินในงาน

ขุดหรืองานเจาะเฉพาะที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

35 

รายงานประจําป 2562 

3. งานกอสรางกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม/ เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม   

กําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเปนการกอสรางกําแพง

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนโครงสรางรับน้ําหนักและปองกันการ

เคลื่อนตัวของดินทางดานขาง โดยจะทําการกอสรางกําแพงในช้ัน

ที่ต่ํากวาผิวดินดวยคอนกรีตเสริมเหล็กคลายคลึงกับการทํา

เสาเข็มเจาะแบบเปยก ซึ่งการใชเทคโนโลยีในการกอสรางกําแพง

กันดินชนิดนี้ทําใหไมตองใช Sheet Pile และสามารถสรางกําแพง

กันดินใตดินแบบถาวรที่มีหนาตัดเปนสี่เหลี่ยมเหมือนกําแพงทั่วไป 

แตมีความแข็งแรงและสามารถปองกันการรั่วซึมของน้ําได ซึ่งสวน

ใหญจะใชเพื่อเปนโครงสรางของชั้นจอดรถใตดิน กําแพงอาคาร

ผูโดยสารสําหรับระบบรถไฟฟาใตดิน และอุโมงคลอดทางแยก 

เปนตน 

การออกแบบกอสรางกําแพงกันดินนั้นสามารถกําหนด

ความหนาของผนังกําแพงไดตั้งแต 50 เซนติเมตร จนถึง 1.5 

เมตร โดยเริ่มจากการตักดินขุดหลุมตามขนาดและแนวที่จะทํา

กําแพง จากนั้นจึงเติมสารละลายพยุงหลุมเจาะ เพื่อปองกันการ

พังทลายของดิน แลวจึงหยอนเหล็กเสริมที่ผูกเปนโครงไวแลวลง

ไป 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 ขึ้นอยูกับการออกแบบกําลังรับน้ําหนักและสภาพช้ันดิน

ในแตละพื้นท่ี 
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การกอสรางเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม จะกอสรางโดยทําการเจาะดินลงไปตามขนาดหนาตัดและความลึกที่ตองการ 

ซึ่งจะมีการเติมสารละลายพยุงหลุมเจาะลงไป เพื่อปองกันการพังทลายของดิน เมื่อเสร็จแลวจึงติดตั้งโครงเหล็กและเท

คอนกรีตลงไปในหลุม 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 
ป 2562 เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตชะลอตัวลงจากปกอน โดยเปนผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งเปน

ผลกระทบตอเนื่องจากสงครามการคาระหวางสหรัฐฯและจีน นอกจากนี้ การแข็งคาขึ้นของคาเงินบาทก็ทําใหภาคการสงออก

ของไทยไดรับผลกระทบคอนขางมาก ภาคการทองเที่ยวก็ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและการแข็งคาขึ้นของคาเงินบาท

ดวยเชนกัน อยางไรก็ตาม ดานการใชจายยังอยูในเกณฑเติบโตโดยเฉพาะการใชจายจากภาครัฐผานการลงทุนในโครงการเมกะ

โปรเจคตางๆ ถึงแมวาการใชจายภาคเอกชนจะอยูในภาวะชะลอตัวแตก็ยังมีแนวโนมเติบโตตามการใชจายของภาครัฐ โดย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณการขยายตัว (GDP) ของเศรษฐกิจไทยป 2562 ไวที่

รอยละ 2.4 

ในสวนของอุตสาหกรรมกอสราง แมจะมีทิศทางขยายตัวในชวงไตรมาส 1 ของป 2562 แตก็ไดรับผลกระทบจาก

ความลาชาในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง ทําใหโครงการกอสรางตางๆของภาครัฐเกิดความลาชา นอกจากนี้ 

มาตรการ LTV ที่ออกมาเพื่อควบคุมการปลอยสินเชื่อไดสงผลกระทบตอผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําใหตลาด

คอนโดมิเนียมมีทิศทางชะลอตัวลงเชนกัน ทั้งนี้ บริษัทไดปรับกลยุทธใหสอดคลองกับสถานการณโดยสามารถเจาะกลุมลูกคาที่

ยังมีศักยภาพ ทําใหผลประกอบการของบริษัทในป 2562 ออกมาสูงที่สุดนับตั้งแตกอตั้ง ทั้งดานยอดขายและกําไรสุทธ ิ

สําหรับภาพรวมของป 2563 งานกอสรางในโครงการเมกกะโปรเจคตางๆของภาครัฐ เชน รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 

สนามบิน รถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคตางๆ รวมถึงงานกอสรางทางดวนและมอเตอรเวย ยังถือเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศที่สําคัญ ซึ่งคาดวางานตางๆขางตนจะสามารถเริ่มการกอสรางไดในชวงไตรมาส 3 ของป อยางไรก็ตาม จาก

วิกฤติการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด 19) ในชวงตนป 2563 ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของทั้ง

โลก โดยในปจจุบันยังไมสามารถคาดการณกําหนดเวลาสิ้นสุดและระดับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได ถือเปนตัวแปรสําคัญที่

จะอาจจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงอุตสาหกรรมกอสรางในป 2563 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปกอน  

ทั้งนี้ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มเจาะรายใหญ ไดแก บจ.อิตัลไทย เทรวี,่ บมจ.ไพลอน, บมจ.ซีฟ

โก, บจ.เดอะเครน เซอรวิส, บจ.สยามโทเนะ, บจ.สแตนดไพล และ บจ.ไทยบาวเออร ซึ่งหากพิจารณาในแงของรายไดและ

กําลังการผลิต (จํานวนชุดเครื่องจักร) ถือไดวาบริษัทมีสวนแบงการตลาดเปนลําดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม 
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โครงสรางเงินทุน 

 

ผูถือหุน 
รายชื่อผูถือหุนท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบยีนผูถือหุน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 มีดังนี ้

 

 

 

  หมายเหต:ุ       * กลุมแสงอารยะกุล ประกอบไปดวย นายชเนศวร นายบดินทร นายวงศชัย และนายอนนต แสงอารยะกุลถอืหุนในสัดสวน  

         รอยละ 35.005, 8.001, 6.668 และ 1.831 ตามลําดับ  

 

 

นโยบายการจายเงินปนผล 
 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางไรก็

ตาม บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไร

สุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทใหความ

เห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

ลําดับท่ี จํานวนหุน รอยละ

1 386,223,246     51.51         

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 27,297,426       3.64           

3 นาย เผด็จ หงษฟา 18,142,600       2.42           

4 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี 15,286,000       2.04           

5 นาย พิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย 14,737,996       1.97           

6 STATE STREET EUROPE LIMITED 14,457,000       1.93           

7 บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 11,139,200       1.49           

8 นาย สมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน 8,695,746        1.16           

9 กองทุนเปด กรุงศรีหุนระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปนผล 6,910,600        0.92           

10 กองทุนสํารองเล้ียงชีพเครือซีเมนตไทยซ่ึงจดทะเบียนแลว 5,450,800        0.73           

ผูถือหุนรายอ่ืน 241,532,782     32.21         

รวม 749,873,396     100.00        

รายช่ือผูถือหุน

กลุมแสงอารยะกุล *
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การจัดการ 
โครงสรางการจัดการ  

บริษัทมีโครงสรางการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารกจิการและ 
บรหิารความเสี�ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดแูลกจิการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายงานวศิวกรรม และการตลาด 
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายงานซ่อมบํารุง 
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝ่ายการจดัการและการเงนิ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบุคคล 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายจดัซื�อ 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายการจดัการ 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายงานวศิวกรรม 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

เลขานุการบรษิทั 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายก่อสรา้ง 
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โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอีก 3 ชุด ไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

กิจการและบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 

คณะกรรมการบริษัท   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวนท้ังสิ้น 10 คน ประกอบดวย 

 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 6 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 60 ของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบดวย 

- กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 40 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีความ

เปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญ 

- กรรมการที่ไมอสิระ 2 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 20 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

 กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 40 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

 

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้

      ทั้งนีม้ีนางสาวฐิตมิา เตียวประทีป เปนเลขานกุารบริษัท 

      หมายเหต ุ

      1. เปนผูที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงนิของบริษทั 

ชื่อ-นามสกลุ ตําแหนง 

1. นายเสรี จินตนเสร ี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. ดร.ปญจะ เสนาดสิัย1 กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

3. ศ.กิตติคณุ ดร.วินติ ชอวิเชียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

4. ดร.ชัยพัฒน สหสักุล1 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศร ี กรรมการ 

6. นายวงศชัย แสงอารยะกลุ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

7. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกลุ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

8. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน กรรมการ และกรรมการบริหารกจิการและบริหารความเสี่ยง 

9. นายพิสันติ์ ศริิศุขสกลุชัย กรรมการ และกรรมการบริหารกจิการและบริหารความเสี่ยง 

10.นายบดินทร แสงอารยะกลุ กรรมการ และกรรมการบริหารกจิการและบริหารความเสี่ยง 
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โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร/ กรรมการอิสระ เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญงาน

วิศวกรรมโครงสราง ซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง 

นอกจากนีโ้ครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการซึ่งมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ และมคีวามรู 

ความสามารถ และมีประสบการณที่เช่ียวชาญซึ่งจําเปนและเปนประโยชนในการประกอบธรุกิจของบรษิัท ดังน้ี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชี่ยวชาญ จํานวนคน รอยละ 

 กอสรางงานฐานราก และวิศวกรรม 4 40 

 บัญช ีการเงิน เศรษฐศาสตร และบริหารธรุกิจ 4 40 

 กฎหมาย 1 10 

 เครื่องจักรกลหนัก 1 10 

รวม 10 100 

กอสรางงานฐานรากและวิศวกรรม

40%
บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจ

40%

กฎหมาย

10%

เครื่องจักรกลหนัก

10%

โครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการบรษิัทแบงตามทักษะวิชาชีพ

กอสรางงานฐานรากและวิศวกรรม บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจ กฎหมาย เครื่องจักรกลหนัก
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คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดําเนินการจัดการและกํากับดูแลกิจการของบริษัทตามกฎหมาย หลักเกณฑ และ

ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท และปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย

สุจริตและระมัดระวัง 

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแตงตั้งของผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่

ใหคําแนะนําและชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ   และเพื่อทํา

หนาที่เกี่ยวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งสนับสนุนใหการกํากับดูแลกิจการเปนไป

ตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ด ี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท รวมกัน

พิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยดูใหแนใจวาเรื่องที่สําคัญไดนําเขารวมไวแลว  และ

กรรมการแตละคนมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม 

 เลขานุการบริษัท มีการจัดสงวาระการประชุมใหแกกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ ซึ่งเอกสาร

ดังกลาว ไดใหขอมูลและรายละเอียดอยางเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณา อยางไรก็ตาม ในเรื่องที่ไมสามารถเปดเผยเปน

ลายลักษณอักษร หรือการเปดเผยลวงหนาจะสงผลกระทบตอบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเรื่องมาอภิปรายในที่

ประชุมได 

 ในระหวางการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะนําเสนอเรื่องตางๆและ

กรรมการสามารถจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการสงเสริมใหกรรมการมีการ

ใชดุลยพินิจตัดสินใจ  ซึ่งกรรมการไดใหความสนใจกับทุกวาระที่นําเขาสูที่ประชุม รวมถึงเรื่องการกํากับดูแลกิจการ นอกจากน้ี 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผูบริหารระดับสูงในแตละฝายเขารวมประชุม เพื่อนําเสนอขอมูล ปญหาและชี้แจง

รายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธระหวางกรรมการและผูบริหารระดับสูง ทั้งยังเปนการ

เขาถึงขอมูลสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมผานการสอบถามผูบริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีขอมูลไมเพียงพอ 

กรรมการสามารถติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดผานเลขานุการของบริษัท 

 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบดวยสาระสําคัญ เชน วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดการประชุม  

รายชื่อกรรมการที่เขาประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสําคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและขอสังเกต มติ

คณะกรรมการบริษัทและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย  บริษัทไดมีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทเปนรูปเลม สามารถสืบคนงาย แตแกไขไมได  มีการบันทึกและเปดเผยจํานวนครั้งการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 

โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาสและไมต่ํากวา 6 ครั้งตอป สวนการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กิจการและบริหารความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นเปนประจํา จึงมีการรายงานผลการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัททราบดวย 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร แสงอารยะกุล และนายบดินทร แสงอารยะกุล ลงลายมือช่ือ

รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อ

รวมกับ นายวงศชัย แสงอารยะกุล หรือนายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน หรือนายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย รวมเปนสองคนและ

ประทับตราสําคัญของบริษัท  

 

ประธานกรรมการ 

บทบาท และหนาที่ ของประธานกรรมการ 

1. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนของบริษัท โดยดูแลใหการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและผูถือหุนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพจนสําเร็จลุลวง 

2. เปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนใหกรรมการทุก

คนมีสวนรวมในการประชุม 

3. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 

ฝายเทากัน 

4. รับผิดชอบในฐานะผูนําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหารกจิการและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการชุดยอย ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่

กําหนดไว 
 

โดยในป 2562 คณะกรรมการเห็นวาประธานกรรมการสามารถทําหนาที่ในการนําประชุม และสนับสนุนให

กรรมการไดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไดอยางดีเยี่ยม 

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพยบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ของตนเอง และ       

คูสมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังกรรมการทานนั้นไดรับการเลือกตั้งใหเปน

คณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท และคูสมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีการทําธุรกรรมการซื้อ

ขายหลักทรัพยของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) กรรมการทานนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพยนั้นตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการถือครองหุนของกรรมการ และผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 ประกอบดวย 
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รายชื่อกรรมการ  

และผูบริหาร 

การถือครองหุน (หุน) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 การเปลี่ยนแปลง

ระหวางป 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

ของตนเอง  คูสมรส/ 

บุตรท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ของตนเอง  คูสมรส/ 

บุตรท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะ 

1 นายเสรี จินตนเสร ี

ประธานกรรมการ  

กรรมการอิสระ 

3,733,246 - ไมเปลี่ยนแปลง1 3,733,246 - 

2 ดร. ปญจะ เสนาดิสัย 

กรรมการอิสระ 

- - 1,030,000 1,030,000 - 

3 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวเิชียร 

กรรมการอิสระ 

- - ไมเปลี่ยนแปลง1 - - 

4 ดร. ชัยพัฒน สหัสกุล 

กรรมการอิสระ 

- 2,499,996 ไมเปลี่ยนแปลง1 - 2,499,996 

5 นายสุชาติ บุญบรรเจดิศร ี

กรรมการ 

15,286,000 - ไมเปลี่ยนแปลง1 15,286,000 - 

6 นายวงศชัย แสงอารยะกุล 

กรรมการ 

50,000,000 - ไมเปลี่ยนแปลง1 50,000,000 - 

7 ดร. ชเนศวร แสงอารยะกุล 

กรรมการ 

262,490,132 - ไมเปลี่ยนแปลง1 262,490,132 - 

8 นายสมศักดิ ์วิริยะพิพัฒน 

กรรมการ 

8,695,746 - ไมเปลี่ยนแปลง1 8,695,746 - 

9 นายพิสันติ์ ศริิศุขสกุลชัย 

กรรมการ 

14,737,996 - 20,000 14,757,996 - 

10 นายบดินทร แสงอารยะกุล 

กรรมการ 

60,000,000 - ไมเปลี่ยนแปลง1 60,000,000 - 

11 นายชัยพล สุทธมนัสวงษ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายบัญชีและการเงิน 

- - - - - 

12 นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจดัการ 

- - - - - 

13 นางสุรรีัตน นาคะผดงุรัตน  

ผูอํานวยการฝายบัญช ี

- - - - - 

14 นายกรณ ทองศร ี

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

- - - - - 

15 นายรัฐกร นาคาไชย 

ผูอํานวยการฝายงานกอสราง 

- - - - - 

 

 

ขอบเขต อํานาจอนุมัติ หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเรื่องตางๆ ของบริษัทตามขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลบริษัทให

เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย รวมถึงการ

กําหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน เปาหมาย (ที่สอดคลองกับภารกิจ) กลุยทธ ทิศทางการดําเนินงานในแตละป และ

ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ
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บริษัท มีการแยกบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการที่ชัดเจน โดยมีการกําหนด

อํานาจอนุมัติ หนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้ 

1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัท 

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้งและไมต่ํากวา 6 ครั้งตอป 

3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชี

ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง

อยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจ

เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจ

นั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอํานาจ

หนาที่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ซึ่งการมอบอํานาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทํา

ใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวน

เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและ

การจัดการของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายเวน

แตในเรื่องดังตอไปนี้คณะกรรมการบริษัทตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก 

เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู 

การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการ

ของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน นอกจากนี้ คณะกรรมการ

บริษัทยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายทรัพยสินที่สําคัญตาม

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง กรรมการ

ผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 

8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา

เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการ

ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
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บริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมี

มติแตงตั้ง 

9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททํา

ขึ้น หรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน 

โดยกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอยางนอย 1 คน ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือ

การเงิน และมีความรูตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลใหการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการมีวาระ

การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

เมื่อกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการไมสามารถอยูไดจนครบวาระ มีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนท่ีกําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัท

หรือที่ประชุมผูถือหุนควรแตงตั้งกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 

เดือนนับแตวันที่จํานวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ

ดูแลกิจการ 

 

โดยรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. ดร. ปญจะ เสนาดิสยั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 

2. ดร. ชัยพัฒน สหัสกลุ  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการอสิระ 

3. ศ.กิตติคณุ ดร. วินิต ชอวิเชียร กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการอสิระ 

 

หมายเหตุ ทั้งนี้มี นางสาวฐิติมา เตียวประทปี เปนเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
 

ดร. ปญจะ เสนาดิสยั และดร.ชัยพัฒน สหัสกุลเปนกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกจิการ 2 ทานท่ีมีความรูและ

ประสบการณในการสอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอโดยมีประสบการณมากกวา 30 ป และ 

มากกวา 20 ป ตามลําดับ 
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ขอบเขต อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกิจการ  

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. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอยางนอยปละ 1 ครั้ง และนําเสนอใหที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเห็นชอบ

ดวย 

9. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป

ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการและตอง

ประกอบดวยรายการตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกจิของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ แตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดรับจากการปฏิบัติหนาที่

ตามกฎบัตร (Charter) 
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. ทําหนาท่ีกํากับดูแลกจิการตามหลกัการกํากับดูแลที่ด ี

11. กลั่นกรองนโยบายและสอบทานแนวทางการปฏิบัติดานการตอตานการคอรรัปชั่น ใหขอเสนอแนะอันเปน

ประโยชนในการจัดทํา ปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการตอตานการคอรรัปชั่นใหเปนรูปธรรม รวมถึง

การกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่

เกี่ยวของ 

12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการใหคณะกรรมการบริษัททราบเปน

ประจําอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา  3 คน 

และเปนกรรมการอิสระไมนอยกวากึ่งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการ

อิสระ ท้ังน้ี กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

เมื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีจํานวนครบตามที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนด  

โดยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี ้

 

ทั้งนี้มี นายกรณ  ทองศรี เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

ขอบเขตและอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

1. พิจารณาโครงสราง และ องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คุณสมบัติ รวมทั้งความเหมาะสมของ

ความรูและประสบการณของกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ 

ชื่อ-นามสกุล                     ตําแหนง 

1. ศ.กิตติคณุ ดร. วินิต ชอวิเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน /กรรมการอิสระ 

2. ดร. ชัยพัฒน สหัสกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นายวงศชัย แสงอารยะกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเปน

กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ ในกรณีที่ตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่

ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งแลวแตกรณ ี

3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงในบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม 

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ ไดแก คาตอบแทน

รายเดือน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบี้ยประชุม และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัว

เงิน เพื่อกําหนดใหมีความเหมาะสม 

5. กําหนดเกณฑประเมินผลกรรมการผูจัดการใหญ และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

6. พิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแก

กรรมการและพนักงาน รวมถึงการพิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีที่มีกรรมการ หรือพนักงานไดรับการ

จัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ของจํานวนหลักทรัพยทั้งหมดที่จะจัดสรร และตองไมมีกรรมการรายใดใน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่จะไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ดวย จึงจะมีสิทธิ

ในการใหความเห็นชอบ 

7. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําปของ

บริษัท และในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง โดยแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม

เพื่อเปนคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท  

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ 

ชื่อ-นามสกลุ ตําแหนง 

1. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกลุ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง  

2. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

3. นายพิสันติ์ ศริิศุขสกลุชัย กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

4. นายบดินทร แสงอารยะกลุ กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
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ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่อง

เกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย 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. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีสําคัญ ๆ ท่ีไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามที่จะไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางตามตารางอํานาจดําเนินการ  

6. เจรจาและเขาทําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับโครงการ

กอสรางอันเปนปกติธุระของบริษัท ในวงเงินตามตารางอํานาจดําเนินการ 

7. เปนฝายกํากับดูแลฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และดานการ

บริหารงานอื่น   

8. มีอํานาจอนุมัติในการเปดหรือปดบัญชีเงินฝากธนาคาร กําหนดชื่อผูมีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก

ของบริษัท รวมถึง ดําเนินการตางๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกลาว 

9. มีอํานาจอนุมัติในการขอมีวงเงินสินเชื่อ การเขาทําสัญญาวงเงินสินเชื่อ การยกเลิกวงเงินสินเชื่อทุกประเภท 

รวมไปถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการนําหลักทรัพยของบริษัท เชน ที่ดิน สิ่งปลูกสราง เงินฝาก 

พันธบัตร เปนตน เพื่อใชเปนหลักประกันการขอมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแหง 

10. ดําเนินการตางๆที่จําเปนเพื่อการสงเสริมและปกปองผลประโยชนของบริษัท 

11. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

  บริหารความเสี่ยง 

12. คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง มีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงดานการ

คอรรัปชั่นและกําหนดมาตรการปองกันการคอรรัปชั่น พรอมทั้งจัดทํา ทบทวน และปรับปรุงแนวทางการ
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ปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน พรอมทั้งเผยแพร

สื่อสารและใหความรูแกพนักงานของบริษัทใหทราบถึงนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นอยางท่ัวถึง 

13. พิจารณาและใหความเห็นตอรางนโยบาย และกรอบบริหารความเสี่ยงองคกร กอนนําเสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาใหความเห็นและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภท

ตางๆ ที่สําคัญ คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk), ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน/การดําเนินงาน 

(Operational Risk), ความเสี่ยงดานการรายงาน (Reporting Risk) และความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎเกณฑหรือระเบียบตางๆ (Compliance Risk) 

14. พิจารณาและใหความเห็นในการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบน

ของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของบริษัท (Risk Tolerance) กอนนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาใหความเห็นและอนุมัติ 

15. รับทราบ พิจารณา และใหความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง 

และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงท่ีเหลืออยูของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการบริหารความเสี่ยง

ที่เพียงพอและเหมาะสม 

16. ดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประสบความสําเร็จ เสนอแนะวิธีปองกัน และวิธีลด

ระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ติดตามแผนการดําเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนื่อง และ

เหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงไดรับการบริหารจัดการอยางเพียงพอและ

เหมาะสม 

17. ใหคําแนะนํา และการสนับสนุนแกฝายจัดการ และคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความ

เสี่ยงระดับองคกร รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

ภายในองคกรอยางตอเนือ่งและสม่ําเสมอ 

18. ดูแลและสนับสนุนใหมีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงองคกรเปน

ประจําอยางนอยทุกป เพื่อใหแนใจวานโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ยังคงสอดคลองและ

เหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจในภาพรวม  

19. รายงานความเสี่ยงท่ีสําคัญขององคกร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความ

คืบหนา และผลการของการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบทุกไตรมาส 

20. คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจางท่ีปรึกษาจากภายนอก เพื่อใหคําแนะนาํได

ดวยคาใชจายของบริษัท 

 

ทั้งนี้ อํานาจของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน

ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว 
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ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผูบรหิาร มดีังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 

1. ดร.ชเนศวร  แสงอารยะกลุ กรรมการผูจดัการใหญ 

2. นายพิสันติ์    ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผูจดัการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 

3. นายสมศักดิ์  วิริยะพิพัฒน กรรมการรองผูจดัการใหญ – ฝายงานซอมบํารุง  

รักษาการผูอํานวยการ – ฝายซอมบํารุง 

4. นายบดินทร  แสงอารยะกุล1 กรรมการรองผูจดัการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน 

5. นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการ 

รักษาการผูอํานวยการ – ฝายจัดซือ้ 

6. นายชัยพล สุทธมนสัวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายบัญชีและการเงิน 

7. นางสุรีรตัน   นาคะผดุงรัตน ผูอํานวยการฝายบญัช ี

8. นางสาวนิภาวรรณ โรจนบณัฑิต2 ผูอํานวยการฝายบญัชีและการเงิน 

9. นายกรณ ทองศร ี ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

10. นายรัฐกร นาคาไชย ผูอํานวยการฝายกอสราง 

 

หมายเหตุ  1. ดํารงตําแหนงเปน Chief Financial Officer 

2. ดํารงตําแหนงเปน สมุหบัญช ี

 

ขอบเขต อํานาจอนุมัติ และหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ 

1. รับผิดชอบการบริหารงานประจําวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของบริษัท 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติคณะ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกประการ 

4. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางในการบริหารจัดการสํานักงานในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาทตอรายการ 

5. เจรจาและเขาทําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับโครงการ

กอสรางอันเปนปกติธุระของบริษัท ตามตารางอํานาจดําเนินการ 
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6. มีอํานาจในการวาจาง และกําหนดผลตอบแทนใหแกพนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝาย

นายจางในคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัท 

 อยางไรก็ตาม อํานาจของกรรมการผูจัดการใหญจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผูจัดการใหญหรือ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ตาม

กฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการ

อนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะ

การดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว 

 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

การสรรหากรรมการอิสระ 

 องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการอิสระ 

  บริษัทไดกําหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. คือ มี

กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และไมนอยกวา 3 คน โดยมีหลักเกณฑในการสรรหา

กรรมการอิสระเปนไปตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งเขมกวาขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน

ที่ออกใหม โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑในการสรรหาดังน้ี 

นิยามกรรมการอิสระ 

   บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระ ไวดังนี ้

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมการถือครองหุนของผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 

ดวย 

2. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) กรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน 

(กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และกรรมการที่มี

อํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ

อนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน

ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 

(บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษัทข้ึนไปที่มีบริษัทใหญเปนลําดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน 

บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
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ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท

ยอย 

4.  ไมมี (ในปจจุบัน) หรือเคยมี (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการ

ขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอน

ไดรับการแตงตั้ง) ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ที่มีมูลคารายการตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต 20 ลานบาท

ขึ้นไปแลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา โดยการคํานวณมูลคาดังกลาวใหนับรวมรายการในชวง 1 ปกอน

หนาที่ทํากับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่

เปนธุรกรรมปกติ   การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ และการ

ให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

5. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง

ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู  

6. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) ผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง

รวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสอง

ลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ 

ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพ เปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช

กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนนิงานของบริษัท 

 โดยกระบวนการในการสรรหาจะเหมือนกับกระบวนการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูงสดุ โดยไดกลาว

ไวในหัวขอถัดไป 

 การสรรหากรรมการใหมและผูบริหารระดับสูงสุด 

 หลักเกณฑและกระบวนการในการคัดเลือกแตงต้ังกรรมการใหม (รวมถึงผูบริหารระดับสูงสุด) และการพน

จากตําแหนงกรรมการ   

การคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการใหม รวมทั้งกรรมการผูจัดการใหญ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเปนผูพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการทุกราย ไมวาจะ
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เปนกรณีกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุน หรือกรรมการอิสระ โดยอาจพิจารณาใชบริษัทที่ปรึกษา (Professional 

Search Firm) หรือฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการ

ใหม ดังนี ้

1) ความรู ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถ และประสบการณที่จําเปนและสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของบริษัท เพื่อสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลบริษัท  

2) คุณสมบัติตามขอกําหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และกลต. และขอบังคับของบริษัท 

3) มีประวัติการทํางานที่โปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเปนมืออาชีพ 

4) การไมจํากัดเพศ 

 องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนั้นไดกําหนดไวใน

ขอบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ท้ังน้ีกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

กําหนด 

 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการ

ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจาก

ตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป 

ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขา

มาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

 

  การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนท่ีตนถือ 

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผู

ออกเสียงช้ีขาด 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ

บริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน  
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บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะตองไดรับมติของคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวาสามในสี่ 

ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยูและจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการพนตําแหนงกอนถึงวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน

สี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

 

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของ

ความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

ตามที่ตองการ เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละทาน โดยกําหนดองคประกอบ

เปน 3 สวน คือ (1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งสะทอนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพื่อแสดงใหเห็น

ความสําคัญ และการอุทิศเวลาในการเขาประชุม (3) โบนัสซึ่งเปนคาตอบแทนพิเศษท่ีจายใหกับกรรมการปละครั้งตามมูลคาที่

สรางใหแกผูถือหุน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการใน

เบื้องตน เพื่อนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป 

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 มีรายละเอียดดังนี ้

1. คาตอบแทนรายเดือน 

                      ป 2561                   ป 2562 

                                                             (บาทตอเดือน)            (บาทตอเดือน)  

-  ประธานกรรมการบริษัท                                           50,000                  50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ         35,000                  35,000 

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ         31,000          31,000 

-  กรรมการ             21,000                  21,000 

 

ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนนี ้

 

2. คาเบี้ยประชุม 

                                                                                                    ป 2561                    ป 2562 

          (บาทตอครั้ง)               (บาทตอครั้ง) 

-  กรรมการ            5,000                       5,000   

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ          5,000                       5,000   

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน        5,000                       5,000   
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3. โบนัสเปนวงเงินไมเกิน 3,000,000 บาท ทั้งนี้มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรร 

 

 กลาวโดยสรุป  กรรมการทีไ่มเปนผูบริหารมีโครงสรางคาตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 1 2 และ 3 แตกรรมการที่

เปนผูบรหิารมโีครงสรางคาตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 2 และ 3 เทานั้น โดยโครงสรางดังกลาวเหมาะสมกับความ

รับผิดชอบและสามารถจูงใจใหกรรมการและผูบริหารนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ

สามารถเปรยีบเทียบไดกับระดับทีป่ฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม
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คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับในป 2562 

 

 คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน

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

2 ดร. ปญจะ เสนาดิสัย 420,000                   30,000                   30,000                        281,250           761,250         

3 ดร. ชัยพัฒน สหัสกุล 372,000                   30,000                   30,000                        10,000                           281,250           723,250         

4 ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ชอวิเชียร 372,000                   30,000                   30,000                        10,000                           281,250           723,250         

5 นายวงศ ชัย แสงอารยะกุล 252,000                   30,000                   10,000                           281,250           573,250         

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

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

8 นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน 30,000                   281,250           311,250         

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

10 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 252,000                   20,000                   187,500           459,500         

รวม 2,268,000                290,000                  90,000                        30,000                           3,000,000         5,678,000       

คาตอบแทนกรรมการ ป 2562

คาตอบแทนรายเดือน

คาเบ้ียประชุม

โบนัสกรรมการ รวม
รายชื่อกรรมการลําดับท่ี
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คาตอบแทนผูบริหารในปที่ผานมา 

      ผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลงานของแตละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators โดยในป 2562 สามารถ

สรุปคาตอบแทนที่ผูบรหิารไดรับเปนดังน้ี 

ตําแหนง 

ป 2561 ป 2562 

จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน  

(ลานบาท) 
รายละเอียดคาตอบแทน จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน          

(ลานบาท) 
รายละเอียดคาตอบแทน 

กรรมการบริหาร

และ ผูบริหาร 

9 15.868 เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ PYLON EJIP 

No.11, PYLON EJIP No2 

10 20.465 เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ และ PYLON-EJIP NO.11 

PYLON-EJIP NO.22 PYLON-EJIP NO.33 

หมายเหตุ  

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

ไ ด รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร กํ า กั บ ห ลั ก ท รั พ ย แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย  เ มื่ อ วั น ที่  2 9  กั น ย า ย น  2 5 6 0  โ ด ย ร า ย ล ะ เ อี ย ด โ ค ร ง ก า ร ป ร า ก ฎ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

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

2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) – ครั้งที่ 2 (PYLON – EJIP No.2) (1/10/2561-30/9/2562) โดยโครงการฯ เปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในขอ 7 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.38/2561  ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561  เรื่อง การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของกรรมการ ผูบริหาร 

ผูสอบบัญชี ผูทําแผน และผูบริหารแผน เพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ที่ สจ.38/2561  ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561  เรื่อง การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

ของกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ผูทําแผน และผูบริหารแผน โดยบริษัทไดย่ืนหนังสือรับรองตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมื่อวันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2561รายละเอียดโครงการปรากฎในเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15356686276331&language=th&country=TH  

3 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 เปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในขอ 7 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.38/2561  ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561  เรื่อง การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาของกรรมการ ผูบริหาร 

ผูสอบบัญชี ผูทําแผน และผูบริหารแผน เพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ที่ สจ.38/2561  ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561  เรื่อง การจัดทํารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

ของกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ผูทําแผน และผูบริหารแผน โดยบริษัทไดยื่นหนังสือรับรองตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยรายละเอียดโครงการปรากฎในเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15658244159911&language=th&country=TH 

 

(2) คาตอบแทนอื่น -ไมมี-  
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จํานวนครั้งท่ีเขาประชุม 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท 

ป 2562 

คณะกรรมการ 

(6 ครั้ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการ 

(6 ครั้ง) 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

(2 ครั้ง) 

1. นายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 6/6   

2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

6/6 6/6  

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

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6/6 6/6 2/2 

4. ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6/6 6/6 2/2 

5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ 4/6   

6. นายวงศชัย แสงอารยะกุล กรรมการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6/6  2/2 

7. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

6/6   

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6   

9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6   

10. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6   

 



 

  

61 

รายงานประจําป 2562 

การกํากับดูแลกิจการ 

 

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสําคัญ และความ

รับผิดชอบที่มีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางตอเนื่อง เปนผลใหบริษัทไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการอยู

ในระดับดีมากอยางตอเนื่อง และในป 2562 บริษัทไดรับการประเมินจากหนวยงานท่ีกํากับดูแล และจากองคกรและหนวยงาน

ตางๆ ดังนี ้

- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย อยูในระดับ “ดีเยี่ยม” 

- ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2562 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) อยูในระดับ “ดีเลิศ” 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือ

หุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยกําหนดใหเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซตเพื่อการสื่อสาร

ภายนอกองคกร และเผยแพรเพื่อการสื่อสารใหพนักงานในองคกรรับทราบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท และสงเสริมให

พนักงานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 

ในป 2560 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดออกหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจด

ทะเบียน ป 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ป 2560”) ซึ่งไดวางหลักปฏิบัติสําหรับคณะกรรมการ 8 

ขอหลัก คือ 

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยาง

ยั่งยืน 

2. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน 

3. เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

4. สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

5. สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

6. ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

7. รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

8. สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน 

 

 เพื่อเปนหลักปฏิบัติใหคณะกรรมการบริษัท นําไปปรับใชในการกํากับดูแลใหกิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว 

นาเชื่อถือสําหรับผูถือหุน เพื่อประโยชนในการสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 ไดพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท โดยใหนําหลักปฏิบัติตาม
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หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 ไปปรับใชตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทใหไดมาก

ที่สุด และกําหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพการณของบริษัทและให

คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนํา CG Code ไปปรับใชอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 การกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย คือ ระบบที่จัดใหมีโครงสราง และกระบวนการของความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ  ฝายจัดการ และผูถือหุน 

เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน นําไปสูการเจริญเติบโตและเพิ่มมูลคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว โดยคํานึงถึงผูมีสวนได

เสียอื่นดวย โดยในป 2562 คณะกรรมการบริษัทไดดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อเสริมสรางองคกรใหมีระบบ

การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนพ้ืนฐานของการเติบโตทางธุรกิจอยางยั่งยืน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี ้

หมวดที่ 1  สิทธิของผูถือหุน 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

หมวดที่ 1 และ 2 สิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 บริษัทเคารพสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เชน การเขา

รวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน การอนุมัติจายเงินปนผล การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ เปนตน 

และสิทธิมากกวาสิทธิตามกฎหมาย โดยเปดเผยขอมูล ขาวสารตางๆ ที่สําคัญใหผูถือหุนรับทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท  

ในเรื่องการประชุมผูถือหุน กอนการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการ

ประชุมและเสนอชื่อกรรมการบริษัทลวงหนาตั้งแตวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ

ตางๆ เชน สัดสวนการถือหุนของผูที่เสนอ รายละเอียดของขอมูลประกอบการพิจารณา ชองทางรับเรื่อง กําหนดเวลารับเรื่อง 

และไดมีการแจงขอมูลผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยรายละเอียดหลักเกณฑใน

เว็บไซตของบริษัท  สําหรับการสงหนังสือเชิญประชุม บริษัทไดแนบขอมูลประกอบการพิจารณาในแตละวาระใหผูถือหุนได

รับทราบ รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบตางๆ และรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีไมสามารถมารวมประชุมไดแตตองการ

ตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยบริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารแนบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต

ของบริษัทลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาขอมูลกอนไดรับเอกสารฉบับจริง 

 ในวันประชุมผูถือหุน กรรมการบริษัทจะเขารวมประชุมทุกทานหากไมมีเหตุจําเปนซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงได ซึ่งในป

ที่ผานมา มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุมครบทุกทาน เมื่อเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมซึ่งเปนประธานกรรมการไดแจง

กฎเกณฑที่ใชในการประชุม และใหสิทธิผูถือหุนไดเลือกกรรมการเปนรายบุคคล รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความ

คิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับการประชุมหรือเกี่ยวของกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสง

คําถามมายังบริษัทลวงหนาผานทางอีเมลของบริษัทอีกดวย อีกทั้ง บริษัทไมมีการแจกเอกสารที่มีขอมูลสําคัญเพิ่มเติมในที่

ประชุมผูถือหุนอยางกระทันหัน ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไม
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จํากัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสายอีกดวย (หากผูถือหุนทานใดมาสาย ก็ยังมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงใน

วาระถัดไป) 

ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมและเผยแพรรายงานการประชุมในเว็บไซตของบริษัท

ภายใน 14 วัน 

สําหรับการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่

รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและผูอื่น ซึ่งรายละเอียดอยูในหัวขอการดูแลการใชขอมูล

ภายใน  

นอกจากนี้ในเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยง บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการที่เกี่ยวโยง ซึ่ง

กรรมการที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของจะไมมีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนได

เสียหรือมีสวนเกี่ยวของ 
 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

3.1 การดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทจะปฏิบตัิตอผูมีสวนไดเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และจะดูแลใหมีการสงเสรมิใหเกิดความรวมมือ

ระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางการเติบโตและความยั่งยนืของกิจการ โดยบริษัท ไดใหความสําคญัในการดูแลและ

คํานึงถึงสิทธผิูมีสวนไดเสียทุกกลุมท้ังภายใน และภายนอกบริษัท ตั้งแตผูถือหุน พนักงาน ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขงทางการคา 

ตามสิทธิที่มตีามกฎหมายทีเ่กี่ยวของ รวมถึงความรับผดิชอบตอสังคมและสวนรวม คณะกรรมการบรษิัทจึงไดกําหนดนโยบาย

ไวในจริยธรรมธรุกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางานท่ีเปนลายลักษณอักษร โดยไดเปดเผยในเว็บไซต สาํหรับใชเปนแนวทางการ

ปฏิบัติ เพื่อใหคณะกรรมการบริษทั ฝายบริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเปนหลักปฏิบตัิในการดาํเนินงาน โดยถือเปน

ภาระหนาที่ และเปนวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ซึ่งสรุปไดดังนี้  

นโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุน 

เพื่อใหบริษัทไดมีหลักการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกันตอผูถือหุน บริษัทไดกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี ้

1. ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความระมัดระวังรอบคอบ และเปน

ธรรมตอผูถือหุน เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย 

2. กํากับดูแลการดําเนินงาน เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทมีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการที่ถูกตอง

เหมาะสม เพื่อปกปองและเพิ่มผลประโยชนของผูถือหุน 

3. มุงมั่นในการสรางความเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่ดีสอดคลอง

กับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

4. เคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จําเปนเพื่อประเมินบริษัท โดยเทาเทียมกัน และจะเปดเผยผล

ประกอบการ ฐานะการเงิน พรอมขอมูลสนับสนุนที่ถูกตองตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

5. ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ท้ังในการประชุมผูถือหุน และกรณีอื่นๆ 
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6. จะบริหารองคกรโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสงเสริมใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ

ขององคกร สอดสองดูแลและจัดการแกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้นในองคกร 

 

ในป 2562 ไมมีขอพิพาทฟองรอง หรือขอรองเรียนใดๆ ระหวางบริษัท กับผูถือหุน 

นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน 

บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่สําคัญของบริษัท เปนปจจัยแหงความสําเร็จของ

การบรรลุเปาหมายของบริษัท บริษัทจึงใหการดูแลตลอดจนใหความเปนธรรมในดานโอกาส  ผลตอบแทน การ

แตงตั้ง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทไดยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี ้

1. ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสวนบุคคล 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ 

3. การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทําดวยความสุจริตใจ และตั้งอยูบน

พื้นฐานของความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแตละคน 

4. ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ 

การจัดสัมมนา การฝกอบรม เปนตน 

5. กําหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงานและสวัสดิการแกพนักงานอยางเปนธรรม ที่สอดคลองกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น เชน สภาพตลาด การแขงขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน 

และความสามารถในการทํากําไรในแตละป เปนตน และในระยะยาว เชน การวัดผลการปฏิบัติงานตาม 

Balanced Scorecard เปนตน 

6. รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 
 

โดยในป 2562 บริษัทไมมีขอรองเรียนใดๆ ระหวางบริษัท กับพนักงาน 

 

นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา 

บริษัทเช่ือมั่นในคุณคาของการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคา ซึ่งเปนผูมี

พระคุณของบริษัทอยางตอเนื่อง บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติตอลูกคาดังน้ี 

1. ใหบริการอยางมีคุณภาพแกลูกคาในราคาที่เปนธรรม 

2. ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกลูกคา โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง อันเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับ

คุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการนั้นๆ 

3. พึงรักษาผลประโยชนของลูกคาดวยความซื่อสัตยสุจริต พรอมทั้งใหคําแนะนําในบริการที่ดี และเปนประโยชน

ตอลูกคา 

4. ไมพึงเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากลูกคา โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีของตน 

5. ไมพึงนําขอมูลของลูกคาไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

 

โดยในป 2562 ไมมีขอพิพาทฟองรอง หรือขอรองเรียนใดๆ ระหวางบริษัท กับลูกคา 
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นโยบายการปฏิบัติตอเจาหนี้  

 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอเจาหนี้โดยเฉพาะ

เรื่องเงื่อนไขค้ําประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชําระหนีไ้วอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและเปดเผย

ถึงการปฏิบัติไวใหเปนที่ทราบ เชน ดานการบริหารเงินทุน บริษัทมีนโยบายทีจ่ะรักษาอัตราสวนสภาพคลองใหอยูใน

ระดับสูงเพียงพอ และรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อใหบริษัทมีความสามารถในการ

ชําระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดอยางตอเนื่อง ตรงตามกําหนดเวลา ดานเงื่อนไขการค้ําประกัน บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลผูที่

ค้ําประกันไมใหไดรับความเสียหาย หากมีปญหาบริษัทจะเขาไปรับผิดชอบ ดานการผิดนัดชําระหนี้ บริษัทมีนโยบาย

ที่จะไมผิดนัดชําระหนี้ บริษัทจะเรงเขาไปจัดการ และแกไขปญหาเพื่อใหสามารถชําระหนี้คืนแกเจาหนี้ 

 

โดยในป 2562 บริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยครบถวนและไมมีเหตุการณผิดนัดชําระหนี้

ใดๆ 

 

นโยบายการปฏิบัติตอคูคา และคูสัญญา 

 

บริษัทปฏิบัติกับคูคาซึ่งเปนหุนสวนและปจจัยแหงความสําเร็จทางธุรกิจที่สําคัญประการหนึ่งดวยความ

เสมอภาค และคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยบริษัทไดยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี ้

       1.   การจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตหลักการดังนี ้

- มีการแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน 

- มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคา 

- จัดทําสัญญาที่เหมาะสมไมเอาเปรียบคูสัญญา 

- จัดใหมีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยาง

ครบถวน และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 

- จายเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชําระเงินที่ตกลงกัน 

2. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไมกระทํา

การโฆษณาที่เปนเท็จ หรือหลอกลวงใหคูคาและคูสัญญาเขาใจผิด 

3. บริษัทจะปฏิบัติตอคูคาและคูสัญญาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับ

ผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขท่ีตกลงไวโดยเครงครัด 

4. บริษัทมุงหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญาโดยมีวัตถุประสงค

ชัดเจน ในเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการที่คูควรกับมูลคาเงิน คุณภาพทางดานเทคนิคและมี

ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

 

โดยในป 2562 ไมมีขอพิพาทฟองรอง หรือขอรองเรียนใดๆ ระหวางบริษัท กับคูคาและคูสัญญา 
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นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา  

 

บริษัทดําเนินธุรกจิภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีเปนธรรม โดยยึดหลักปฏิบัตดิังนี ้

1. ไมแสวงหาขอมลูที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีที่ไมสจุริต หรือไมเหมาะสม 

2. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางใหราย 

3. ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมดิทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น หรือคูแขงทางการคา 

 

โดยในป 2562 ไมมีขอพิพาทฟองรอง หรือขอรองเรียนใดๆ ระหวางบริษัท กับคูแขงทางการคา  

 

ความรับผิดชอบตอสังคม และสวนรวม 

บริษัทใหความสําคัญตอการรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ดังน้ี  

1. ปฏิบัติตนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย หรือขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2. คํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมีการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย 
  

โดยในป 2562 บริษัทใหความสําคัญตอการรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม โดยปฏิบัติตามขอกฎหมาย 

หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ

ดําเนินงานดวย  โดยในดานสิ่งแวดลอม บริษัทไดกําหนดมาตรการในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทั้งสวน

หนวยงานและโรงงานซอมบํารุง นอกจากนี้ บริษัทไดมีการรณรงคใหพนักงานชวยกันประหยัดทรัพยากรและ

พลังงานดานตางๆ ท้ังการใชไฟฟา น้ําประปา และโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชน้ํามัน ซึ่งจากการติดตามพบวา มีการใช

น้ํามันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

 

นอกจากนี้ในป 2562 บริษัทยังคงใหความสําคัญในเรื่องชุมชน/สังคม โดยรอบ ๆ บริเวณโครงการกอสราง

รวมถึงโรงซอมบํารุงเครื่องจักรของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยบริษัทมีมาตรการในการปองกันเพื่อมิใหสงผลกระทบตอ

ชุมชน/สังคม เชน มีรั้วลอมรอบเพื่อความปลอดภัย ลดฝุน ลดเสียง มีการเก็บขยะ ลางพื้นเพื่อใหเกิดความสะอาด 

รวมถึงฉีดพนน้ําบริเวณโดยรอบโครงการกอสรางเพื่อลดฝุนละอองขนาดเล็ก มีการลางลอรถบรรทุกทุกคันกอนออก

จากบริเวณโครงการกอสรางเพื่อปองกันเศษดิน โคลน ทราย หิน ตกหลนระหวางทาง การขนสงวัสดุโดยรถบรรทุก

ทุกคันจะตองมีวัสดุปกคลุม และรถบรรทุกที่นํามาใชจะตองไมกอใหเกิดควันดํา มีการใชเครื่องจักรพิเศษสําหรับ

โครงการกอสรางที่มีเขตกอสรางประชิดอาคารขางเคียง การอบรมพนักงานใหตระหนักถึงความปลอดภัยในการ

ทํางานและความรับผิดชอบตอชุมชน/สังคม รวมถึงการเยี่ยมเยียนชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการกอสราง เพื่อ

สอบถามถึงผลกระทบรวมถึงการชดเชยคาความเสียหาย (ถามี) และเพิ่มมาตรการเสริมที่จําเปน (ถามี) เปนตน 

นอกจากนีบ้ริษัทไดรณรงคใหลดปริมาณการใชกระดาษ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อจัดการการใชกระดาษ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังน้ี 
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1. ประยุกตการใชเทคโนโลยี โดยการสงเสริมใหพนักงานและผูบริหารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาทิ การสงหนังสือ การเผยแพรขอมูล ความรูอื่นๆ ผานทาง

อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น  

2. การใชกระดาษใหคุมคา เพื่อใหการประหยัดทรัพยากรกระดาษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย

ประชาสัมพันธใหพนักงานผูบริหารคัดแยกเอกสารที่ใชงานเพียงหนาเดียว แลวนําเอกสารไปใช

กระดาษสองหนา หรือ Reused เปนกระดาษโนต หรือสมุดโนต แทนการใชโพสตอิท เปนตน 
 

รวมถึงไดรวมบริจาคในโครงการพัฒนาชาวเขาจังหวัดลําพูน รวมบริจาคในโครงการสะบัดแปรงแรงใจ

โรงเรียนบานหวยกุม บริจาคใหมูลนิธิกึ่งวิถีหญิง บริจาคใหสมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานี รวมทอดผาปาการศึกษา 

โรงเรียนบานโนนสวรรค รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,900 บาท 

 

3.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดเปนแนวทางการ

ปฏิบัติใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี ้

 บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศร ี

 บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะรองทุกขในเรื่องคับของใจเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งขอเสนอ

ตางๆ จะไดรับการพิจารณาอยางจริงจัง และกําหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และสราง

ความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน 

 บริษัทสนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

 บริษัทรักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน เชน ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน ฯลฯ การเปดเผย

หรือการถายโอนขอมูลสวนตัวของพนักงานสูสาธารณะจะทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากพนักงานผูนั้น ท้ังน้ี 

การลวงละเมิดถือเปนความผิดทางวินัย เวนแตไดกระทําไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย 

 บริษัทไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลและการทุจริต 

 พนักงานทุกคนตองไมกระทําการใดๆ ทีเ่ปนการละเมิดหรือคุกคามไมวาจะเปนทางวาจาหรือการกระทําตอผูอืน่บน

พื้นฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางรางกายและจิตใจ 

 

นอกจากนี้ บริษัทไดกําหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดจางแรงงานทั้งพนักงานและคูคาทางธุรกิจโดยการปฏิบัติตาม

กฎหมายแรงงานโดยเครงครัด ทั้งในเรื่องการจางงานเด็ก หรือการบังคับใชแรงงาน รวมทั้งการจัดใหมีระบบการทํางานที่

มุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท่ีเหมาะสม โดยในป 2562 ไมเคยมีการรายงานหรือการรองเรียนเกี่ยวกับการ

ฝาฝนในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
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3.3 ทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ 
 

 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดนโยบายที่จะไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ และมีแนวปฏิบัติโดย

กําหนดใหมีการตรวจสอบผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไดรับมาหรือที่จะนํามาใชภายในบริษัทกอน เพื่อ

ปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิของผูอื่น หากมีกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิ บริษัทจะ

เรงแกไขและชดใชคาเสียหายใหแกผูที่ถูกละเมิด 

 

3.4 การตอตานทุจริต และการควบคุมการทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางสุจริต เปนธรรมและโปรงใส ดังนั้นในป 2559 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบใหบริษัทรวมลงนามแสดงเจตนารมณเขารวมโครงการสรางแนวรวมปฏิบัติ เพื่อการตอตาน

การทุจริตในภาคเอกชน (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) กับ IOD หอการคาไทย หอการคา

ตางชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ซึ่งโครงการดังกลาวถือเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทไดมีการ

ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต นอกจากนี้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทไดมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจาก

การทุจริต มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแล ควบคุม ปองกัน ติดตาม และประเมินผล วาบริษัทไดมีการปฏิบัติตามนโยบาย

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหสามารถตรวจสอบ ควบคุมดูแล ปองกัน และติดตามวา 

ระบบงานใดของบริษัทมีการทุจริตหรือไม   

 บริษัทไดมีการฝกอบรมแกพนักงานเปนระยะๆ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการ

ทุจริตของบริษัท นอกจากนี้เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 ผูบริหาร ผูจัดการโครงการ วิศวกร โฟรแมนผูควบคุมงานได

ประกาศเจตนารมยรวมกันที่จะตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองคกร และภายนอกองคกร เพื่อปองกันการเกิด

การทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม พรอมทั้งกําหนดนโยบายการตอตานการคอรรัปช่ัน และคูมือมาตรการ

ตอตานคอรรัปช่ัน โดยไดสื่อสารใหพนักงานรับทราบและเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบริษัท 

และบริษัทยอย โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทไดยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองเปนสมาชิกแนวรวม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (“CAC”) และไดรับการรับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 

 

 นอกจากนี้ในป 2562 บริษัทยังคงดําเนินการสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และคูมือมาตรการตอตาน

คอรรัปช่ัน ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทราบผานชองทางตางๆ ตามที่ปรากฏในคูมือมาตรการตอตานคอรรัปชั่น เชน Website 

Email เปนตน และมีการอบรมใหพนักงานประจําโครงการรับทราบทุกครั้งที่จบโครงการ 
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3.5 การรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 

 

 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมใหมีการใหความรู และฝกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดลอม โดยกําหนดเปนนโยบาย 

และเปดเผยถึงการปฏิบัติใหเปนท่ีทราบอยางชัดเจน ถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด และปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน

ทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ และไดเปดเผยไวในหัวขอท่ี 10 เรื่องความรับผิดชอบตอสังคม 

 

นโยบายการแจงเบาะแสการกระทําผิด (Whistle Blowing)  

 

 บริษัทมีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหมีผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน

เกี่ยวกับการกระทําผิดกฏหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่

บกพรองตอคณะกรรมการบริษัทได โดยผูมีสวนไดเสียสามารถแจงตอกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทานใดทาน

หนึ่งหรือเลขานุการบริษัท เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง เมื่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการพิจารณาแลวใหรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตอไป  

 

 

กระบวนการในการจัดการเมื่อไดรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

1. รวบรวมขอเท็จจริงเพื่อนําสงใหกับคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการหรือเลขานุการบริษัทที่รับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนจะดําเนินการ

รวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือจรรยาบรรณ การละเมิดสิทธิ การรายงานทาง

การเงินที่ไมถูกตอง หรือความบกพรองของระบบควบคุมภายใน โดยผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนอาจจะดําเนินการดวย

ตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจัดใหมีการประชุม  

 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจัดการประชุม และพิจารณาเรื่องท่ีมีผูแจงเบาะแสหรือรองเรียนจาก

ขอเท็จจริงทั้งหมดที่รวบรวมได รวมถึงการซักถาม หรือขอขอมูลจากฝายบริหาร (แลวแตกรณี) และจัดทํารายงานเพื่อเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัทตอไป  

3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ   

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และดําเนินการตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตอไป 

4. รายงานผลใหผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนทราบ  

 คณะกรรมการบริษัทจะรายงานผลใหผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนทราบ ในกรณีที่ผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน

เปดเผยตนเอง  
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แนวทางในการปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน 

 บริษัทไดมีการกําหนดแนวทางในการปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน เพื่อปกปองการกลั่นแกลง ขมขู หรือ

ทําลายพยานหลักฐาน เชน 

 ในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทจะไมเปดเผยตัวผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน 

 บริษัทจะเก็บขอมูลเปนความลับและจะเปดเผยเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูแจง

เบาะแสหรือผูรองเรียนหรือผูที่เกี่ยวของ 

 นอกเหนือจากแนวทางขางตนแลว หากผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนเห็นวาตนยังอาจไดรับความเดือดรอนเสียหาย

อีก สามารถรองขอใหบริษัทกําหนดมาตรการคุมครองได 

 

ชองทางสําหรับผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

 บริษัทไดจัดใหมีผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนใน 2 ชองทาง ประกอบดวย 

1.กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทั้ง 3 ทาน ทาง Email ดังนี ้

 ดร.ปญจะ เสนาดิศยั     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ panja.sena@gmail.com  

 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร    กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ             c_vinit@hotmail.com 

 ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล     กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ             chaipats@icloud.com 

 

2.เลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย โทรศัพท และ Email ดังนี ้

 ทางไปรษณียถึง:  

นางสาวฐิติมา เตียวประทีป  

เลขานุการบริษัท  

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ี 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ช้ันที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 ทางโทรศัพท หมายเลข 02-615-1259 ตอ 108  

 ทาง Email thitima@pylon.co.th    

 

โดยในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไมไดรับเรื่องรองเรียนใดๆ ทั้งจากบุคคลภายใน และ

ภายนอกองคกร 

 

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

      บริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินทาง

เว็บไซตของบริษัท โดยบริษัทไดเปดเผยขอมูลขององคกร การกํากับดูแลกิจการที่ดี โครงสรางผูถือหุน โครงสรางคณะกรรมการ
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บริษัท รวมทั้งขาวสารตางๆ ของบริษัทท้ังจากภายในและภายนอกทางเว็บไซตของบริษัท  ซึ่งขอมูลสวนใหญจะมีทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดรายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ56-1) และงบการเงินของ

บริษัทได ซึ่งจะทําใหผูถือหุนหรือนักลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก  

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งทีมงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อทําหนาที่สื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย

ทั่วไปอยางเทาเทียมกัน ซึ่งผูบริหารมีสวนรวมในการใหขอมูลและพบปะนักลงทุน เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีดีตอการบริหารงาน

ของบริษัท และไดกําหนดชวงเวลางดรับนัดหรือตอบคําถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคตอันใกลใหแกนักวิเคราะห และ

นักลงทุน (Quiet Period) ไว 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงิน โดยกิจกรรมในป 2562 มีดังนี ้

 การนําเสนอขอมูลตอนักลงทุน (Road Show) จํานวน 1 ครั้ง  

 โครงการพบปะผูบริหาร (Analyst and Investor Meeting) จํานวน 4 ครั้ง 

 การแถลงขาวผลประกอบการและทิศทางการดําเนินธุรกิจ (Opportunity Day) 4 ครั้ง  

 

ทั้งนี้บริษัทไดมีการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตใหครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยขอมูลที่บริษัทนําเสนอผานเว็บไซต

นั้นมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถสรุปหัวขอไดดังน้ี 

 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 งบการเงินของบริษัท 

 เอกสารขาว (Press Release) ของบริษัท 

 โครงสรางการถือหุนของบริษัท 

 โครงสรางองคกร 

 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร 

 ขอมูลดานนักลงทุนสัมพันธ 

 ขอบังคับของบริษัท 

 รายงานประจําป (สามารถดาวนโหลดได) 

 หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนสามัญประจําป (สามารถดาวนโหลดได) 

 รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป (สามารถดาวนโหลดได) 

 

ในรอบปที่ผานมา บริษัทไมเคยมีประวัติการถูกสั่งใหแกไขงบการเงินโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย และไดเปดเผยงบการเงินประจําปและรายไตรมาส ตอผูถือหุนและนักลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลา 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการเปดเผยขอมูลสารสนเทศแกผูลงทุนเพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง 

โปรงใส และทั่วถึง บริษัทจึงจัดทีมงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อรับผิดชอบติดตอประสานงานกับนักลงทุน และผูถือหุน โดย

สามารถติดตอไดที่ email: info@pylon.co.th หรือติดตอที ่
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1. นางสาวฐิติมา  เตียวประทีป หมายเลขโทรศัพท 02-615-1259 ตอ 108 

Email : thitima@pylon.co.th  

2. นายวีรทัศน   จิรเดชวิโรจน หมายเลขโทรศัพท 02-615-1259 ตอ 401 

Email : veeratas@pylon.co.th  

3. นายชัยพล  สุทธมนัสวงษ หมายเลขโทรศัพท 02-615-1259 ตอ 301 

Email : chaiyaphol@pylon.co.th  

4. นางสาวนิภาวรรณ  โรจนบัณฑิต หมายเลขโทรศัพท 02-615-1259 ตอ 304 

Email : nipawan@pylon.co.th 

 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 10 ทาน โดยแบงเปนกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน และกรรมการที่เปนผูบริหาร

จํานวน 4 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอีก 2 ทาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา 

ทั้งดานกฎหมาย บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร การกํากับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซึ่งลวนแตเกี่ยวของกับธุรกิจ

ของบริษัท  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เขมกวาขอกําหนดของก.ล.ต.และตลท. 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยคณะกรรมการชุด

ยอยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ และคุณสมบัติซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ี คณะกรรมการชุดยอยจะรายงานผลการ

ปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจะรายงาน

ผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนรายไตรมาส 

 

บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

หนาที่คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน ทิศทางแนวโนมของธุรกิจ ประมาณการรายไดประจําป รวมถึง

พิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนประจําป นอกจากนี้ไดพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการ

บริหารความเสี่ยง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (ถามี) และใหความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายใน โดยตั้งแตป 2550 คณะกรรมการบริษัทไดเริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ สวนคาตอบแทน

กรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน ซึ่งไดผานการอนุมัติจากผูถือหุน ท้ังนี้ 

ไดมีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและพิจารณาผลการดําเนินงานของบริษัทประกอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได

กําหนดคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการชุดยอย ยกเวนคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงรวมถึงกรรมการ

ผูจัดการใหญที่ไดรับผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแลว สวนคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญจะมีการกําหนดตามผล

การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเริ่มตั้งแตการปฏิบัติงานในป 2551 
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วิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธของบริษัท  

คณะกรรมการมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย(ที่สอดคลองกับภารกิจ) และไดมีสวนรวมในการพิจารณาทบทวน

และอนุมัติวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธ และทิศทางการดําเนินงานในแตละป รวมถึงไดติดตามดูแลใหมีการนํากลยุทธของ

บริษัทไปปฏิบัติ  

 

กลยุทธนวัตกรรม 

คณะกรรมการสงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณคาใหกิจการตามสภาพปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยู

เสมอ ซึ่งครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ 

การวิจัย การปรับปรุง กระบวนการผลิตและกระบวนการทํางาน รวมทั้งการรวมมือกับคูคา โดยบริษัทไดนําระบบเทคโนโลยีดิ

จิตัลเขามาใชในการทํางานทุกระดับ 

 ระบบ ERP เพื่อรวบรวมฐานขอมูลและควบคุมการใชทรัพยากรตางๆ 

 โปรแกรมการจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถใชบนโทรศัพทมือถือได 

 พัฒนา PYLON Mobile Application ขึ้นมาเฉพาะเพื่อการควบคุม และรวบรวมขอมูลการขุดเจาะเสาเข็ม

อยางเต็มรูปแบบทุกขั้นตอนแบบ online และ real time  

 ระบบควบคุมตรวจสอบการทํางานอยางเครงครัด 

 ระบบติดตามผลการทํางาน นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อพัฒนา และกําหนดมาตรการปรับปรุงแกไข 

 

อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายสนับสนุน แนวคิด วิธีและรูปแบบใหมๆ ในการจัดการองคกร การดําเนินงาน และการ

ใหบริการ อันเปนผลมาจากการสราง พัฒนา เพิ่มพูน ตอยอด หรือประยุกตใชองคความรู และแนวปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งจะสงผลให

เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานขององคกร โดยมีแนวทางการจัดการความรูภายใน

บริษัทและการสงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ดังนี ้

สําหรับอุตสาหกรรมกอสราง ความรู ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมในดานตางๆถือเปนองคประกอบที่สําคัญที่

จะผลักดันใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายและกลยุทธขององคกร  โดยบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมใน

การแกปญหา แลกเปลี่ยนความรู แสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิดนวัตกรรมใหมๆ ผานชองทางตางๆ โดยมีผูบริหารระดับสูง

เขารวม เชน  

 บริษัทจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูผานการประชุมวิศวกรซึ่งจัดเปนประจําทุกเดือนโดยมีกรรมการผูจัดการ

ใหญเปนประธานในที่ประชุมและมีวิศวกรทุกคนขององคกรเขารวม ซึ่งจะมีการนําปญหาที่เจอระหวางการ

ทํางาน วิธีการแกไข รวมไปถึงแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานมาแลกเปลี่ยนและหารือรวมกัน ซึ่งเมื่อ

ไดขอสรุปแลว จะมีการจัดทํา /ปรับปรุงคูมือการทํางาน รวมถึงนําไปปรับปรุงจุดตรวจสอบที่สําคัญตางๆตอไป 
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 บริษัทไดมีการจัดประกวดนวัตกรรม โดยใหพนักงานในทุกระดับเขารวมเสนอชิงรางวัล โดยที่ผานมา ไดมี

นวัตกรรมหลายอยางผานชองทางนี้สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดจริงอยางมากในบริษัท 

 บริษัทไดจัดใหมีชองทางเก็บรวบรวมความรู นวัตกรรม คูมือสําหรับการดําเนินการในดานตางๆ เพื่อให

พนักงานที่เกี่ยวของเขาถึงไดโดยใช Application ตางๆ เชน LINE, โปรแกรมบริหารจัดการเอกสารที่ชื่อ 

Alfresco เพื่อรวบรวมองคความรูและขอมูลสําคัญตางๆ เขาไวดวยกันในรูปแบบของ file sharing ซึ่งรวมไป

ถึงรองรับขอมูลของโปรแกรม ERP ดวยเปนตน 

 

โดยตัวอยางนวัตกรรมที่สรางคุณคาใหกับลูกคาและบริษัท แนวคิดและการมีสวนรวมของผูบริหาร มีดังตอไปนี้ 

 บริษัทไดเริ่มพัฒนา Mobile Application ขึ้นมาเฉพาะเพื่อการควบคุม และรวบรวมขอมูลการขุดเจาะเสาเข็ม

อยางเต็มรูปแบบทุกขั้นตอนแบบ Real Time (เชื่อวาเปนครั้งแรกในโลก) ตั้งแตแบบกอสราง ตําแหนงเสาเข็ม 

การควบคุมตรวจสอบกระบวนการกอสราง เชน ผูกเหล็ก ขุดเจาะ เทคอนกรีต การตรวจสอบดานคุณภาพ 

รวมไปถึงระบบการรายงานที่จําเปนตางๆ เชน ผลการปฏิบัติงานประจําวัน / รายเดือน / รายโครงการ การ

รายงานผลการใชทรัพยากรตางๆ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการทํางานทุกขั้นตอนในสวนของบริษัท 

เปนตน เพื่อใชในการติดตามและนําไปวิเคราะหเพื่อตอยอดการพัฒนา โดยคาดวาในอีก 2 ปขางหนา นาจะ

พัฒนาในสวนสําหรับผูใชงานที่เปนลูกคาไดสําเร็จ โดยจะสามารถใหขอมูลของงานสวนตางๆใหแกลูกคาทราบ

แบบ online ไดเพื่อความโปรงใสและเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา  

 บริษัทมีการพัฒนา Algorithm เพื่อตรวจสอบกระบวนการทํางานกอสรางวามีขั้นตอนใดไมเปนไปตาม

มาตรฐานและขั้นตอนที่กําหนด และสรางเปนรายงาน online ในทันทีเพื่อใหวิศวกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ

สามารถตรวจสอบแกไขไดทันทวงท ี

 เพื่อลดตนทุนในการนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง บริษัทไดประดิษฐพัฒนาเครื่องจักรหลาย

ประเภทเพื่อใชเอง เชน เครื่องผสมน้ํายาระบบ Venturi, เครื่องกรองทราย, เครื่องปมแรงดันสูงสําหรับงาน 

Jet Grouting ฯลฯ 

 
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ เพื่อใหกรรมการสามารถอุทิศ

เวลาในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไดอยางเต็มที่ จึงกําหนดเปนนโยบายในการจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ

ดํารงตําแหนงกรรมการไดไมเกิน 5 แหง โดยในปจจุบันไมมีกรรมการบริษัทที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน

หลักเกณฑที่กําหนดไว 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการและ

กรรมการผูจัดการใหญดังนี้ คือ กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ จะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและ

เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหาง

หุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ
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แขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ

กอนที่จะมีมติแตงตั้ง  

โดยในปจจุบันกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญไมไดดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมี

สภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท นอกจากนี้กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญไมไดเขาเปน

หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน 

หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมสีภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการบริษัท 

 

การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ 

บริษัทไดถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชน จํากัด พ.ศ.2535  ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ โดยบริษัทไดจัด

ใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท ในปจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเปนกรรมการที่เปน

ผูบริหารจํานวน 4 คน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 4 คน ทั้งนี้กรรมการแตละคนมีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละ 3 ป 

 

จริยธรรมทางธุรกิจและขอพึงปฏิบัติการทํางาน 

บริษัทไดดําเนินธุรกิจและบริหารงานอยางมีจรรยาบรรณ และใหความสําคัญกับความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

การบริหารงาน โดยยึดถือความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต เปนหลักในการทําธุรกรรม รวมถึงการดูแลผูมีสวนไดเสียกลุม

ตางๆ รายการระหวางกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดจัดทําจริยธรรมธุรกิจ 

และขอพึงปฏิบัติในการทํางานเพื่อเปนคูมือวิธีการปฏิบัติงานใหเกิดความสําเร็จ และไดจัดการอบรมเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร 

และพนักงานเห็นความสําคัญและนําไปฏิบัติ โดยในป 2562 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดปฏิบัติตาม

จริยธรรมธุรกิจอยางเครงครัด โดยบริษัท เปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัท 

 

นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน และแนวทางการปฏิบัติสําหรับ

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนไวในจริยธรรมธุรกิจ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายใหกรรมการแตละคนตองรายงานการมีสวนไดเสียใหบริษัททราบทุก

ครั้งที่เกิดรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยเลขานุการบริษัทจะจัดสงสําเนาใหประธานกรรมการบริษัททราบดวย 
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ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

5/2562 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่ฝายบริหาร

จัดทําขึ้น และไดรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ (ซึ่งไดมีการพิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ 5/2562 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) ซึ่งเปนไปตามแบบประเมินทีส่ํานักงาน ก.ล.ต. ไดปรับปรุง และประกาศใชเมื่อเดือน สิงหาคม 

2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ COSO ฉบับป 2013 ซึ่งครอบคลุมองคประกอบของระบบ

ควบคุมภายใน 5 สวน คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและ

การสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม ที่มีการขยายความเปนหลักการยอยๆ อีก 17 หลักการ รวมถึงการตอบขอซักถามของ

ฝายบริหาร ซึ่งสรุปไดวา จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น

วา บริษัทมีการควบคุมภายในทีม่ีความเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้รายละเอียดเรื่องระบบควบคุมภายใน บริษัทไดเปดเผยไวใน

หัวขอที่ 11 เรื่องการควบคุมภายใน 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมีการดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management Policy) และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองคกร โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง รายงานการจัดการดานความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ

ดูแลกิจการ และจัดใหมีระบบจัดการที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั้งองคกร โดยใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความ

เสี่ยงรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเพื่อใหไดรับทราบและใหขอแนะนําตางๆ เปนประจําทุกไตร

มาส และใหคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงความเสี่ยงตางๆ และ

แนวทางการจัดการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการไดอยางทันทวงที 

โดยรายละเอียดเรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทไดเปดเผยไวในหัวขอปจจัยเสี่ยงเรียบรอยแลว  

 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาทุกป และจัดประชุมไมนอยกวา 

6 ครั้งในแตละป รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจําเปน สําหรับเดือนที่ไมไดมีการประชุม แตมีผลการดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงในแงลบอยางมีนัยสําคัญ ฝายบริหารจะรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบทันที นอกจากนี้ ในป 2562 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหารไดมีการประชุมระหวางกันอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการโดย

ไมมีฝายจัดการรวมดวย โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนทั้งวาระเพื่อ

ทราบ และวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน เพียงพอ และจัดสงวาระการประชุมใหกับ

คณะกรรมการบริษัทลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขา

รวมประชุม ในการประชุมประธานไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ เพื่อใหกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็น

รวมกันไดอยางเปดเผย โดยมีประธานกรรมการเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม บันทึกการประชุมไดมี

การจัดทําเปนลายลักษณอักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และหลังจากท่ีผานการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว
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ที่ตูหองเก็บเอกสารสําคัญของบริษัท (สํานักงานใหญ) เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสาม

เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับองคประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทวาตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

กรรมการทุกคนถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งยกเวนมีเหตุจําเปน โดยในป 2562 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และมีอัตราการเขารวมประชุมของกรรมการคิดเปนรอยละ 91.67  

โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานไดเปดเผยในหัวขอท่ี 8 การจัดการเปนที่เรียบรอยแลว 

 

การประเมินผลการปฏิบัตงิานประจําปของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการผูจัดการใหญ 

 การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะปละครั้ง โดยประกอบไป

ดวย 6 หัวขอดังตอไปนี้ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. การทําหนาที่ของกรรมการ 

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 

 

 โดยมีกระบวนการดังน้ี 

  เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบฟอรมใหกรรมการแตละทานทําการประเมิน และจัดสงกลับมาเพื่อรวบรวมและ

สรุปผลการประเมินใหที่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกป หากในประเด็นใดที่ไดคะแนนต่ํากวาระดับ C จะนําไป

ปรับปรุงแกไขตอไป โดยในป 2562 ผลการประเมินทั้งคณะอยูในระดับดีเยี่ยม 

 

การประเมินผลกรรมการรายบุคคล  

  การประเมินผลกรรมการรายบุคคล ครอบคลุม 3 หัวขอ ดังน้ี 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. การประชุมของคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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   โดยมีกระบวนการดังน้ี  

 เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบฟอรมใหกรรมการแตละทานทําการประเมิน และจัดสงกลบัมาเพื่อรวบรวม

และสรุปผลการประเมินใหที่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกป 
 

ทั้งนี้สามารถสรุปไดวา กรรมการมีคุณสมบัติ มีองคประกอบที่เหมาะสม และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ

รับผิดชอบอยางดีเยี่ยม เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ สงผลใหการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 การประเมินผลคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ และรายบุคคล 

  การประเมินผลคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ และรายบุคคล ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนการใชแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ชุดยอยตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําไวเปนตัวอยาง ซึ่งสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด 

 

  โดยในป 2562 ไดดําเนินการประเมินผลแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งครอบคลุม 3 หัวขอ ดังนี ้

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอย 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอย 

3. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย 

  

   โดยมีกระบวนการดังน้ี  

 เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบฟอรมใหกรรมการแตละทานทําการประเมิน และจัดสงกลับมาเพื่อรวบรวม

และสรุปผลการประเมินใหที่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกป 
 

  ซึ่งผลการประเมินสรุปไดวา คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน มีองคประกอบที่เหมาะสม และปฏิบัติหนาที่ไดครบถวนตามกฎบัตรที่บริษัทกําหนด  

 

การประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญและนโยบายคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการใหญเปนประจํา

ทุกป โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน (Key 

Performance Indicators หรือ KPI) เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจท่ีเหมาะสม 

ทั้งนี้นโยบายคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ นอกจากจะขึ้นอยูกับผลประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ตามที่

กลาวมาขางตน ยังกําหนดใหสอดคลองกับคุณสมบัติและความสามารถ สถานภาพของบริษัท รวมถึงระดับคาตอบแทนใน

อุตสาหกรรมดวย โดยมีคาตอบแทนในรูปโบนัสและการปรับขึ้นเงินเดือน เปนตน 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของ

ความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ

ตามที่ตองการ เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละทาน โดยกําหนดองคประกอบ

เปน 3 สวน คือ (1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งสะทอนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพื่อแสดงใหเห็น

ความสําคัญ และการอุทิศเวลาในการเขาประชุม (3) โบนัสซึ่งเปนคาตอบแทนพิเศษท่ีจายใหกับกรรมการปละครั้งตามมูลคาที่

สรางใหแกผูถือหุน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาที่พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการใน

เบื้องตน เพื่อนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากอนนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป 

คาตอบแทนผูบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนและการปรับคาจางประจําปของ

ผูบริหาร โดยผูบริหารจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลงานของ

แตละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators 

ทั้งนี้รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ไดเปดเผยไวในหัวขอ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารภายใต

หัวขอที่ 8 การจัดการ 

 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร และแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร 

 การพัฒนากรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยใหมีการฝกอบรม และการใหความรู

ที่เกี่ยวของแกกรรมการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อาทิเชน สงเสริมใหมีการจัดสงกรรมการ 

เขาอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู และประสบการณ  

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหกรรมการอยางนอย 1 คนเขาอบรมหลักสูตรหรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาที่เปนการ

เพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานในรอบปท่ีผานมา  

 โดยในป 2562 มีกรรมการบริษัทจํานวน 1 ทานไดเขาอบรม ดังนี ้
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนง หลักสูตร และสถาบัน 

1. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ Automation & RPA (Robot Process 

Automation) for Accounting ข อ ง ส ม า ค ม

บริษัทจดทะเบียนไทย 

   การทบทวนการกํากับดูแลงบการเงินรายไตร

มาส ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 

ซึ่งเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ  

ในกรณีกรรมการเขาใหม บริษัทไดจัดเตรียมขอมูลและกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการเขาใหม เพื่อใหกรรมการมี

ความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และไดพบปะกับผูบริหารเพื่อใหกรรมการสามารถสอบถาม

ขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทําธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนใหกรรมการใหมไดเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD  

ในป 2562 ไมมีกรรมการเขาใหม ในกรณีมีกรรมการเขาใหมจะไดรับการปฐมนิเทศซึ่งบรรยายโดยกรรมการผูจัดการ

ใหญ เนื้อหาครอบคลุมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดยอย จรรยาบรรณ และหลักการกํากับดูแลกิจการ เปนตน 

 

  แผนพัฒนาและสืบทอดตําแหนงผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง

ตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไปจนถึงระดับกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทมีผูบริหารที่มีความรู  

ความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ ในการนี้แผนการสืบทอดตําแหนงดงักลาวรวมถึงแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร และ

การกําหนดความรูความสามารถ ประสบการณของแตละตําแหนง เพื่อเตรียมความพรอมเมื่อเกิดกรณีที่ผูบริหารไมสามารถ

ปฏิบัติงานได 

 

คณะกรรมการชุดยอย 

 

เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทสามารถศึกษาและตรวจสอบขอมูลในประเด็นที่สําคัญไดอยางรอบคอบ คณะกรรมการ

บริษัทไดแตงตั้งกรรมการที่มีความรูความชํานาญที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการชุดยอยเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการ

กํากับดูแล ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง เปนตน ทั้งนี้ โครงสรางคณะกรรมการชุดยอย หนาที่ความรับผิดชอบตาม

กฎบัตรกรรมการชุดยอยทั้ง 3 ชุด ไดเปดเผยไวในหัวขอท่ี 8 การจัดการ 
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การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชน

สวนตนและผูอื่น โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. บริษัทใหความรูแกกรรมการและผูบริหารเกี่ยวกับการใชขอมูลภายใน หนาที่ในการรายงานการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทของตน คูสมรส และบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยตองรายงานดังน้ี 

 รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพยตอ

ประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร 

 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน

หลักทรัพย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตมีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยนั้น และใหสง

สําเนารายงานการถือหลักทรัพยดังกลาวใหแกบริษัทภายในวันที่สงรายงานดังกลาวใหแกสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. กําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน

กอนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน และภายหลังประกาศผลการดําเนินการ 24 ชั่วโมง 

(กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นป

บัญช)ี หรือกอนท่ีขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน  

4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฎิบัติในการทํางานเปนลายลักษณอักษร ซึ่งมีขอหามเกี่ยวกับการใชขอมูล

ภายใน เพื่อประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในการซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแก

บุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัท 

หากพบวากรรมการหรือผูบริหารรวมทั้งพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในฝาฝนจริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติใน

การทํางานในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชขอมูลภายใน และทําใหบริษัทไดรับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะดําเนินการ

ตามที่เห็นวาเหมาะสมซึ่งรวมถึงการประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาทบทวนนําหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 

2560 ไปปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแลว เปนสวนใหญ (สําหรับหลักปฏิบัติที่ยังไมสามารถหรือยังไมไดนําไปปรับใช

นั้น ไดมีการบันทึกเหตุผลไวเปนสวนหนึ่งของมติคณะกรรมการแลว) ยกเวนเรื่องดังตอไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนที่เปนเครื่องจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงค เปาหมายหลักขององคกร เฉพาะตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ สําหรับในสวนของบุคลากร

อยูในระหวางดําเนินการ 

2. นโยบายปจจุบันของบริษัทไมมีการกําหนดใหกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจาก

วันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก เนื่องจากที่ผานมาคณะกรรมการพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา ความเปนอิสระของกรรมการอิสระ ไมไดขึ้นอยูกับระยะเวลาการดํารงตําแหนง และกรรมการ

อิสระของบริษัททั้ง 4 ทาน เปนผูทรงคุณวุฒิ เปนบุคคลที่นาเชื่อถือ และเปนที่ยอมรับในสังคม รวมถึงการให

ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ผานมา ยังคงมีความเปนอิสระครอบคลุมในทุกประเด็นสําคัญ 

และสรางมูลคาเพิ่มใหกับกิจการและผูถือหุนใหมีการเติบโตอยางยั่งยืน  

3. คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณที่

หลากหลาย โดยประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน จากจํานวนกรรมการบริษัท 10 ทาน ยังคงมีความ

เปนอิสระครอบคลุมในทุกประเด็น ซึ่งสัดสวนนี้ไดคํานึงถึงประโยชนตอบริษัทและการปฏิบัหนาที่ของกรรมการ

ไดครบถวน นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทอยูในระหวางการพิจารณาใหมีกรรมการอิสระมากกวากึ่งหนึ่ง 
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ความรับผิดชอบตอสังคม 

 
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate  Social 

Responsibility : CSR) ดวยความตระหนักและใหความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

โดยรอบ รวมทั้งใสใจดูแลสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส ตรวจสอบได มีจริยธรรม เคารพตอ

สิทธิมนุษยชน และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย เชน ผูถือหุน พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู ลูกคา เจาหนี้     

คูคา คูแขง และหนวยงานภาครัฐรวมถึงสังคมและประเทศชาต ิ

 

ทางบริษัทมุงมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมาย หรือ

ขอกําหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาสรางรากฐานของความรับผิดชอบอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยมี

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม รายละเอียดดังนี ้

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม  

บริษัทมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและมีจริยธรรม ใสใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

เคารพกฎระเบียบของสังคม และเปนองคกรที่มีความเปนกลางทางการเมือง โดยบริษัทมุงมั่นที่จะเปนผูนํางาน

กอสรางฐานรากทั้งดานคุณภาพ และประสิทธิภาพดวยการสรางความนาเชื่อถือใหกับลูกคา ผูลงทุนและผูมีสวนได

สวนเสียตอการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร 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 ไดประกาศเจตนารมยรวมกันเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 ณ 

สํานักงานใหญ 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดเห็นชอบใหบริษัทรวมลงนามแสดงเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติ 

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) เมื่อวันที่ 4 

มีนาคม 2559 โดยบริษัทไดจัดทํานโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น พรอมทั้งกําหนดคูมือมาตรการตอตาน
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คอรรัปชั่นโดยสื่อสารใหพนักงานรับทราบและเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบริษัท 

และบริษัทยอย เปนที่เรียบรอยแลวโดยรายละเอียดปรากฎบนเว็บไซตของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 

บริษัทไดยื่นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ตอตานทุจริต (“CAC”) และไดรับการรับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

การทุจริตเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 

ในป 2562 บริษัทยังคงดําเนินการสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และคูมือมาตรการตอตาน

คอรรัปชั่น ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทราบผานชองทางตางๆ ตามที่ปรากฏในคูมือมาตรการตอตานคอรรัปช่ัน เชน 

Website email เปนตน และมีการอบรมใหพนักงานประจําโครงการรับทราบทุกครั้งที่จบโครงการ 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

  บริษัทใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อสงเสริมการเคารพตอสิทธิและเสรีภาพ ดวยการไม

เลือกปฏิบัติ สงเสริมความเสมอภาค ไมแบงแยกเพศและชนชั้น ไมใชแรงงานเด็ก โดยบริษัทกําหนดใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี ้

 บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศร ี

 บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะรองทุกขในเรื่องคับของใจเกี่ยวกับการทํางาน 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

ผูอื่นบนพ้ืนฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางรางกายและจิตใจ 
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4. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม  

บริษัทมีการกํากับดูแลใหคาจางอยู ในระดับที่ เหมาะสมกับระดับของอุตสาหกรรม การปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงโครงสราง และการจัดระเบียบองคกรนั้นจะดําเนินการอยางรับผิดชอบโดยอยูภายใตกรอบแหง

กฎหมายไทย 

บริษัทมีสวัสดิการตางๆแกพนักงาน และดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งมีการจัดทําประกันอุบัติเหตุกลุม ประกันสุขภาพ และการจัดตั้งกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ เพื่อสรางหลักประกันใหพนักงาน  

นอกจากนีเ้พื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหผูบริหารและพนักงานทํางานอยูกับบริษัทในระยะยาว มีความรูสึก

ในการเปนเจาของกิจการรวมกัน และสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดมีมติอนุมัติโครงการรวมลงทุน

ระหวางนายจางและลูกจางบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) - ครั้งที่ 3  (PYLON–EJIP No.3) โดยกรรมการบริหาร

ทั้ง 4 ทาน ขอสละสิทธิในโครงการนีเ้พื่อใหผลตอบแทนตกอยูกับพนักงานอยางแทจริง 

 บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานโดยกําหนดนโยบายและ

แนวปฏิบัติ ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม ในโรงงานและหนวยงาน

กอสราง เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแกพนักงานโดยจัดใหมีการตรวจสอบความ

ปลอดภัยของสถานที่ทํางานอยางสม่ําเสมอ  ติดตั้งถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง

เบื้องตน ฝกซอมอพยพหนีไฟเปนประจําทุกปสําหรับสวนของโรงงานและสํานักงาน และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใน

หนวยงานกอสราง โดยเนนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สรางสภาพแวดลอมการ

ทํางานที่มีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ผูรับเหมา และผูมาเยี่ยมชมภายในหนวยงานกอสราง โดยมีมาตรการ

ควบคุมใหทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอนัตรายที่อาจเกิดขึ้นได  

 

5. ความรับผิดชอบตอลูกคา  

บริษัทมุงเนนการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา มีความจริงใจ

ตอการจัดการขอรองเรียนของลูกคา รวมทั้งพยายามในการแกไขขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต 

และ/หรือการบริการ โดยมุงเนนท่ีจะคงไวซึ่งความสัมพันธที่ยั่งยืนกับลูกคา 

 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม  

บริษัทมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน ถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด และจะตองปฏิบัติตาม

กฎหมายและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ รวมถึงจัดระบบภายในเพื่อควบคุมและปองกันปญหาสิ่งแวดลอม 
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ทั้งนี้บริษัทไดมีการรณรงคใหพนักงานชวยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานดานตางๆ ทั้งการใชไฟฟา น้ําประปา 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชน้ํามัน ซึ่งจากการติดตามพบวา มีการใชน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  

บริษัทจะพิจารณาความตองการของชุมชน และใหความชวยเหลือตามกําลังแกผูมีสวนเกี่ยวของในทองถิ่น

รอบสถานประกอบการ พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมทํางานอาสาสมัคร และกิจกรรม

สาธารณประโยชนรวมกับชุมชน 

ในป 2562 บริษัทยังคงใหความสําคัญในเรื่องชุมชน / สังคม โดยรอบ ๆ บริเวณโครงการกอสรางรวมถึงโรง

ซอมบํารุงเครื่องจักรของบริษัท โดยบริษัทมีมาตรการในการปองกันเพื่อมิใหสงผลกระทบตอชุมชน / สังคม เชน มีรั้ว

ลอมรอบเพื่อความปลอดภัย ลดฝุน ลดเสียง มีการเก็บขยะ ลางพื้นเพื่อใหเกิดความสะอาด รวมถึงฉีดพนน้ําบริเวณ

โดยรอบโครงการกอสรางเพื่อลดฝุนละอองขนาดเล็ก มีการลางลอรถบรรทุกทุกคันกอนออกจากบริเวณโครงการ

กอสรางเพื่อปองกันเศษดิน โคลน ทราย หิน ตกหลนระหวางทาง การขนสงวัสดุโดยรถบรรทุกทุกคันจะตองมีวัสดุ

ปกคลุม และรถบรรทุกท่ีนํามาใชจะตองไมกอใหเกิดควันดํา มีการใชเครื่องจักรพิเศษสําหรับโครงการกอสรางที่มีเขต

กอสรางประชิดอาคารขางเคียง การอบรมพนักงานใหตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและความรับผิดชอบ

ตอชุมชน / สังคม รวมถึงการเยี่ยมเยียนชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการกอสราง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบรวมถึง

การชดเชยคาความเสียหาย (ถามี) และเพิ่มมาตรการเสริมที่จําเปน (ถามี) เปนตน 
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 นอกจากนีบ้ริษัทไดรณรงคใหลดปริมาณการใชกระดาษ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อจัดการการใชกระดาษ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังน้ี 

1. ประยุกตการใชเทคโนโลยี โดยการสงเสริมใหพนักงานและผูบริหารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาทิ การสงหนังสือ การเผยแพรขอมูล ความรูอื่นๆ ผานทางอิ

เล็กทรอลิกสมากขึ้น  

2. ใชกระดาษใหคุมคา เพื่อใหการประหยัดทรัพยากรกระดาษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย

ประชาสัมพันธใหพนักงานผูบริหารคัดแยกเอกสารที่ใชงานเพียงหนาเดียว แลวนําเอกสารไปใช

กระดาษสองหนา หรือ Reused เปนกระดาษโนต หรือสมุดโนต แทนการใชโพสตอิท เปนตน 
 

รวมถึงไดรวมบริจาคในโครงการพัฒนาชาวเขาจังหวัดลําพูน รวมบริจาคในโครงการสะบัดแปรงแรงใจ

โรงเรียนบานหวยกุม บริจาคใหมูลนิธิกึ่งวิถีหญิง บริจาคใหสมาคนคนพกิารจังหวัดปทุมธานี รวมทอดผาปาการศึกษา 

โรงเรียนบานโนนสวรรค รวมเปนเงินทั้งสิ้น 55,900 บาท 
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การควบคุมภายใน 

 

บริษัทไดใหความสําคัญตอการบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อใหสามารถรักษา

ไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหุน พนักงาน และผูมีสวนรวมตางๆ กับธุรกิจของบริษัท เนื่องจากระบบควบคุมภายในที่เริ่มตนจาก

การใชหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดี โดยระมัดระวังตอความเสี่ยงทางธุรกิจ และการดําเนินการ จะชวยเกื้อหนุนตอประสิทธิผล 

และประสิทธิภาพของธุรกิจทั้งในดานการเงิน และการดําเนินการ เพื่อใหมั่นใจไดถึงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีองคกรกําหนด 

บริษัทไดดําเนินการวาจางบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรรี่ จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในอิสระ ตั้งแตป 2562  

บริษัทดังกลาวเปนบริษัทที่รับตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเนนงานดานการตรวจสอบภายในเปนหลัก เพื่อแนะนํา

และออกแบบระบบงานบัญชี พรอมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการได

พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรรี่ จํากัด จากวุฒิการศึกษา ประสบการณ และการอบรม ของนาย     

สุวิทย จันทรอําพร ผูบริหารสูงสุดแลวเห็นวา มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เนื่องจากมีความเปนอิสระ 

และมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวสอบภายในในธุรกิจ นอกจากนี้บริษัท ไดแตงตั้งนางสาวฐิติมา เตียวประทีป 

เพื่อทําหนาทีดู่แลและประสานงานกับผูตรวจสอบภายในอิสระดวย 

 

โดยหนาที่และความผิดชอบของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรรี่ จํากัด (ผูตรวจสอบภายในอิสระ) มีดังนี ้

 จัดทําแผนงานตรวจสอบประจําป 

 สอบทานและใหคําแนะนําแกฝายตางๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแล

กิจการอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 สอบทานใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดที่ตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนด 

 

ทั้งนี้ การพิจารณาและแตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

จะตองผานการอนุมัติ (หรือไดรับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ  

โดยผลการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของผูตรวจสอบภายในอิสระและผูสอบบัญชีภายนอกไมพบ

ขอบกพรองที่มีสาระสําคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการของบริษัททั้ง 3 ทานท่ีเขารวมประชุมไดรับทราบ

และใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในอิสระและผูสอบบัญชีภายนอก รวมถึงผลการแกไข

ของบริษัท 

 นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัท 

ไดประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในจากรายงานของฝายบริหารผานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแล

กิจการซึ่งไดมีการพิจารณาในที่ประชุมครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 (ซึ่งเปนไปตามแบบประเมินที่สํานักงาน 

ก.ล.ต. ไดปรับปรุง และประกาศใชเมื่อเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ COSO 

ฉบับป 2013 ซึ่งครอบคลุมองคประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 สวน คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความ
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เสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม ที่มีการขยายความเปนหลักการ

ยอยๆ อีก 17 หลักการ) รวมถึงการตอบขอซักถามของฝายบริหาร  

ซึ่งสรุปไดวา จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น

วา บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ และจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตาม ควบคุม ดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยวา สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัท

ยอยจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ 
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ปจจัยความเสี่ยง 

ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีดังตอไปนี้ 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและอุปทานของวัตถุดิบหลัก 

วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเสน ซีเมนต  น้ํามันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ 

(เบนโทไนทและโพลีเมอร) ภาพรวมของป 2562 ราคาวัตถุดิบหลักประเภทคอนกรีตมีทิศทางปรับตัวลงตั้งแต

ชวงตนป โดยเปนไปตามความตองการใชที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมกอสราง สําหรับราคาน้ํามันดีเซล

และราคาเหล็กเสน ในป 2562 มีการปรับตัวลดลงเชนกันและมีความผันผวนในแตละชวงเวลาตามการ

เปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโลก และความตองการใชในแตละชวง ซึ่งความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก

ขางตน อาจทําใหกําไรของบริษัทไมเปนไปตามที่ประมาณการไวได 

อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงดําเนินนโยบายลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและการขาดแคลน

ของวัตถุดิบหลัก โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักบางรายการที่ใชในโครงการที่ไดรับวาจาง เชน เหล็กเสน  เปนการ

ลวงหนาท้ังจํานวน และวัตถุดิบหลักบางรายการ เชน คอนกรีตและสารละลายพยุงหลุมเจาะ บริษัทสามารถทํา

สัญญากําหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่ง ประกอบกับลักษณะงานของบริษัทที่ใชเวลาในการทํางานสั้นแตละ

โครงการโดยเฉลี่ยแลวประมาณ 2 – 6 เดือน ทําใหโอกาสที่บริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

หลักในแตละโครงการนั้นจํากัด สําหรับความผันผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศนั้นมีผลตอราคา

วัตถุดิบคอนขางต่ํา  เนื่องจากวัตถุดิบหลักทั้งหมดสามารถจัดซื้อไดภายในประเทศ  

สําหรับในกรณีของน้ํามันดีเซลซึ่งไมสามารถจัดซื้อลวงหนาหรือกําหนดราคาคงที่ไดนั้น บริษัทมี

นโยบายในการลดผลกระทบความเสี่ยงจากราคาน้ํามันดีเซลที่อาจเพิ่มสูงขึ้น  โดยการรณรงคใหมีการประหยัด

การใชน้ํามันดีเซล และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลด downtime) นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาปรับราคา

สินคาขึ้นเพื่อชดเชยตนทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการแขงขันได   

 

 ความเสี่ยงในการที่ไมสามารถหาโครงการใหมเมื่อโครงการปจจุบันเสร็จสิ้นแลว 

การกอสรางงานฐานรากนั้นใชเวลาในการดําเนินการของแตละโครงการเพียงประมาณ 2-6 เดือน และ

อาจใชเวลามากที่สุดประมาณ 10-15 เดือน ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญ ดังนั้นบริษัทจําเปนตองหา

โครงการใหมมาแทนโครงการที่ใกลแลวเสร็จอยางตอเนื่องเพื่อรักษารายไดของบริษัทใหเติบโตอยางสม่ําเสมอ  

ป 2562 ในสวนของอุตสาหกรรมกอสราง แมจะมีทิศทางขยายตัวในชวงไตรมาส 1 ของป 2562 แตก็

ไดรับผลกระทบจากความลาชาในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง ทําใหโครงการกอสรางตางๆของ

ภาครัฐเกิดความลาชา นอกจากนี้ มาตรการ LTV ที่ออกมาเพื่อควบคุมการปลอยสินเชื่อไดสงผลกระทบตอ

ผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําใหตลาดคอนโดมิเนียมมีทิศทางชะลอตัวลงเชนกนั  
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สําหรับภาพรวมของป 2563 งานกอสรางในโครงการเมกกะโปรเจคตางๆของภาครัฐ เชน รถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟความเร็วสูงในภูมิภาคตางๆ รวมถึงงานกอสรางทางดวนและมอเตอรเวย ยัง

ถือเปนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญ ซึ่งคาดวางานตางๆขางตนจะสามารถเริ่มการกอสรางได

ในชวงไตรมาส 3 ของป อยางไรก็ตาม จากวิกฤตการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด 

19) ในชวงตนป 2563 ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของทั้งโลก โดยในปจจุบันยังไมสามารถคาดการณ

กําหนดเวลาสิ้นสุดและระดับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได ถือเปนตัวแปรสําคัญที่จะอาจจะทําใหเศรษฐกิจของ

ประเทศรวมถึงอุตสาหกรรมกอสรางในป 2563 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปกอน 

ทั้งนี้ ท่ีผานมาบริษัทยังคงเนนนโยบายการขยายฐานลูกคารวมถึงการรักษาฐานลูกคาเดิมเพื่อลดความ

เสี่ยงดานนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานรวมถึงการลดตนทุนที่ไมจําเปนตางๆ 

เพื่อใหบริษัทยังคงความสามารถในการแขงขันกับคูแขงในตลาดได 

 

 ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญและประสบการณในงานฐานราก 

งานของบริษัทเปนงานที่จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในการกอสรางงานฐานราก ไมวาจะ

เปนการวางแผนงาน เทคนิคการดําเนินงาน การติดตอหาลูกคา การใชเครื่องจักรและอุปกรณในการทํางาน ตลอดจน

การซอมบํารุงเครื่องจักรใหอยูในสภาพที่พรอมดําเนินงาน หากบริษัทสูญเสียบุคลากรที่สําคัญไดแก ผูบริหาร

ระดับสูง และวิศวกรที่มีประสบการณ ความรูความสามารถ อาจสงผลตอการดําเนินงานของบริษัทได  

อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของบุคลากรและใหผลตอบแทนในระดับที่สามารถ

แขงขันกับตลาดได นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรทํางานใหกับบริษัท

อยางเต็มที่และรักษาบุคลากรใหทํางานกับบริษัทในระยะยาว และจากระบบการบริหารงานบุคลากรที่ดีในปจจุบัน 

หากมีบุคลากรสวนใดขาด บริษัทสามารถสลับสับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทดแทนสวนที่ขาดไปไดทันทีโดยไมกระทบกับ

การดําเนินงานของบริษัท  

 

 ความเสี่ยงจากการกอสรางโครงการลาชากวากําหนด 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความลาชาของโครงการโดยทั่วไป อาจเกิดจากความลาชาอันเนื่องมาจากผู

วาจางเอง เชน เรื่องการสงมอบพื้นที่ การพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการกอสราง  หรือปจจัยอันเกิดจาก

หนวยงานภาครัฐ เชน การดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) ความเขมงวดเกี่ยวกับการ

ทํางานในชวงการจราจรหนาแนน ในกรณีที่ผูวาจางสงมอบพื้นที่ลาชา หรือบริษัทไดรับผลกระทบจากปจจัยอันเกิด

จากหนวยงานภาครัฐ บริษัทอาจไดรับคาชดเชยการรอพื้นที่ (Stand-by Fee) หรือการขยายเวลาทํางานจากผูวาจาง

ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี ทั้งนี้ ความลาชานี้อาจมีผลกระทบตอระยะเวลา และคาใชจายในการกอสราง ซึ่ง
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บริษัทไดลดความเสี่ยงจากความลาชาเหลานี้ โดยมีการประชุมวางแผนกับผูวาจางอยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทจะนํา

เครื่องจักรเขาสถานที่กอสรางก็ตอเมื่อผูวาจางไดจัดเตรียมความพรอมของพื้นที่สําหรับการทํางานเรียบรอยแลว โดย

ที่บริษัทใหความรวมมือและประสานงานกับผูวาจาง เพื่อใหงานกอสรางสําเร็จลุลวงตามระยะเวลาที่กําหนด  

นอกจากนี้ความลาชาอาจเกิดจากผูรับจางหรือบริษัทเอง เชน ในกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ

หลัก โดยถาบริษัทไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดก็อาจตองเสียคาปรับ  ซึ่งบริษัทลดความเสี่ยงโดยการสั่งซื้อ

วัตถุดิบบางรายการที่ใชในโครงการที่ไดรับวาจางเปนการลวงหนาทั้งจํานวน นอกจากนี้ หากมีความจําเปน บริษัทยัง

สามารถที่จะเพิ่มกําลังคนและเครื่องจักรเพื่อเรงรัดงานได 

 

 ความเสี่ยงจากการท่ีถูกฟองรองหากโครงการมีปญหา 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสรางอาจเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุไดหลายประการ เชน ความผิดพลาดจาก

การออกแบบ หรือการกอสรางที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังนั้นการฟองรอง

จากผูที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณดังกลาว อาจสงผลใหบริษัทถูกเรียกรองความเสียหายได 

เมื่อบริษัทสงมอบงานใหกับผูวาจางแลวบริษัทจะมีการวางหนังสือค้ําประกันผลงานจากธนาคาร หรือออก

หนังสือรับประกันผลงานจากบริษัท เปนระยะเวลา 1-2 ป เพื่อเปนการประกันคุณภาพของผลงาน โดยที่ผานมา 

บริษัทไมเคยถูกฟองรองใดๆในดานคุณภาพของงานกอสรางที่สงมอบใหแกลูกคา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีระบบการ

ควบคุมการกอสรางท่ีมีมาตรฐานสูง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากกระบวนการกอสรางใหมีนอยที่สุด 

นอกจากนี้ในระหวางการกอสรางบริษัทยังจัดใหมีการประกันภัยสําหรับงานกอสรางเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ

หากเกิดความเสียหายจากการดําเนินงาน  

 

 ความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระหนี้จากลูกคา 

ลูกคาบางรายของบริษัทอาจประสบปญหาสภาพคลอง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการชําระหนี้ใหแกบริษัท 

เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระหนี้ บริษัทจะทําการตรวจสอบฐานะการเงินและชื่อเสียงของลูกคา

กอนตัดสินใจรับงาน และในบางกรณี บริษัทจะขอหลักประกันการชําระเงินกอนเริ่มดําเนินงาน เชน เงินจายลวงหนา 

หนังสือค้ําประกันการชําระเงิน เลตเตอรออฟเครดิต (DLC) หรือตั๋วอาวัล สําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได

นั้น บริษัทจะพิจารณาตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และติดตามทวงหนี้ดังกลาวจนถึงที่สุด หรือหากจําเปน บริษัท

จะดําเนินการทางกฎหมายตอไป 
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 ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง เนนการบริหารสภาพคลองเพื่อให

บริษัทมีความแข็งแรงทางดานการเงิน รวมถึงมีความยืดหยุนในการปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจหรือปจจัยภายนอกที่

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหที่ผานมาบริษัทมีการเติบโตของผลกระกอบการในดานรายไดและกําไรอยางตอเนื่อง อยางไรก็

ตาม อาจมีปจจัยภายนอก เชน ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด19 ผลกระทบจากปจจัยดานการเมืองใน

ประเทศ ฯลฯ ที่อาจทําใหผลประกอบการของบริษัทไมเปนไปตามที่คาดและอาจเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือ

หุนของบริษัทได 

ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดมาตรการรองรับไวดังนี้  

 ยังคงนโยบายการดําเนินธุรกิจอยางระมัดระวัง และรักษาความแข็งแรงทางดานการเงิน 

 กําหนดและดูแลใหมีการจายเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

 มีกระบวนการคัดเลือกผูสอบบัญชี มีการดําเนินการตามมาตรฐานการทําบัญชี และมีการ

เปดเผยขอมูลงบการเงินอยางโปรงใส โดยเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานที่มีหนาที่กํากับ

ดูแล เพื่อใหมั่นใจวาผูถือหุนไดรับขอมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง  

 

 ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด19 

จากวิกฤตการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด19) ซึ่งกระทบกับเศรษฐกิจของโลก

รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมกอสรางโดย ณ ปจจุบันยังไมสามารถคาดการณระยะเวลาสิ้นสุดและ

ระดับผลกระทบได ซึ่งในสวนของผลกระทบตอผลประกอบการ บริษัทไดดําเนินนโยบายดานการควบคุมตนทุนอยาง

เขมงวด พยายามรักษาความแข็งแรงทางดานการเงินโดยเฉพาะการบริหารสภาพคลอง และเนนการรักษาฐานลูกคา

เดิม รวมถึงบริษัทไดกําหนดมาตรการรองรับตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขไวดังนี ้

 ในดานขอจํากัดในการทํางาน บริษัทไดเริ่มการทํางานจากบาน (work from home) ใน

หนวยงานที่สามารถดําเนินการได ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานตามความ

เหมาะสม และสื่อสารใหกับทั้งลูกคาและผูขายทราบ เพื่อใหงานกอสรางและงานซอมบํารุงของ

บริษัทสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง 

 ในดานสุขภาพของพนักงาน บริษัทไดกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพของ

พนักงาน โดยอางอิงตามแนวทางที่หนวยงานราชการไดกําหนดขึ้น เชน มีการวัดอุณหภูมิกอน

เขาพื้นที่ทํางาน ใหมีการลางมือดวยแอลกอฮอลเจล ใหสวมใสหนากาก รวมถึง มีการใหความรู

กับพนักงานอยางตอเนื่อง เปนตน 

 

นอกจากนี้ บริษัทไดติดตามขาวสารที่เกี่ยวของกับสถานการณการแพรระบาดอยางใกลชิด เพื่อจะไดทําการ

สื่อสารใหพนักงานทราบ และปรับเปลี่ยน/กําหนดมาตรการเพิ่มเติมไดเหมาะสมกับสถานการณ 
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

 
ภาพรวมของการดําเนินงานที่ผานมา 

 
ธุรกิจงานกอสรางฐานรากของบริษัทประกอบดวยงานกอสรางเสาเข็มเจาะ กําแพงกันดิน และงานปรับปรุงคุณภาพ

ดิน ขึ้นอยูกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสรางเปนสําคัญ ทั้งนี้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2562 มีการเติบโตชะลอตัวลง

เมื่อเทียบกับป 2561 โดยเปนผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งไดรับผลกระทบตอเนื่องจากสงครามการคาระหวาง

สหรัฐฯและจีน นอกจากนี้การแข็งคาข้ึนของคาเงินบาทก็ทําใหภาคการสงออกและการทองเที่ยวไดรับผลกระทบคอนขางมาก  

นอกจากนี้ ในสวนของอุตสาหกรรมกอสราง แมจะมทีิศทางขยายตัวในชวงไตรมาส 1 ของปแตกไ็ดรับผลกระทบจาก

ความลาชาในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง ทําใหโครงการกอสรางตางๆของภาครัฐเกิดความลาชา นอกจากนี้ 

มาตรการ LTV (Loan to Value หรือ อัตราสวนเงินใหสินเชื่อตอมูลคาหลักประกัน) ที่ออกมาเพื่อควบคุมการปลอยสินเชื่อไดสงผล

กระทบตอผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ทําใหตลาดคอนโดมิเนียมมีทิศทางชะลอตัวลง ทั้งนี้บริษัทไดปรับกลยุทธให

สอดคลองกับสถานการณโดยสามารถเจาะกลุมลูกคาที่ยังมีศักยภาพ ทําใหผลประกอบการของบริษัทในป 2562 ออกมาสูง

ที่สุดนับตั้งแตกอตั้ง ทั้งดานยอดขายและกําไรสุทธ ิ

ทั้งนี้ในป 2562 นี้ บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการรวมทั้งสิ้น 1,554.23 ลานบาท โดยแบงเปน

โครงการภาคเอกชนรอยละ 78.75 และโครงการภาครัฐรอยละ 21.25 

ดานตนทุนของบริษัท บริษัทยังคงรักษานโยบายการจัดซื้อวัสดุหลักที่ใชในการกอสรางงานฐานรากตั้งแตเมื่อตกลง

รับงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัสดุสําหรับโครงการนั้นๆ อยางไรก็ตามงานเสาเข็มเจาะเปนงานที่

ใชเวลากอสรางไมนานนัก หากมีความผันผวนเนื่องจากราคาวัสดุผลกระทบก็จะคอนขางจํากัด และเมื่อรับงานโครงการใหมก็

จะสามารถปรับราคาใหสอดคลองกบัตนทุนท่ีเปลี่ยนไปได   

นอกจากนี้บริษัทยังมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ไมใชการเงิน เชน สวนแบงทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของ

ลูกคา และอัตราการใชกําลังการผลิตของเครื่องจักร เปนตน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการรวม 1,554.23 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 

117.32 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.16 สาเหตุเนื่องมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยงานภาครัฐที่สําคัญ

ไดแก โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง สายสีชมพู สวนโครงการภาคเอกชนที่สําคัญ ไดแก โครงการศูนยการประชุมแหงชาติ
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สิริกิติ์ของกลุม TCC (Asset) โครงการบางกอกมอลล ของกลุม The mall โครงการ Terminal 21 พระราม 3 ของกลุม L&H 

โครงการคอนโดมิเนียม ของบมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท โครงการคอนโดมิเนียมของกลุม บมจ.เอพี (ไทยแลนด) เปนตน   

ตนทุนบริการประกอบไปดวยคาจางแรงงาน คาวัสดุที่ใชในการกอสราง คาเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลือง และคาใชจาย

ในการผลิตอื่นๆ ซึ่งวัสดุกอสรางหลักของงานฐานราก ไดแก คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต เหล็กเสน นํ้ามันดีเซล และสารละลาย

พยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนทและโพลีเมอร) โดยราคาของวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ  

ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนบริการรวม 1,145.08 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 46.81 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 4.26 ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับรายไดที่เพิ่มขึ้น คิดเปนอัตราสวนตนทุนตอรายไดจากการใหบริการรอยละ 

73.68 ลดลงจากปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 76.43 

บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและการบริหารซึ่งประกอบไปดวย คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน คาใชจาย

สํานักงาน ภาษีและคาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและ

การบริหารเทากับ 99.92 ลานบาท เปนสวนเฉพาะของบริษัทจํานวน 99.22 ลานบาท และเปนสวนของบริษัทยอยจํานวน 

0.70 ลานบาท  

สําหรับ ป 2562 จากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

เทากับ 277.61 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนเทากับ 59.82 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 27.47 คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 

17.61 เพิ่มขึ้นจากปกอน ซึ่งอยูที่รอยละ 15.07 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยมีกําไรตอ

หุนขั้นพ้ืนฐานในอัตรา 0.37 บาทตอหุน 

สําหรับป 2562  อัตราผลตอบแทนผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยเทากับรอยละ 28.71เพิ่มขึ้นจากป 2561 ซึ่ง

เทากับรอยละ 26.82 

 

ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,689.44 ลานบาท ซึ่งเปนสินทรัพยหมุนเวียน 

1,024.41 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประมาณ 344.64 ลานบาท เปนสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 

665.02 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประมาณ 100.76 ลานบาท สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นสวนใหญเปนการ

เพิ่มขึ้นในลูกหนี้การคาประมาณ 124.10 ลานบาท รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระและลูกหนี้ประกันผลงานประมาณ 54.49 

ลานบาท และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณประมาณ 115.72 ลานบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยสําหรับป 2562 

เทากับรอยละ 22.59 ลดลงจากป 2561 ซึ่งเทากับรอยละ 24.69 

ทางดานหนี้สิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินรวม 622.34 ลานบาท เปนประเภทหนี้สิน

หมุนเวียนจํานวน 534.64 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2561 ประมาณ 217.06 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นใน
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สวนของ เจาหนี้การคาประมาณ 170.68 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารในสวนที่จะครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 

ประมาณ 16.80 ลานบาท เงินรับลวงหนาจากลูกคาประมาณ 11.51 ลานบาท และอื่นๆ เพิ่มขึ้นรวมประมาณ 18.07 ลาน

บาท สวนประเภทหนีส้ินไมหมุนเวียนจํานวน 87.71 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2561 ประมาณ 27.82 ลานบาท โดยเปนการ

เพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (หักสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) ประมาณ 31.80 ลานบาท หนี้สิน

ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน (หักสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) ประมาณ 3.88 ลานบาท และการลดลงของ

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (หักสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) ประมาณ 5.10 ลานบาท หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชี 2.76 ลานบาท ตามลําดับ 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมมีจํานวน 1,067.09 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่ง

เทากับ 866.57 ลานบาท ทั้งนี้ในระหวางป บริษัทไดจายเงินปนผลเปนเงิน 74.99 ลานบาท ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตรา

ผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 28.71 

 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาจายคาตอบแทนผูสอบบัญชี (Audit Fee) ใหกับบริษัท แกรนท ธอน

ตัน จํากัด เปนจํานวนเงินรวม 1,340,000 บาท ซึ่งเปนคาสอบบัญชีที่เปนสวนเฉพาะของบริษัท 1,145,000 บาท และ สวน

ของบริษัทยอยจํานวน 195,000 บาท   ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คาจัดพิมพงบการเงิน คาพาหนะ เปน

ตน ซึ่งไมเกินรอยละ 10 ของคาสอบบัญชี  

บริษัทไมมีคาบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จายใหกับผูสอบบัญชี สํานักงานผูสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว 
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รายการระหวางกัน 
 

 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในปที่ผานมา 

 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

เมื่อบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือการ

จําหนายสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัท 

 ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนของการ

เขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนิน

ธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ

ดูแลกิจการไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของ

บริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ/หรือผูถือหุน แลวแตกรณี ท้ังน้ี บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกัน

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัท  

บริษัทไดยึดถือตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการไดมา

หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแกไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปดเผยสารสนเทศตอผูถือหุน

ของบริษัท ผูลงทุนทั่วไปและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การขออนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว ทั้งนี้กรรมการหรือผูถือหุนท่ี

มีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของจะไมมีสิทธิ์ออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย หรือมี

สวนเกี่ยวของ 

 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันรวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในอนาคต 

การเขาทํารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตจะตองเปนไปตามมาตรการที่ไดกําหนดไวแลวขางตน 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ตอรายงานทางการเงิน 
 

ดวยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ 

เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ได

กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาที่เปนจริงและ

สมเหตุผล 

 ฝายบริหารไดจัดทํางบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยไดเลือกใชนโยบายบัญชีทีเ่หมาะสมและ

ถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการ

เปดเผยขอมูลที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด ในการตรวจสอบฝาย

บริหารไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยได

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินใหถูกตองครบถวน มีการใชนโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ ตลอดจนสอบทานใหบริษัทมี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการ

ดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญและเพียงพอที่จะดํารงรักษาทรัพยสินของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ไดปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ในรายงาน

ประจําปแลว 

 จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลขางตน คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวางบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด 

(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานไดถูกตอง เชื่อถือได เปนไปตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองท่ัวไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ            

 

 

 

 

 

      (นายเสรี จินตนเสร)ี       (ดร. ชเนศวร แสงอารยะกลุ) 

       ประธานกรรมการ                               กรรมการผูจดัการใหญ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีดร.ปญจะ เสนาดิสัย เปน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ดร.ชัยพัฒน สหัสกุลและ ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียรเปนกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการซึ่ง

สอดคลองกับประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และไดรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเปนวาระประจํา  

ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ไดมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการทุกคนเขารวมประชุมทุกครั้ง โดยไดพิจารณาและดําเนินการเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. สอบทานการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจําปสําหรับป 2562 รวมกับผูสอบบัญชี และฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทได

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเปนไปตามประกาศ

ของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซึ่งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน ทันเวลา เชื่อถือได และเปนประโยชนตอ

ผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปในการนําไปใชประกอบการตัดสินใจ โดยสอดคลองกับกฎหมายและประกาศที่

เกี่ยวของ รวมทั้งใหการสนับสนุนและติดตามการนํามาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบัติ ตามที่สภาวิชาชีพ

บัญชีและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดใหแนวทางไว นอกจากนี้ในป 

2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดรวมหารือกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหาร 1 ครั้ง 

เพื่อใหความมั่นใจวาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 

2. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม

ภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของฝายตรวจสอบภายในและของผูสอบบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชี ไดใหความเห็น

สอดคลองกันวา ไมพบประเด็นขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญในป 2562 นอกจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการไดพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทยอยรวมทั้ง

พิจารณาคําถามที่ใชในแบบประเมินที่จัดทําขึ้นตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring 
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Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งผลการประเมินในป 2562 พบวา หนวยงาน

ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 

3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรรี จํากัด 

เปนผูตรวจสอบภายในอิสระประจําป 2563 และไดอนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจําป 

2563 โดยใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลท. หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดสอบทานใหบริษัทมีกระบวนการที่จะมั่นใจไดวาการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

5. รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ในป 2562  บริษัทไมมีรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ที่เปนไปตาม

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยรายการที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือการไดมาหรือจําหนายไป

ซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 

หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการจะพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่าจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป และราย

ไตรมาส เพื่อใหมั่นใจวารายการที่เกิดขึ้นนั้นสมเหตุสมผล เปนประโยชนตอบริษัท และไดดําเนินตามเงื่อนไข

ทางธุรกิจและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจาก บริษัท พราวด 

อิน โปร จํากัด แลวมีความเห็นวาเปนผูมีความเปนอิสระ  มีความเขาใจธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และ

ประกอบวิชาชีพดวยความเปนกลาง รวมทั้งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจาก ก.ล.ต. จึงเห็นควรให นางสาว

ศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2563 และ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตอไป (ในกรณีที่ผูสอบบัญชี
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ดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ

บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด แทนได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณี

ทีบ่ริษัท พราวด อิน โปร จํากัด ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา

แตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนได และขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 มอบอํานาจ

ใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมไดทั้งสองกรณีขางตน) 

7. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดสอบทานการบริหารความเสี่ยงกับฝายบริหารและผู

ตรวจสอบภายใน และเห็นวาฝายบริหารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  

8. ทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการปละหนึ่งครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานในปที่ผานมาครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย และหนาที่ความรับผิดชอบ

สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท.  

9. คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยาง

นอยไตรมาสละ  1 ครั้ง 

 

จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการพิจารณาแลวมีความเห็นวา 

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการที่ชวยใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานของบริษัท

เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนมีการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอยางถูกตอง 

ครบถวน เชื่อถือได และทันเวลา และมีการเปดเผยขอมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนอยางถูกตอง ครบถวน 

 

 

 

 

 

 

                 (ดร. ปญจะ เสนาดสิัย) 

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 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยในรอบป 2562 คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน ไดมีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทุกคนเขารวมประชุม

ทุกครั้ง โดยไดพิจารณาและดําเนินการเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. พิจารณาโครงสราง และ องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คุณสมบัติ รวมทั้งความเหมาะสมของความรู

และประสบการณของกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ 

2. พิจารณาโครงสรางของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจํานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดประเภท

และความซับซอนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแตละทานในดานทักษะ ประสบการณ ความรูความสามารถ

เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดําเนินกิจการอยู 

3. พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท และเสนอช่ือ

เปนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

4. พิจารณาการจัดสรรคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561 ภายในวงเงินท่ี

ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนและเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรรที่ไดกําหนดไว 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2561 และจัดสรรคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญตามหลักเกณฑที่

กําหนดไว และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

6. พิจารณางบประมาณคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไดแก คาตอบแทนรายเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ประจําป 

2562 โดยพิจารณาจากคาตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน คาตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย คาตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทที่มีระดับรายได และกําไรสุทธิใกลเคียงกัน ปริมาณงานและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ 

7. พิจารณาหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ ประจําป 

2562 และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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8. ทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้นตาม

กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง           

               จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาแลวมีความเห็นวา 

บริษัทไดคัดเลือกและสรรหาผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายธุรกิจที่

เกี่ยวของ รวมทั้งพิจารณาถึงความรู ความสามารถ ประสบการณของผูที่จะไดรับคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ รวมถึง

โครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวอยางเหมาะสม และภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทนไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุม 

  
                

                                                

                              (ศ.กิตตคิุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร)                    

                                                                             ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

เสนอ  ผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

  

ความเห็น 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย   งบแสดง

ฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและ

เฉพาะของบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ

ของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากดั (มหาชน) 

และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของ

บริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยไดระบุความรับผิดชอบของขาพเจาไวในรายงานของขาพเจา 

ในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ทั้งนี้ ขาพเจามีความเปนอิสระ

จากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตาม

ขอกําหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑใน

การแสดงความเห็นของขาพเจา 

 

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ท่ีมีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยก

ตางหากสําหรับเรื่องเหลานี ้
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เรื่องสําคัญจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเสี่ยงโดยผูสอบบัญชี 
 

การรับรูรายไดที่เกี่ยวของกับสัญญากอสราง 

 

กลุมบริษัทและบริษัทมีรายไดจากการรับเหมากอสรางสําหรับป

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1,554 ลานบาท 

 

กลุมบริษัทและบริษัทรับรูรายไดที่เกี่ยวของกับการกอสรางตามขั้น

ความสําเร็จของงานกอสราง รายไดจากการกอสรางดังกลาวมี

จํานวนเงินท่ีเปนสาระสําคัญ และมีผลกระทบตอรายการทางบัญชี

ที่เกี่ยวของกับสัญญาการกอสราง ไดแก รายไดคางรับที่ยังไมได

เรียกชําระ งานระหวางกอสรางตามสัญญา และตนทุนการ

กอสราง การประมาณการขั้นความสําเร็จของงานกอสรางเปน

เรื่องที่ตองใชดุลยพินิจที่มีนัยสําคัญของผูบริหาร ซึ่งตองมีการ

ทบทวนประมาณการรายไดและประมาณการตนทุนโครงการ

กอสรางตลอดระยะเวลากอสราง และปรับปรุงประมาณการเมื่อ

จําเปน  

 

กลุมบริษัทและบริษัทไดเปดเผยนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับการ

รับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 3.1 

 

 

วิธีการตรวจสอบของขาพเจาโดยสรุป มีดังน้ี 

•   การทําความเขาใจและประเมินความเหมาะสมของ   

วิธีการกําหนดอัตราสวนของงานกอสรางที่ทําเสร็จ

ของผูบริหาร  

•   การทําความเขาใจกระบวนการประมาณการตนทุน

งานกอสรางโดยการเปรียบเทียบประมาณการที่เคย

กําหนดไวกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริง สอบทานหลักฐาน

ประกอบและทดสอบการคํานวณประมาณการตนทุน

งานกอสรางของงวดปจจุบันกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริง

ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ใน

รายงานของผูสอบบัญช ี

•   สุมตัวอยางสอบทานความสมเหตุสมผลของอัตราสวน

งานกอสรางที่ทําเสร็จโดยการเขาสังเกตการณการ

สํารวจทางกายภาพของงานระหวางกอสราง ทดสอบ

การคํานวณอัตราสวนงานกอสรางที่ทําเสร็จและสอบ

ทานเหตุการณที่ เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญช ี 

•   สุมตัวอยางสอบทานอัตราสวนของตนทุนที่เกิดขึ้นจริง

เปรียบเทียบกับประมาณการตนทุนงานกอสรางตาม

อัตราสวนของงานกอสรางที่ทําเสร็จ  
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ขอมูลอื่น 

 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินรวม

และเฉพาะของบริษัทและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจา

ภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี ้

 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอ

ขอมูลอื่น  

 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท คือ การอานขอมูลอื่นตามที่

ระบุขางตนเมื่อจัดทําแลว และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทหรือ

กับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญหรือไม  

 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

สื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเพื่อใหผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอ

ขอเท็จจริง 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 

 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํา

งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอผิดพลาด  

 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการ

ดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชี

สําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงาน

ตอเนื่องตอไปได 

 

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชตีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 

 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท

โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน

ระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามี

สาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอ

การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหลานี้ ในการตรวจสอบของ

ขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการ

ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงนิรวมและเฉพาะของ

บริษัทไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความ

เสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ความเสี่ยงท่ีไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงทีเ่กดิจาก

ขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการ

แสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม

บริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําข้ึนโดยผูบริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐาน

การสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวา

มีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่เกี่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ 

ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ใน

รายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตอง

หยุดการดําเนินงานตอเนื่อง  

 ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวา

งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตอง

ตามที่ควรหรือไม    
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 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุมหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา  

 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตางๆ ที่สําคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่

ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปน

อิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาด

ความเปนอิสระ 

 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญ ในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ใน

รายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยาก

ที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณ

ไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว  

 

 

นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย 

ผูสอบบญัชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 6549 

 

บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

26 กุมภาพันธ 2563 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 266,157,925         147,027,174        243,362,265         130,743,265        

เงินลงทุนระยะสั �น 6 60,000,003           60,000,003          60,000,000           60,000,000          

ลูกหนี�การค้า - สุทธิ 7, 8 346,113,482         222,016,790        346,113,482         222,016,790        

สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา 8 218,004,122         163,516,945        218,004,122         160,584,306        

งานระหวา่งก่อสร้างตามสัญญา 2,954,749            4,422,465            2,954,749            4,422,465            

วสัดุและอะไหล่คงเหลือ 56,419,124           41,522,742          56,419,124           41,522,742          

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวสัดุ 58,868,447           36,666,611          58,868,447           36,666,611          

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น 15,894,538           4,598,558            15,893,250           4,587,168            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,024,412,390      679,771,288        1,001,615,439      660,543,347        

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียน

เงินลงทุนทั �วไป 9 1,800,000            1,800,000            1,800,000            1,800,000            

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 10 -                      -                     10,199,981           10,199,981          

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 11 644,747,982         529,026,747        644,747,651         529,026,415        

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ 12 4,456,872            -                     4,456,872            -                     

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - สุทธิ 3,846,290            2,655,500            3,846,290            2,655,500            

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที�จ่ายรอเรียกคืน -                      25,365,669          -                      20,493,200          

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 13 4,924,798            -                     -                      -                     

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 5,247,951            5,414,780            5,247,951            5,407,780            

รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 665,023,893         564,262,696        670,298,745         569,582,876        

รวมสินทรัพย์ 1,689,436,283      1,244,033,984      1,671,914,184      1,230,126,223      

(150,260,719)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและตั �วเงินจ่าย 314,210,568        143,527,149        314,109,231        143,328,742        

เจ้าหนี�อื�น 3,651,952           4,435,206           2,391,632           3,108,386           

หนี�สินที�จะถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี

 - เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 15 16,800,000         -                    16,800,000         -                    

 - หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 16 21,078,066         15,493,904         21,078,066         15,493,904         

 - หนี�สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 4, 17 5,803,972           4,129,612           5,803,972           4,129,612           

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 66,789,314         69,807,735         66,729,294         69,491,587         

หนี�สินที�เกิดจากสัญญา 8 67,316,492         55,807,453         67,316,492         55,807,453         

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 12,309,171         3,385,810           12,297,444         2,890,882           

หนี�สินหมนุเวยีนอื�น 26,676,027         20,991,492         26,675,260         20,944,105         

รวมหนี�สินหมุนเวียน 534,635,562        317,578,361        533,201,391        315,194,671        

หนี�สินไมห่มุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ 15 31,800,000         -                    31,800,000         -                    

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 16 41,197,717         46,295,254         41,197,717         46,295,254         

หนี�สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน - สุทธิ 4, 17 14,708,570         10,822,740         14,708,570         10,822,740         

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 13 -                    2,763,473           952,232              2,763,473           

รวมหนี�สินไมห่มุนเวียน 87,706,287         59,881,467         88,658,519         59,881,467         

รวมหนี�สิน 622,341,849        377,459,828        621,859,910        375,076,138        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

    ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามญั มลูค่าหุ้นละ 0.5 บาท

- ทุนจดทะเบียน 749,873,396 หุ้น 374,936,698        374,936,698        374,936,698        374,936,698        

- ทุนที�ออกและชําระแล้ว 749,873,396 หุ้น 374,936,698        374,936,698        374,936,698        374,936,698        

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

    กําไรสะสม

- จัดสรรเพื�อสาํรองตามกฎหมาย 37,979,500         37,979,500         37,979,500         37,979,500         

- ยังไมไ่ด้จัดสรร 506,050,481        305,530,203        483,312,635        288,308,446        

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผูถื้อหุ้น (5,697,686)          (5,697,686)          -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 1,067,094,434     866,574,156        1,050,054,274     855,050,085        

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที�ไมอ่ยู่ในอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,067,094,434     866,574,156        1,050,054,274     855,050,085        

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,689,436,283     1,244,033,984     1,671,914,184     1,230,126,223     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ค่าก่อสร้าง 20, 24 1,553,790,802  1,436,527,316  1,553,790,802  1,391,315,547  

รายได้จากการให้เช่า 4 441,616           382,717           441,616           5,106,120        

รวมรายได้จากการให้บริการ 1,554,232,418  1,436,910,033  1,554,232,418  1,396,421,667  

ต้นทุนบริการ 4 (1,145,097,569) (1,098,290,208) (1,145,100,568) (1,081,997,663) 

กาํไรขั �นต้น 409,134,849     338,619,825     409,131,850     314,424,004     

เงินปันผลรับ 4, 9 124,000           -                  124,000           17,999,973       

ดอกเบี�ยรับ 3,041,532        2,553,756        2,860,536        1,915,915        

กําไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย 4 -                  -                  -                  29,400,011       

รายได้ค่าสินไหมทดแทน 21 13,000,000       -                  13,000,000       -                  

รายได้อื�น 4, 22 5,922,136        5,662,185        5,736,448        4,724,418        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 431,222,517     346,835,766     430,852,834     368,464,321     

ค่าใช้จ่ายในการขาย 23 (4,398,474)       (2,707,042)       (4,398,474)       (2,443,815)       

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23 (95,518,347)      (76,483,123)      (94,816,315)      (72,667,755)      

ต้นทุนทางการเงิน (3,047,451)       (881,494)          (3,047,451)       (881,494)          

รวมค่าใช้จ่าย (102,964,272)    (80,071,659)      (102,262,240)    (75,993,064)      

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 328,258,245     266,764,107     328,590,594     292,471,257     

ภาษีเงินได้ 13 (50,644,544)      (48,972,772)      (56,492,982)      (46,989,103)      

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 277,613,701     217,791,335     272,097,612     245,482,154     

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

รายการที�ต้องไมจั่ดประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

     คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษี 13 (2,106,083)       -                  (2,106,083)       -                  

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี (2,106,083)       -                  (2,106,083)       -                  

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 275,507,618     217,791,335     269,991,529     245,482,154     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

การแบง่ปันกาํไรสุทธิสาํหรับปี

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท 277,613,701     217,791,335     272,097,612     245,482,154     

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที�ไมอ่ยู่ในอาํนาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

277,613,701     217,791,335     272,097,612     245,482,154     

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

ส่วนที�เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัท 275,507,618     217,791,335     269,991,529     245,482,154     

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที�ไมอ่ยู่ในอาํนาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

275,507,618     217,791,335     269,991,529     245,482,154     

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน

กําไร (บาทต่อหุ้น) 0.37                0.29                0.36                0.33                

จาํนวนหุ้นสามญัถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น) 749,873,396 749,873,396 749,873,396 749,873,396

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

องค์ประกอบอื�นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

จัดสรรเพื�อ ส่วนตํ�าจากการ ส่วนได้เสียใน

ทุนเรือนหุ้นที� ส่วนเกิน สาํรองตาม ยังไมไ่ด้ เปลี�ยนแปลงสัดส่วน รวมส่วนของ บริษัทย่อยที�ไมอ่ยู่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ รับชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร การลงทุนในบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอาํนาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

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

จ่ายเงินปันผล 19 -                   -                   -                   (108,731,632)      -                              (108,731,632)           -                       (108,731,632)      

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

กําไรสุทธิสาํหรับปี -                   -                   -                   217,791,335       -                              217,791,335            -                       217,791,335       

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                   -                   -                   217,791,335       -                              217,791,335            -                       217,791,335       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 374,936,698       153,825,441       37,979,500        305,530,203       (5,697,686)                   866,574,156            -                       866,574,156       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 374,936,698       153,825,441       37,979,500        305,530,203       (5,697,686)                   866,574,156            -                       866,574,156       

จ่ายเงินปันผล 19 -                   -                   -                   (74,987,340)        -                              (74,987,340)             -                       (74,987,340)       

รายการกับผู้ถือหุ้น 374,936,698       153,825,441       37,979,500        230,542,863       (5,697,686)                   791,586,816            -                       791,586,816       

กําไรสุทธิสาํหรับปี -                   -                   -                   277,613,701       -                              277,613,701            -                       277,613,701       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี 13 -                   -                   -                   (2,106,083)         -                              (2,106,083)              -                       (2,106,083)         

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                   -                   -                   275,507,618       -                              275,507,618            -                       275,507,618       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 374,936,698       153,825,441       37,979,500        506,050,481       (5,697,686)                   1,067,094,434         -                       1,067,094,434    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)

กาํไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

จัดสรรเพื�อ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน สาํรองตาม ยังไมไ่ด้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ที�ชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

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

จ่ายเงินปันผล 19 -                         -                         -                         (108,731,632)           (108,731,632)           

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

กําไรสุทธิสาํหรับปี -                         -                         -                         245,482,154            245,482,154            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         245,482,154            245,482,154            

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 374,936,698            153,825,441            37,979,500              288,308,446            855,050,085            

จ่ายเงินปันผล 19 -                         -                         -                         (74,987,340)             (74,987,340)             

รายการกับผู้ถือหุ้น 374,936,698            153,825,441            37,979,500              213,321,106            780,062,745            

กําไรสุทธิสาํหรับปี -                         -                         -                         272,097,612            272,097,612            

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสาํหรับปี 13 -                         -                         -                         (2,106,083)               (2,106,083)               

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                         -                         269,991,529            269,991,529            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 374,936,698            153,825,441            37,979,500              483,312,635            1,050,054,274          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินนี�

กาํไรสะสม
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 328,258,245    266,764,107    328,590,594    292,471,257    

รายการปรับปรุงเพื�อกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็น

    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 85,955,212      71,530,743      85,955,212      71,159,729      

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 3,019,096       1,360,967       3,019,096       1,360,967       

ค่าเผื�อ (กลับรายการค่าเผื�อ) หนี�สงสัยจะสูญ 5,648             (3,148,492)      2,226,447       (3,883,863)      

ค่าเผื�อสินค้าล้าสมยั 1,269,564       -                 1,269,564       -                 

กําไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (788,955)         (1,847,424)      (788,955)         (3,539,177)      

เงินปันผลรับ (124,000)         -                 (124,000)         (17,999,973)     

กําไรจากการลดทุนของบริษัทย่อย -                 -                 -                 (29,400,011)     

ดอกเบี�ยรับ (3,041,531)      (2,553,756)      (2,860,536)      (1,915,915)      

ดอกเบี�ยจ่าย 3,047,451       881,494          3,047,451       881,494          

เงินสดรับจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

      และหนี�สินดําเนินงาน 417,600,730    332,987,639    420,334,873    309,134,508    

   สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

ลูกหนี�การค้า (121,718,315)   (121,067,558)   (123,447,186)   (119,782,685)   

สินทรัพย์ที�เกิดจากสัญญา (57,363,130)     (71,155,151)     (60,295,769)     (79,688,404)     

งานระหวา่งก่อสร้างตามสัญญา 1,467,716       888,535          1,467,716       705,968          

วสัดุและอะไหล่คงเหลือ (16,165,946)     (1,149,052)      (16,165,946)     (1,274,169)      

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวสัดุ (22,201,836)     28,632,391      (22,201,836)     28,632,379      

สินทรัพย์หมนุเวยีนอื�น (10,889,225)     10,543,475      (11,391,256)     9,133,933       

สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื�น 166,829          (1,612,044)      159,829          (3,022,166)      

   หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจ้าหนี�การค้าและตั �วเงินจ่าย 170,683,419    72,351,333      170,780,489    73,229,698      

เจ้าหนี�อื�น (783,254)         (4,230,082)      (716,754)         (2,592,270)      

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (3,018,421)      33,209,291      (2,762,293)      37,608,279      

หนี�สินที�เกิดจากสัญญา 11,509,039      36,819,085      11,509,039      40,882,441      

หนี�สินหมนุเวยีนอื�น 5,684,535       10,380,869      5,731,155       11,110,960      

จ่ายชําระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน (541,500)         (2,964,660)      (541,500)         (2,655,210)      

เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน 374,430,641    323,634,071    372,460,561    301,423,262    

รับดอกเบี�ย 3,126,704       2,178,110       2,945,709       1,540,269       

จ่ายดอกเบี�ย (2,597,461)      (506,270)         (2,597,461)      (506,270)         

รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่ายงวดก่อน 25,365,669      1,535,911       20,493,200      -                 

จ่ายภาษีเงินได้ (48,882,934)     (39,527,111)     (48,371,140)     (38,038,371)     

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 351,442,619    287,314,711    344,930,869    264,418,890    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินฝากธนาคารที�ติดภาระผกูพนัลดลง -                  1,320,000        -                  1,320,000        

เงินลงทุนระยะสั �นเพิ�มขึ�น -                  (57,074,382)      -                  (57,077,429)      

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย -                  -                  -                  60,000,000       

เงินสดรับจากเงินปันผล 124,000           -                  124,000           17,999,973       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 973,492           5,232,708        973,491           4,442,054        

ซื�อสินทรัพย์ถาวร (186,858,270)    (84,837,632)      (186,858,270)    (84,837,632)      

เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (734,861)          (1,359,250)       (734,861)          (1,359,250)       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (186,495,639)    (136,718,556)    (186,495,640)    (59,512,284)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ�มขึ�น 48,600,000       -                  48,600,000       -                  

จ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (19,428,889)      (5,672,852)       (19,428,889)      (5,672,852)       

จ่ายเงินสดปันผล (74,987,340)      (108,731,632)    (74,987,340)      (108,731,632)    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (45,816,229)      (114,404,484)    (45,816,229)      (114,404,484)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 119,130,751     36,191,671       112,619,000     90,502,122       

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 266,157,925     147,027,174     243,362,265     130,743,265     

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไมใ่ช่เงินสด :

- บริษัทซื�อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 19,915,514       63,592,897       19,915,514       63,592,897       

- รับรู้ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย-สุทธิภาษีเงินได้

      ในขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 2,106,083        -                  2,106,083        -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

1. ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) และตั้งอยูในประเทศ

ไทย โดยสํานักงานใหญตั้งอยู เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

10400 

 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจใหบริการงานกอสรางฐานรากอาคารดวยการทํา

เสาเข็มชนิดเจาะ ปรับปรุงคุณภาพดิน งานกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม  

 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 

2.1 เกณฑการถือปฏิบัต ิ

 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวย

การจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยจัดทําเปน

ทางการเปนภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เปนภาษาอื่นใหยึดถืองบการเงินที่จัดทําขึ้นเปนภาษาไทยเปนเกณฑ 

 

2.2 เกณฑการวัดมูลคา 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑคงคางและถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคาทุนเดิม 

ยกเวน หนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน ซึ่งใชเกณฑมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชนที่

กําหนดไว ตามหมายเหตุขอ 17 โดยแสดงจํานวนเงินเปนสกุลเงินบาท  

 

2.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินของกลุมบริษัทที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทใหญและบริษัทยอยทั้งหมด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทยอยทั้งหมดเปนวันที่ 31 ธันวาคม 
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งบการเงินรวมน้ีไดรวมงบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยที่บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ถือหุน

ดังตอไปนี ้

 
  สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)   

ชื่อบริษัทยอย  2562 2561  ลักษณะธรุกจิ 

       

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด  100  100  ใหบริการงานกอสรางฐานรากอาคารดวยการทําเสาเขม็ ชนิดเจาะ 

ปรับปรุงคุณภาพดินฯ งานกําแพงกันดินชนดิไดอะแฟรม และ

ใหบริการรับเหมากอสราง 

 

รายการและยอดคงเหลือทั้งหมดระหวางกลุมบริษัทซึ่งรวมถึงรายการกําไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของรายการระหวางกัน

ในกลุมบริษัทไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแลว หากผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในสินทรัพยที่มีการซื้อขายระหวางกันมีการ

กลับรายการในการจัดทํางบการเงินรวม สินทรัพยดังกลาวจะถูกทดสอบการดอยคาในภาพรวมของกลุมบริษัท จํานวนเงินที่

รายงานในงบการเงินของบริษัทยอยจะถูกปรับปรุงเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท 

 

กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทยอยที่ซื้อและขายในระหวางปจะรับรูนับจากวันที่มีการซื้อและหยุดรับรู

ตั้งแตวันท่ีมีการขาย (ถามี)  

 

กลุมบริษัทจัดสรรกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทยอยระหวางสวนของบริษัทใหญและสวนไดเสียที่ไมอยูในอํานาจ

ควบคุมในบริษัทยอยตามสัดสวนของความเปนเจาของ  

 

2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ประกาศใชใหมและมีการเปลี่ยนแปลง 

 

ในระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีไดปรับปรุงและออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความและแนวปฏิบัติทางบัญชี 

ดังตอไปนี ้

 

2.4.1 การเปลี่ยนแปลงและการตีความมาตรฐานที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง

วันที ่1 มกราคม 2562 เปนตนไป  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง “รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา” (TFRS 15) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 นําเสนอหลักการการรับรูรายไดใหม แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 18 เรื่อง รายได (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญากอสราง (“TAS 11”) และการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับรายไดอีกหลายฉบับ 

  

กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา เปน

ครั้งแรก และไดเปดเผยรายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีเกี่ยวของในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.1  
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กลุมบริษัทประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใชวิธีรับรูผลกระทบ

สะสม ซึ่งผลกระทบของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้เปนครั้งแรกสําหรับสัญญาที่ยังไมเสร็จสมบูรณกอน

วันที่ 1 มกราคม 2562 ไมมีสาระสําคัญตอกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2562   

 

2.4.2 มาตรฐานใหมท่ีมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่อง “สัญญาเชา” (TFRS 16) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 กําหนดหลักเกณฑในการรับรูสัญญาเชา แทนมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 17 เรื่อง “สัญญาเชา” รวมถึงการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของกับสัญญาเชาอีกหลายฉบับ มาตรฐานฉบับ

ใหมไดมีการกําหนดหลักเกณฑในการรับรูสิทธิการใชสินทรัพยและหนี้สินตามสัญญาเชาสําหรับสัญญาเชาทุก

สัญญาในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวนสัญญาเชาระยะสั้นซึ่งมีระยะเวลาของสัญญาไมเกิน 12 เดือน หรือสัญญา

เชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา และใหแนวปฏิบัติทางบัญชีเพิ่มเติมในหลายเรื่อง ซึ่งมีขอจํากัดในรายละเอียด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใชในปจจุบัน  

 

ทั้งนี้ ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเชา การบัญชีสําหรับผูใหเชาไมมีการ

เปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญ 

 

กลุมบริษัทจะนํามาตรฐานฉบับใหมนี้มาถือปฏิบัติเมื่อมีผลบังคับใช ทั้งนี้ ผูบริหารของกลุมบริษัทประเมินวาจะมี

ผลกระทบตองบการเงิน โดยกลุมบริษัทตองรับรูสิทธิในการใชสินทรัพยและหนี้สินตามสัญญาเชา สําหรับ

สินทรัพยที่ถูกจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงานในปจจุบัน รวมถึงกลุมบริษัทตองรับรูคาเสื่อมราคาของสิทธิในการใช

สินทรัพยและดอกเบี้ยจายของหนี้สินตามสัญญาเชา แทนการรับรูคาใชจายจากสัญญาเชา ซึ่งจะใชวิธีผอนปรน

โดยบันทึกผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการนํามาตรฐานมาบังคับใชครั้งแรกผานสวนของผูถือหุน โดยปรับปรุงยอดยก

มาของกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไมมีการปรับปรุงขอมูลท่ีใชในการเปรียบเทียบใหม 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 “เครื่องมือทางการเงิน” (TFRS 9) และกลุมมาตรฐานรายงานทาง

การเงินที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงิน มีขอกําหนดใหมเกี่ยวกับ การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคา

ของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน วิธีการคํานวณการดอยคาของเครื่องมือทางการเงิน และการ

บัญชีปองกันความเสี่ยง แทนการใชมาตรฐานการบัญชี แนวปฏิบัติทางการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ

บัญชีท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินที่บังคับใชในปจจุบัน  

 

ผูบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบตองบการเงินเมื่อนํามาตรฐานดังกลาวมาถือปฏิบัติโดยผลกระทบมี

ดังนี ้

 

- การดอยคาของสินทรัพยทางการเงินและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 
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กลุมบริษัทตองประเมินการดอยคาของสินทรัพยทางการเงินและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาโดยพิจารณาผล

ขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน โดยไมจําเปนตองรอใหมีขอบงชี้

หรือเกิดเหตุการณดานเครดิตขึ้นกอน และกําหนดใหใชดุลยพินิจในการประเมินวาการเปลี่ยนแปลงของ

ปจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบตอผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นอยางไร และใชความนาจะ

เปนถวงน้ําหนักเปนเกณฑ อยางไรก็ตาม การประเมินรูปแบบใหมน้ีถือปฏิบัติเฉพาะกับสินทรัพยทางการเงิน

ที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย และมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเทานั้น  

 

3. สรุปนโยบายการบัญช ี

 

4.1 รายไดและคาใชจาย 

 

สัญญากอสราง 

สัญญากอสรางประกอบดวยจํานวนรายไดเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไวในสัญญาซึ่งรวมถึงจํานวนเงินที่เกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแปลงงานตามสัญญา 

 

เมื่อกลุมบริษัทสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ กลุมบริษัทจะรับรูรายไดคากอสรางและ

ตนทุนการกอสรางที่เกี่ยวของกับสัญญากอสราง โดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จของงานกอสราง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน รายไดตามสัญญากอสรางวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีไดรับหรือที่คางรับ 

 

รายไดจากงานกอสราง รับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง โดยใชวิธีการสํารวจงานที่ไดทําแลว  

 

เมื่อกลุมบริษัทไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ กลุมบริษัทจะรับรูรายไดคากอสรางไมเกิน

กวาตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะไดรับตนทุนนั้นคืน และรับรูตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นใน

ระหวางงวดเปนคาใชจาย 

 

ในแตละสถานการณ เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นจะสูงกวารายไดคากอสรางทั้งสิ้น กลุมบริษัท

จะรับรูผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนคาใชจายทันทใีนกําไรขาดทุน 

 

รายการคางรับจากลูกคาคากอสรางสําหรับสัญญาทั้งหมดที่อยูระหวางการกอสราง ประกอบดวยตนทุนที่เกิดขึ้นรวมท้ังกําไร

หรือขาดทุนที่เกินกวาผลงานที่ไดเรียกชําระไปแลว แสดงรายการในลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น รวมถึง รายไดคางรับที่ยังไมได

เรียกชําระ เงินรับลวงหนาจากลูกคาสําหรับสัญญาทั้งหมดที่อยูระหวางการกอสรางที่มีมูลคาของเงินท่ีไดรับเกินกวามูลคา

ตนทุนที่เกิดขึ้นและกําไรหรือขาดทุนจากงานกอสราง แสดงรายการในหนี้สินหมุนเวียนอื่น  

เมื่อตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาตนทุนท่ีบันทึกตามอัตราสวนรอยละของงานที่ทําเสร็จ กลุมบริษัทจะรับรูรายการ

สวนเกินดังกลาวเปน “งานระหวางกอสรางตามสัญญา” ภายใตสินทรัพยหมุนเวียน ในทางกลับกันเมื่อตนทุนท่ีบันทึกตาม

อัตราสวนรอยละของงานท่ีทําเสร็จสูงกวาตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นจริง กลุมบริษัทจะรับรูรายการสวนเกินดังกลาวเปน 

“คาใชจายงานกอสรางคางจาย” ภายใตหนี้สินหมุนเวียน 

 

รายไดคาเชา  

รายไดคาเชารับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  
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รายไดจากการใหบริการ 

รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวเสร็จ 

 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับ รับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา 

 

คาใชจายในการดําเนินงาน 

คาใชจายในการดําเนินงานรับรูในกําไรขาดทุนเมื่อมีการใชบริการหรือเมื่อเกิดรายการ 

 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีสภาพคลองสูง (ซึ่งไมได

ใชเปนหลักประกัน) และพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดท่ีแนนอน ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลคานอย 

 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระผูกพัน แสดงไวภายใตสินทรัพยไมหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

4.3 เงินลงทุนระยะสั้น 

 

เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย เงินฝากประจํา และใบรับเงินฝากประจําท่ีครบกําหนดไมเกิน 1 ป ซึ่งแสดงตามมูลคาตาม

ราคาทุนซ่ึงใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

 

4.4 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 

 

ลูกหนี้รับรูเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิที่ไดรับจํานวนเงินของสิ่งตอบแทนตามสัญญาโดยไมมีเงื่อนไข หากกลุมบริษัทรับรูรายได

กอนท่ีจะมีสิทธิไดรับจํานวนเงินของสิ่งตอบแทน จํานวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรูเปนสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา  

 

ลูกหนี้การคาและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา แสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากประสบการณในการเก็บหนี้

และความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ ณ วันสิ้นป   

 

ในป 2562 งานกอสรางตามสัญญาระหวางกอสรางแสดงเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 

 

4.5 วัสดุและอะไหลคงเหลือ 

 

วัสดุและอะไหล แสดงตามราคาทุนซึ่งคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

วัสดุและอะไหลจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานกอสรางเมื่อมีการเบิกใช 
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4.6 เงินลงทุนทั่วไป 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด ถือเปนเงินลงทุนทั่วไป แสดงในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอย

คา (ถามี) 

 

4.7 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน บริษัทรับรูกําไรขาดทุนจากการขายเงิน

ลงทุนในงบกําไรขาดทุนในปที่มีการขายเงินลงทุน เมื่อเงินลงทุนดังกลาวเกิดการดอยคา บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการ

ดอยคาเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน และจะรับรูรายไดเงินปนผลเมื่อมีการประกาศจายจากบริษัทยอย 

 

4.8 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมกลุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดย

กลุมบริษัทไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญทั้งทางตรงและทางออมกับกลุม

บริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุมบริษัทที่มีอํานาจในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกลุม

บริษัท 

 

4.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

 

ที่ดิน  

ที่ดินแสดงดวยราคาทุน ไมมีการกําหนดอายุการใหประโยชนและไมมีการคิดคาเสื่อมราคาของที่ดิน 

 

อาคารและอุปกรณอื่น  

รับรูราคาเริ่มแรกดวยตนทุนที่ซื้อหรือผลิตประกอบดวยตนทุนทางตรงที่สามารถปนสวนใหกับสินทรัพยเพื่อทําใหสินทรัพย

นั้นอยูในสถานที่หรือสภาพที่พรอมที่จะใชงานไดตามที่ประสงคของฝายบริหารของกลุมบริษัท อุปกรณอื่น รวมถึง

เครื่องจักรและยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน (โปรดดูหมายเหตุ 16) อาคารและอุปกรณอื่นถูกวัดมูลคาภายหลังการ

รับรูรายการ ดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

 

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงเพื่อตัดจําหนายราคาทุนสุทธิจากมูลคาคงเหลือของอาคารและอุปกรณอื่นตามอายุการ

ใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยมีดังตอไปน้ี 

 

  ป 

อาคารและสิ่งปลูกสราง  5 - 20 

เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ  5 - 10 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน  3 - 5 

ยานพาหนะ  5 
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การประมาณการมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนมีการทบทวนอยางนอยปละครั้ง 

 

กําไรขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งเปนผลตางระหวางผลตอบแทนที่ไดจากการจําหนายและมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยซึ่งจะรับรูในกําไรขาดทุนเปนรายไดหรือคาใชจายอื่น  

 

4.10 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงตามราคาทุน ซึ่งคํานวณจากราคาซื้อสินทรัพยทั้งที่เปนเงินสด และจํานวนเทียบเทา

เงินสดในการทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานที่หรือสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามวัตถุประสงค อสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 

 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคํานวณคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย

ตางๆ ดังนี้ 

 
  ป 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  20 

 

รายจายเกี่ยวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้น ซึ่งทําใหราคาเปลี่ยนแทนในปจจุบันของ

สินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสําคัญจะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย สวนคาซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรูเปน

คาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดขึ้น 

 

4.11 ตนทุนการกูยืม 

 

ตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขเปนสวนหนึ่งของราคา

ทุนของสินทรัพยนั้น ซึ่งสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขจําเปนตองใชระยะเวลานานในการเตรียมพรอมเพื่อใหนําสินทรัพยนั้นมา

ใชไดตามประสงคหรือนําไปขาย ตนทุนการกูยืมอื่นรับรูเปนคาใชจายในระหวางงวดเมื่อเกิดรายการและแสดงรายการใน

ตนทุนทางการเงิน 

 

4.12 การเชาสินทรัพย 

 

สัญญาเชาการเงิน  

ผูบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาเนื้อหาของสัญญาเชาวาความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของทั้งหมดของ

สินทรัพยไดโอนใหกลุมบริษัทแลวหรือไม ปจจัยที่สําคัญในการพิจารณาประกอบดวย อายุของสัญญาเชาซึ่งสัมพันธกับการ

ใหประโยชนทางเศรษฐกิจของสินทรัพย มูลคาปจจุบันของเงินงวดที่ตองจายขั้นต่ําตามสัญญาเชาซึ่งสัมพันธกับมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพย และกลุมบริษัทไดรับโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยเมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา  

 

สําหรับวิธีการตัดคาเสื่อมราคาและการกําหนดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยภายใตสัญญาเชา โปรดด ูหมายเหตุ 3.9 
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สัญญาเชาดําเนินงาน 

การเชาอื่นทั้งหมดนอกเหนือจากขางตนถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เมื่อกลุมบริษัทเปนผูเชา เงินงวดตามสัญญาเชา

ดําเนินงานจะถูกบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา ตนทุนที่เกี่ยวของ เชน คา

บํารุงรักษา และคาประกันภัย ถือเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

 

4.13 การทดสอบการดอยคาของสินทรัพย 

 

สําหรับวัตถุประสงคในการประเมินการดอยคา สินทรัพยจะถูกจัดกลุมในระดับที่เล็กที่สุดซ่ึงกอใหเกิดกระแส   เงินสดรับที่

เปนอิสระอยางมาก (หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) เปนผลใหสินทรัพยบางรายการมีการทดสอบการดอยคาในแตละ

สินทรัพยและบางรายการทดสอบในระดับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด  

 

สินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดจะทดสอบการดอยคาเมื่อมีเหตุการณหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ

ที่บงชี้ไดวามูลคาตามบัญชีอาจไมสามารถไดรับคืนได 

 

ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเทากับสวนเกินของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดที่สูง

กวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งเปนมูลคาที่สูงกวาของมูลคายุติธรรมหักดวยตนทุนในการจําหนายหรือมูลคาจากการใช

ของสินทรัพยนั้น การระบุมูลคาจากการใช ผูบริหารประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตของแตละหนวยสินทรัพยที่

กอใหเกิดเงินสดและปรับดวยอัตราการคิดลดเพื่อคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดดังกลาว ขอมูลที่ใชใน

กระบวนการทดสอบการดอยคาเปนขอมูลประมาณการที่ไดรับการอนุมัติลาสุดจากกลุมบริษัท แตไมรวมประมาณการ

กระแสเงินสดรับหรือจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางในอนาคต หรือจากการปรับปรุงหรือทําใหสินทรัพยนั้นดี

ขึ้น ปจจัยในการคิดลดจะแยกเปนแตละหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดเพื่อใหสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดใน

ปจจุบันของมูลคาเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงของสินทรัพย 

 

สินทรัพยทั้งหมดท่ีมีการประเมินใหมในภายหลังวามีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่กลุม

บริษัทรับรูในงวดกอนอาจไมจําเปนตองมีอยู ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการหากสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่

กอใหเกิดเงินสดน้ันมีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนสูงกวามูลคาตามบัญชี 

 

4.14 เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น 

 

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 

 

4.15 หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา 

 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเปนภาระผูกพันที่จะตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคา หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรูเมื่อกลุม

บริษัทไดรับชําระหรือมีสิทธิไดรับจํานวนของสิ่งตอบแทนโดยไมมีเงื่อนไขที่เรียกคืนไมไดจากลูกคากอนที่กลุมบริษัทรับรู

รายไดที่เกี่ยวของ  
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4.16 สวนของผูถือหุน 

 

หุนสามัญแสดงดวยราคาพารของหุน ณ วันที่ออกหุน 

 

สวนเกินมูลคาหุนประกอบดวยสวนเกินที่ไดรับจากการออกหุนสามัญตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของในการออกหุนถูกหักจาก

สวนเกินมูลคาหุนสุทธิจากภาษีที่เกี่ยวของ 

 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ประกอบดวย สวนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอยซึ่งเกิดจาก

มูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยต่ํากวามูลคาเงินสดเพื่อจายซื้อเงินลงทุน สวนตํ่าดังกลาวจะลดลงหากบริษัทจําหนายหรือลด

สัดสวนการลงทุนในบริษัทยอย 

 

กําไรสะสมประกอบดวยกําไรงวดปจจุบันและกําไรสะสมงวดกอน 

 

รายการทั้งหมดท่ีเกี่ยวของกับสวนของเจาของของบริษัทใหญจะบันทึกในสวนของผูถือหุน 

 

เงินปนผลคางจายที่จัดสรรจากสวนของผูถือหุนแสดงรายการในหนี้สินอื่นเมื่อเงินปนผลไดรับอนุมัติในการประชุมผูถือหุน

หรือคณะกรรมการของบริษัทกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 

4.17 ผลประโยชนพนักงานระยะสั้น และผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน  

 

ผลประโยชนระยะสั้น 

ผลประโยชนระยะสั้นประกอบดวย เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมซึ่งรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิด

รายการ 

 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 

ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานแบงเปนโครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว และโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว  

 

โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง ซึ่งกําหนดใหพนักงานและ

กลุมบริษัทจายสมทบเขากองทุนและโครงการ โดยที่สินทรัพยของกองทุนและโครงการไดแยกออกจากสินทรัพยของกลุม

บริษัท และบริหารโดยผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและโครงการที่ไดรับอนุญาต กลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันตามกฏหมาย

หรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่ตองจายเงินสมทบอีก กลุมบริษัทรับรูรายการดังกลาวเปนคาใชจายในงวดที่ไดรับบริการ

จากพนักงาน 

 

โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฏหมายที่ตองจายผลประโยชนหลังออกจากงานใหพนักงานโดยอางอิงจากระยะเวลาการ

ใหบริการของพนักงานและเงินเดือนเดือนสุดทาย ซึ่งหนี้สินโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวจะรับรูในงบแสดงฐานะ

การเงินดวยมูลคาปจจุบันสุทธิของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
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ผูบริหารประมาณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนรายปโดยผูเชี ่ยวชาญอิสระทางคณิตศาสตร

ประกันภัย ซึ่งอางอิงจากมาตรฐานอัตราเงินเฟอ อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และอัตราการ

ตาย ปจจัยในการคิดลดอางอิงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สกุลเงินและ

เงื่อนไขของพันธบัตรรัฐบาลตองสอดคลองกับเงื่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชนหลังออกจากงานโดยประมาณ

ระยะเวลาการครบกําหนดไวใกลเคียงกับกําหนดชําระของหนี้สินดังกลาว 

 

กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains or losses) ที่เกิดจากการคํานวณ

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานแสดงรายการไวในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและโอนเขาโดยตรงไปยังกําไรสะสม 

 

4.18 ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดรับรูในกําไรขาดทุน ซึ่งประกอบดวยผลรวมของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและภาษีเงินไดปจจุบันซึ่ง

ไมไดบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือตรงเขาสวนของผูถือหุน   

 

ภาษีเงินไดปจจุบันคํานวณอัตราภาษีและกฏหมายภาษีอากรที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณโดยใชวิธีพิจารณาจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน (Liability 

Method)  

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาขาดทุนสะสมทางภาษีหรือผลแตกตาง

ชั่วคราวที่ใชหักภาษีจะสามารถหักกับกําไรทางภาษีในอนาคตได โดยกลุมบริษัทประเมินจากการประมาณการผลการ

ดําเนินงานในอนาคตปรับปรุงดวยรายไดและคาใชจายตองหามทางภาษีและขอจํากัดโดยเฉพาะของการใชขาดทุนและ

เครดิตทางภาษ ี 

 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยทั่วไปจะรับรูทั้งหมดนอกจากจะไดรับยกเวนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

เรื่อง ภาษีเงินได  

 

4.19 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายและชําระแลว

ในระหวางป 

 

4.20 ประมาณการหนี้สิน สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

ประมาณการหนี้สินในการประกันสินคา ขอพิพาท สัญญาที่ไมสามารถบอกเลิกได หรือขอเรียกรองอื่นที่ตองรับรู เมื่อกลุม

บริษัทมีภาระผูกพันทางกฏหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปจจุบันซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต ทําใหมีความ

เปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชําระภาระผูกพันนั้นและจํานวน

ที่ตองชดใชดังกลาวสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ ทั้งนี้ หนี้สินดังกลาวยังมีจังหวะเวลาหรือความไมแนนอนของ

จํานวนเงินที่ตองจายชําระ 
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ประมาณการหนี้สินจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางบริษัทจะรับรูเมื่อมีรายละเอียดของแผนการปรับโครงสรางที่มีอยูอยาง

เปนทางการแลวเทานั้น และผูบริหารมีการสื่อสารแผนดังกลาวในภาพรวมซึ่งมีผลกระทบตอหรือเริ่มมีการนําไปใช กลุม

บริษัทไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคต 

 

ประมาณการหนี้สินวัดมูลคาดวยประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนําไปจายชําระภาระผูกพันในปจจุบัน โดยอางอิง

จากหลักฐานที่นาเชื่อถือที่สามารถหาได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและความไม

แนนอนที่เกี่ยวของกับภาระผูกพันในปจจุบันดวย ประมาณการหนี้สินจะถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบันเมื่อมูลคาของเงินตาม

เวลามีผลกระทบตอจํานวนประมาณการหนีส้ินนั้นอยางมีสาระสําคัญ 

 

การชดเชยซึ่งกลุมบริษัทมีปจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืนแนนอนจากบุคคลที่สาม กลุมบริษัทจะรับรูรายการดังกลาวเปน

สินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินท่ีเกี่ยวของ 

  

ไมมีการรับรูหนี้สินหากไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจซึ่งเปน

ผลจากภาระผูกพันในปจจุบัน 

 

4.21 ดุลยพินิจที่สําคัญของผูบริหารท่ีใชในการกําหนดนโยบายการบัญชีและความไมแนนอนของประมาณการ 

 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารใชดุลยพินิจในการประมาณการและกําหนดขอสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรูและการวัด

มูลคาสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย 

 

ดุลยพินิจที่สําคัญของผูบริหาร 

ดุลยพินิจที่สําคัญของผูบริหารที่ใชในการกําหนดนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทซึ่งมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบ

การเงินมีดังนี ้

 

การรับรูรายไดตามสัญญากอสราง 

การรับรูรายไดตามสัญญากอสรางตองใชดุลยพินิจอยางมีนัยสําคัญในการกําหนดผลของงานท่ีเกิดขึ้นจริงและประมาณการ

ตนทุนเพื่อใหงานกอสรางแลวเสร็จ (โปรดดูหมายเหตุ 3.1) 

 

การรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูโดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไรทางภาษีในอนาคตของ

บริษัทที่นํามาหักกับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีไดและขาดทุนสะสมทางภาษีที่สามารถนํามาใชได (โปรดดูหมายเหตุ 

3.18) 

 

ความไมแนนอนของประมาณการ 

ขอมูลเกี่ยวกับประมาณการและขอสมมติฐานท่ีมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญในการรับรูและวัดมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน 

รายได และคาใชจาย มีดังนี้ ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังอาจแตกตางจากที่เคยประมาณการไว 
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ลูกหนี้ 

กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาของลูกหนี้การคาอันเกิดมาจากการที่ลูกคาไมมี

ความสามารถในการชําระหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเปนการประเมินบนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณในอดีตของการ

ติดตามทวงถามควบคูกับการสอบทานอายุของลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานซึ่งอาจแตกตางจากผลที่

เกิดขึ้นจริงในภายหลัง 

 

อายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เสื่อมคาได 

ผูบริหารทบทวนประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เสื่อมคาได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ความไม

แนนอนของการประมาณการเกิดจากความลาสมัยของเทคโนโลยีซึ่งอาจเปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนของ

ซอฟแวรและอุปกรณสารสนเทศ 

 

การดอยคาของสินทรัพย 

การประเมินการดอยคา ผูบริหารประมาณการมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงิน

สดแตละรายการจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและใชอัตราดอกเบี้ยในการคิดลดกระแสเงินสดดังกลาว 

ความไมแนนอนของการประมาณการเกิดจากความเหมาะสมของสมมติฐานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตและการ

กําหนดอัตราการคิดลด  

 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

ผูบริหารประมาณการภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวโดยอางอิงเกณฑพื้นฐานจํานวนมากในการกําหนด

สมมติฐาน เชน อัตราการตาย อัตราการคิดลด และการคาดการณการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของ

สมมติฐานดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอจํานวนของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวและ

คาใชจายโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไวรายป 

 

รายไดตามสัญญากอสราง 

การรับรูรายไดตามสัญญากอสรางและรายการคางรับท่ีเกี่ยวของคํานวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของผูบริหารจากผลของ

งานกอสรางแตละสัญญาและขั้นความสําเร็จของงานกอสราง โดยทั่วไปสําหรับสัญญาที่มีความซับซอน การประมาณการ

ตนทุนเพื่อใหงานเสร็จและความสามารถในการทํากําไรตามสัญญามีความไมแนนอนจากการประมาณการอยางมีนัยสําคัญ 

(โปรดดูหมายเหตุ 3.1)  

 

4. รายการกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

 

กลุมบริษัทมีรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและหรือกรรมการ

รวมกัน ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้จึงแสดงรวมถึงผลของรายการเหลานี้ตามมูลฐานท่ีพิจารณารวมกัน

ระหวางกลุมบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมูลฐานที่ใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานที่ใชสําหรับรายการที่เกิด

ขึ้นกับบุคคลหรือบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกัน 
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ลักษณะความสัมพันธ 

 
ชื่อกิจการ  ประเทศที่ดําเนินงาน/สัญชาติ  ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทยอย     

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด  ไทย  ผูถือหุนทางตรง 

     

ผูบริหารสําคัญ  ไทย  กรรมการและผูบริหาร 

 

ยอดคงเหลือท่ีสําคัญกับบริษัทยอยและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  2562 2561  2562 2561 

หนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน         

    ผูบริหารสําคัญ 5,906,897  2,089,501  5,906,897  2,089,501 

 

รายการระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทยอยและบุคคลที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

ประกอบดวย 

 
                                                 (หนวย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 นโยบายการกําหนดราคา  2562 2561  2562 2561 

        

รายไดจากการใหเชา ตามราคาที่ตกลงรวมกัน           -          -           -  4,723,403 

เงินปนผลรับ ตามรายงานการประชุม           -          -           -  17,999,973 

กําไรจากการลดทุนของบริษัทยอย มูลคาที่ตราไว           -          -           -  29,400,011 

รายไดอื่น       

รายไดสวนตางราคาจากการจัดหาวัสดุ ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน           -         -           -  84,602 

รายไดอื่น ตามราคาที่ตกลงรวมกัน           -           -           -  8,000 

ตนทุนบริการ          

รายการสุทธิในตนทุนจากการรับจางงานกอสราง 

ตนทุนบวกกําไรขั้นตน 

 

         - 

 

       - 

 

         - 

           

5,939,915 

ตนทุนอื่น ตามราคาที่ตกลงรวมกัน           -       -           2,999          - 

          

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ         

ผลประโยชนระยะสั้นของกรรมการและผูบริหาร  24,119,963  19,689,847  24,119,963  19,489,847 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  914,759  249,644  914,759  249,644 

รวม  25,034,722  19,939,491  25,034,722  19,739,491 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562 2561  2562 2561 

       

เงินสด  1,015,000  1,022,575 1,015,000  1,002,575 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562 2561  2562 2561 

เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน 15,397,460  11,119,349 15,180,631  10,894,933 

เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย 249,745,465  134,885,250 227,166,634  118,845,757 

รวม 266,157,925  147,027,174  243,362,265  130,743,265 

 

ในระหวางป 2562 เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.10 – 0.625 ตอป  

 

6. เงินลงทุนระยะสั้น 

 
       (หนวย : บาท) 

  อัตรา     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ดอกเบี้ยตอป  ระยะเวลา  2562 2561  2562 2561 

            

เงินฝากประจํา คงที่รอยละ  

1.50 – 1.65 

  

3 – 6 เดือน 

 

60,000,003 

 

60,000,003 

 

60,000,000 

 

60,000,000 

 

7. ลูกหนี้การคา – สุทธ ิ

 
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562  2561  2562  2561 

        

ลูกหนี้การคา - ลูกคาทั่วไป  346,170,524  224,452,209  346,170,524  222,723,338 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (57,042)  (2,435,419)  (57,042)  (706,548) 

ลูกหนี้การคาสุทธ ิ 346,113,482  222,016,790  346,113,482  222,016,790 

 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนี้ลูกหนี้การคาที่คางชําระไดดังนี ้

 
   (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

    

 2562 2561  2562 2561 

ลูกหนี้การคา – ลูกคาทั่วไป        

ยังไมถึงกําหนดชําระ 324,846,501  143,737,783  324,846,501  143,737,783 

คางชําระ 1 – 30 วัน 4,669,353  77,991,420  4,669,353  77,991,420 

คางชําระ 31 – 60 วัน 15,285,089  7,609  15,285,089  7,609 

คางชําระ 61 – 90 วัน    1,180,974       -     1,180,974       - 

คางชําระ 91 – 180 วัน        36,723  256,740         36,723  256,740 

คางชําระ 181 – 360 วัน      -       -       -       - 

มากกวา 360 วันขึ้นไป 151,884  2,458,657  151,884  729,786 

รวม 346,170,524  224,452,209  346,170,524  222,723,338 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (57,042)  (2,435,419)  (57,042)  (706,548) 

สุทธิ 346,113,482  222,016,790  346,113,482  222,016,790 
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ในระหวางป รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีดังตอไปนี ้

 
     (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562 2561  2562 2561 

        

ยอดตนป 2,435,419  6,336,779  706,548  4,590,411 

ลดลง (2,378,377)  (3,901,360)  (649,506)  (3,883,863) 

ยอดสิ้นป 57,042  2,435,419  57,042  706,548 

 

8. สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา/หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา 

 

8.1 ยอดคงเหลือของสัญญา 

 

 ตารางตอไปนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับลูกหนี้  สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินท่ีเกิดจากสัญญาท่ีทํากับลูกคา 

 

 

8.2 สัญญาระหวางการกอสราง 

รายการที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับสัญญาระหวางการกอสรางรับรูจากผลตางระหวางจํานวนสุทธิของตนทุนที่

เกิดขึ้นรวมกับผลกําไรขาดทุนและงานระหวางกอสรางที่เรียกชําระ มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาท่ีเกี่ยวของ

มีดังน้ี   

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2562 2561  2562  2561 

        

ตนทุนที่เกิดข้ึนจริงและกําไรขาดทุน 1,125,869,953  1,198,870,021  1,125,869,953  1,198,447,863 

หัก งานระหวางกอสรางที่เรียกชําระ (972,693,978) (1,089,143,974) (972,693,978)  (1,089,143,974) 

รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ 153,175,975  109,726,047  153,175,975  109,303,889 

 

กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เปนครั้งแรก ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระไดถูกจัดประเภทใหมเปนสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา และเงินรับลวงหนาจากลูกคาไดถูกจัด

              (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562  2561  2562 2561 

        

ลูกหนี้การคา 346,113,482  222,016,790  346,113,482  222,016,790 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา         

   รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ 153,175,975  109,726,047  153,175,975  109,303,889 

   ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 68,335,033  54,421,831  68,335,033  51,911,350 

   หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,506,886)  (630,933)  (3,506,886)  (630,933) 

   รวมสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 218,004,122  163,516,945  218,004,122  160,584,306 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 67,316,492  55,807,453  67,316,492  55,807,453 
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ประเภทใหมเปนหนี้สินที่เกิดจากสัญญา การจัดประเภทรายการใหมนี้เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับท่ี 15 

 

8.3 รายไดที่คาดวาจะรับรูสําหรับภาระที่ยังปฏิบัติไมเสร็จสิ้น 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทคาดวาจะมีรายไดที่รับรูในอนาคตสําหรับภาระที่ยังปฏิบัติไมเสร็จสิ้นของสัญญาที่ทํา

กับลูกคา เปนจํานวนประมาณ 999 ลานบาท 

 

9. เงินลงทุนทั่วไป 

 

  
อัตราสวนการถือหุน  

(รอยละ) 
 

 

บาท 

  2562  2561  2562  2561 

         

บริษัท ลุมพินีโปรเจคมาเนจเมนท เซอรวิส จํากัด 2.00  2.00   1,800,000     1,800,000 

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัททําสัญญาโอนหุนกับบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)           เพื่อรวม

ลงทุนในบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท แอล.พี.เอ็น.               ดีเวลลอปเมนท 

จํากัด (มหาชน)  บริษัทดังกลาวประกอบธุรกิจเปนผูรับจางงานตางๆ ทั้งนี้ บริษัทลงทุนในสัดสวน               รอยละ 2 ของ

จํานวนหุนทั้งหมด เปนเงิน 1.8 ลานบาท  

 

ในระหวางป 2562 บริษัทไดรับเงินปนผลจากบริษัทดังกลาว เปนเงิน 0.12 ลานบาท 

 

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย – สุทธ ิ

 
       (หนวย : บาท) 

       งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   
ทุนชําระแลว  

(บาท) 
 

อัตราสวนการถือหุน  

(รอยละ) 
 

 

วิธีราคาทุน 

 จดทะเบียนจัดต้ัง  2562 2561  2562 2561  2562 2561 

บริษัทยอย 

บริษัท เอ็กซิลอน  

    จํากัด 

 

 

ประเทศไทย 

 

20,000,000  20,000,000  100  100  10,199,981  10,199,981 

 

ตามการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีมติใหลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 

80 ลานบาท เปน 20 ลานบาท โดยการลดจํานวนหุนจาก 8 ลานหุน เปน 2 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท และบริษัทยอยไดจด

ทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจะมีผลใหบริษัทมีกําไรจากการลดทุนของบริษัทยอย

จํานวน 29.40 ลานบาท ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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11. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธ ิ

 
  (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  

 

ที่ดิน 

อาคารโรงงาน

และสิ่งปลูก

สราง 

เครื่องจักร 

เครื่องมือ และ

อุปกรณ 

เครื่องตกแตง 

และเครื่องใช 

สํานักงาน 

 

 

ยานพาหนะ 

สินทรัพย

ระหวางกอสราง 

 

 

รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2561 31,729,641 56,355,333 714,997,831 12,922,875 39,661,073 8,926,670 864,593,423 

ซื้อเพิ่ม        - 6,930,008 111,898,034 3,548,225 9,256,346 16,797,916 148,430,529 

จําหนาย       -       - (18,437,113) (676,532) (1,604,608)       (31,275) (20,749,528) 

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

31 ธันวาคม 2561 31,729,641 63,886,403 829,026,099 15,794,568 47,312,811 4,524,902 992,274,424  

ซื้อเพิ่ม  77,384,080 51,000 103,716,377 4,177,180 6,270,514 15,174,633 206,773,784 

จําหนาย       -  (3,943,923) (1,715,338) (1,662,086) (3,554,961)      - (10,876,308) 

โอนเขา / (โอนออก)       - 748,767 15,715,002      -      - (16,463,769)       - 

โอนออกเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อ

การลงทุน (1,902,141)     (9,738,659)      -      -      -      - 

     

(11,640,800) 

31 ธันวาคม 2562 107,211,580 51,003,588 946,742,140 18,309,662 50,028,364 3,235,766 1,176,531,100 

        

คาเสื่อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2561       - 31,301,705 344,676,209 9,939,346 23,163,918       - 409,081,178 

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

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย       -       - (15,101,920) (658,354) (1,603,970)       - (17,364,244) 

31 ธันวาคม 2561       - 34,094,941 391,731,901 10,568,183 26,852,652       - 463,247,677 

คาเสื่อมราคาสําหรับป       - 3,876,609 73,133,672 1,573,647 6,816,530       - 85,400,458 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย       - (3,943,916) (1,563,543) (1,105,609) (3,554,954)       - (10,168,022) 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่โอน

ออกเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุน       - 

      

(6,696,995)       -       -       -       -       (6,696,995) 

31 ธันวาคม 2562       - 27,330,639 463,302,030 11,036,221 30,114,228       - 531,783,118 

        

มูลคาสุทธิตามบัญชี        

31 ธันวาคม 2561 31,729,641 29,791,462 437,294,198 5,226,385 20,460,159 4,524,902 529,026,747 

31 ธันวาคม 2562 107,211,580 23,672,949 483,440,110 7,273,441 19,914,136 3,235,766 644,747,982 

        

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2561        

ตนทุนบริการ       68,751,844 

  คาใชจายในการขายและบริหาร      2,778,899 

    รวม       71,530,743 

        

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2562        

ตนทุนบริการ       81,103,442 

  คาใชจายในการขายและบริหาร      4,297,016 

    รวม       85,400,458 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  

 

ที่ดิน 

อาคารโรงงาน

และสิ่งปลูก

สราง 

เครื่องจักร 

เครื่องมือ และ

อุปกรณ 

เครื่องตกแตง 

และเครื่องใช 

สํานักงาน 

 

 

ยานพาหนะ 

สินทรัพยระหวาง

กอสราง 

 

 

รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2561 31,729,641 56,355,333 701,877,701 12,221,167 39,626,073 8,926,670 850,736,585 

ซื้อเพิ่ม       - 6,930,008 111,898,034 3,548,225 9,256,346 16,797,916 148,430,529 

จําหนาย      -      - (10,036,298) (40,800) (1,587,608)       (31,275) (11,695,981) 

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

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

ซื้อเพิ่ม  77,384,080 51,000 103,716,377 4,177,180 6,270,514 15,174,633 206,773,784 

จําหนาย      - (3,943,923) (1,715,338) (1,662,086) (3,536,961)      - (10,858,308) 

โอนเขา / (โอนออก)      - 748,767 15,715,002      -      - (16,463,769)      - 

โอนออกเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อ

การลงทุน (1,902,141) 
    

(9,738,659)      -     -      -      -      (11,640,800) 

31 ธันวาคม 2562  107,211,580 51,003,588 942,022,825 18,243,686 50,028,364 3,235,766 1,171,745,809 

        

คาเสื่อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2561      - 31,301,705 334,396,642 9,245,892 23,133,854      - 398,078,093 

คาเสื่อมราคาสําหรับป      - 2,793,236 61,795,808 1,282,282 5,288,403      - 71,159,729 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย 

     -      - 

 

(9,179,546) 

 

(25,954) 

 

(1,587,604)      - 

 

(10,793,104) 

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

คาเสื่อมราคาสําหรับป      - 3,876,609 73,133,672 1,573,647 6,816,530      - 85,400,458 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย 

     - (3,943,916) 

 

(1,563,543) 

 

(1,105,609) 

 

(3,536,955)      - 

 

(10,150,023) 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่โอน

ออกเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุน      - 

      

(6,696,995)       -       -       -      -       (6,696,995) 

31 ธันวาคม 2562      - 27,330,639 458,583,033 10,970,258 30,114,228      - 526,998,158 

        

มูลคาสุทธิตามบัญชี        

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

31 ธันวาคม 2562 107,211,580 23,672,949 483,439,792 7,273,428 19,914,136 3,235,766 644,747,651 

        

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2561        

ตนทุนบริการ       68,390,040 

  คาใชจายในการขายและบริหาร      2,769,689 

    รวม       71,159,729 

        

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2562        

ตนทุนบริการ       81,103,442 

  คาใชจายในการขายและบริหาร      4,297,016 

    รวม       85,400,458 
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ในระหวางป บริษัทไดโอนสวนหนึ่งของที่ดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคารจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณเปนอสังหาริมทรัพย

เพื่อการลงทุน เนื่องจากสินทรัพยดังกลาวใหกิจการอื่นเชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพยบางรายการที่คิดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยูมีราคาทุนในงบการเงินรวม จํานวน 

244.07 ลานบาท (2561 : 238.60 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะของบริษัท จํานวน 239.28 ลานบาท (2561 : 233.79 ลาน

บาท)   

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เครื่องจักรและยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน (หมายเหตุ 16) ในงบการเงินรวมและในงบ

การเงินเฉพาะของบริษัท มีมูลคาสุทธิตามบัญชี จํานวน 73.41 ลานบาท (2561 : 63.22 ลานบาท)  

 

12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน – สุทธ ิ

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  

ราคาทุน  

1 มกราคม 2562                     - 

รับโอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 11,640,800 

31 ธันวาคม 2562 11,640,800 

  

คาเสื่อมราคาสะสม  

1 มกราคม 2562                     - 

คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่รับโอนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (6,696,995) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป (486,933) 

31 ธันวาคม 2562 (7,183,928) 

 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  

31 ธันวาคม 2561                     - 

31 ธันวาคม 2562 4,456,872 

  

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2561                     - 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2562 486,933 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนขางตนมีมูลคาประมาณ 8.20 ลานบาทโดยการ

เปรียบเทียบกับราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยบริเวณใกลเคียง 
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13. สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชแีละคาใชจายภาษีเงินได 

 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินได มีดังน้ี    

 
  (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)  

 1 มกราคม 2562 งบกําไรขาดทุน 

สวนของ 

ผูถือหุน 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :      

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 267,496 445,290 - 712,786 

จากคาเผื่อวัสดุและอะไหลคงเหลือลาสมัย - 253,913 - 253,913 

จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับ       

     ผลประโยชนพนักงาน 2,990,471 585,517        526,521 4,102,509 

  รวม 3,257,967 1,284,720 526,521 5,069,208 

     

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :     

จากกําไรจากการลดทุนของบริษัทยอย (5,877,030)      5,877,030           -           - 

จากสวนตางคาเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร (144,410)           -        - (144,410) 

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

     

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธ ิ (2,763,473) 7,161,750 526,521 4,924,798 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)  

 1 มกราคม 2562 งบกําไรขาดทุน 

สวนของ 

ผูถือหุน 31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :      

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 267,496 445,290 - 712,786 

จากคาเผื่อวัสดุและอะไหลคงเหลือลาสมัย - 253,913 - 253,913 

จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับ       

     ผลประโยชนพนักงาน 2,990,471 585,517        526,521 4,102,509 

  รวม 3,257,967 1,284,720 526,521 5,069,208 

     

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :     

จากกําไรจากการลดทุนของบริษัทยอย (5,877,030)           -           - (5,877,030) 

จากสวนตางคาเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร (144,410)           -        - (144,410) 

  รวม (6,021,440)           -         - (6,021,440) 

     

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธ ิ (2,763,473) 1,284,720 526,521 (952,232) 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)  

 1 มกราคม 2561 งบกําไรขาดทุน 

สวนของ 

ผูถือหุน 31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :      

จากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 267,496 - - 267,496 

จากประมาณการหนี้สินตามภาระผูกพันสําหรับ       

     ผลประโยชนพนักงาน 3,174,274 (183,803)        - 2,990,471 

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

     

หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี :     

จากกําไรจากการลดทุนของบริษัทยอย - (5,877,030)           - (5,877,030) 

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

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

     

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

 

 

ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

รายการกระทบยอดภาษีเงินได 

 
     (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562  2561  2562  2561 

        

กําไรสุทธิกอนภาษี 328,258,245  266,764,107  328,590,594  292,471,257 

อัตราภาษีรอยละ 20  20  20  20 

ภาษีเงินไดที่คาดไว 65,651,649  53,352,821  65,718,119  58,494,251 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ        

- รายไดที่ไดรับยกเวน (9,149,936)  (7,689,876)  (9,149,936)  (11,271,331) 

- คาใชจายที่หักเพิ่มได (1,190,055)  (753,843)  (1,190,055)  (691,953) 

- คาใชจายตองหาม (4,667,114)  699,565  1,114,854  458,136 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

   ที่ไมรับรู 

 

         - 

  

3,364,105 

      

        - 

      

        - 

คาใชจายภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นจริง 50,644,544  48,972,772  56,492,982  46,989,103 

        

ภาษีเงินไดประกอบดวย         

ภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบัน  57,806,294  42,912,922  57,777,702  40,929,253 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:        

  การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว    (7,161,750)  6,059,850  (1,284,720)  6,059,850 

ภาษีเงินไดสุทธิ 50,644,544  48,972,772  56,492,982  46,989,103 
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ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562  2561 

 กอน 

ภาษีเงินได 

รายได(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได 

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได 

กอน 

ภาษีเงินได 

รายได(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได 

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได 

            

ขาดทุนจากการประมาณ 

   ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (2,632,604)  526,521  (2,106,083)  -  -  - 

 

 

14. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชธีนาคารซึ่งไมไดเบิกใช จํานวนรวม 62 ลานบาท (2561 : 62 ลานบาท)  

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยอยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งไมไดเบิกใช จํานวนรวม 6 ลานบาท (2561 : 10 ลานบาท)  

 

15. เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 

 
   (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562  2561  2562  2561 

        

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 48,600,000        -  48,600,000        - 

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (16,800,000)        -  (16,800,000)        - 

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร – สุทธ ิ 31,800,000        -  31,800,000        - 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยวงเงินจํานวน 50 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 

3 ตอปและ MLR – 2 ตอป เงินกูยืมระยะยาวดังกลาว ไมมีภาระค้ําประกัน และตองชําระคืนเงินกูยืมใหเสร็จสิ้นภายใน 36 เดือน

นับตั้งแตเบิกเงินกูครั้งแรก ทั้งน้ี บริษัทตองดํารงอัตราสวนทางการเงินตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูระยะยาว 

 

16. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธ ิ

 
   (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562  2561  2562  2561 

        

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 65,582,900  66,225,327  65,582,900  66,225,327 

หัก คาใชจายทางการเงินรอตัดบัญชี (3,307,117)  (4,436,169)  (3,307,117)  (4,436,169) 

มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 62,275,783  61,789,158  62,275,783  61,789,158 

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (21,078,066)  (15,493,904)  (21,078,066)  (15,493,904) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน – สุทธ ิ 41,197,717  46,295,254  41,197,717  46,295,254 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562  2561 

 มูลคาอนาคตของ

จํานวน 

เงินขั้นต่ํา 

ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  

มูลคาปจจุบัน 

ของจํานวน 

เงินขั้นต่ํา 

ที่ตองจาย  

มูลคาอนาคตของ

จํานวน 

เงินขั้นต่ํา 

ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  

มูลคาปจจุบัน 

ของจํานวน 

เงินขั้นต่ํา 

ที่ตองจาย 

            

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 22,950,362  (1,872,296)  21,078,066  17,420,294  (1,926,390)  15,493,904 

ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งป           

แตไมเกินหาป 42,632,538 

 

(1,434,821) 

 

41,197,717 

 

48,805,033 

 

(2,509,779) 

 

46,295,254 

รวม 65,582,900  (3,307,117)  62,275,783  66,225,327  (4,436,169)  61,789,158 

 

กลุมบริษัททําสัญญาเชาซื้อและลิสซิ่งสําหรับเครื่องจักรและยานพาหนะ ซึ่งมีอายุสัญญาเชา 36-48 เดือน โดยมีสินทรัพยที่

เกี่ยวของเปนหลักประกัน  

 

17. ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน 

 

17.1   โครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานมีการเปลี่ยนแปลง มีดังน้ี 

 
   (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562  2561  2562  2561 

        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 14,952,352  16,180,821  14,952,352  15,871,371 

ตนทุนบริการปจจุบันบันทึกเปนคาใชจาย 

     ในงบกําไรขาดทุน 1,456,877 

 

1,388,967 

 

1,456,877 

 

1,360,967 

ดอกเบี้ยจายบันทึกเปนคาใชจาย 

     ในงบกําไรขาดทุน 

 

449,990 

  

375,224 

  

449,990 

  

 375,224 

จายระหวางป (541,500)  (2,992,660)  (541,500)  (2,655,210) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

บันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        2,632,604 

 

       - 

 

       2,632,604 

 

       - 

ตนทุนบริการในอดีต 1,562,219         -  1,562,219         - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20,512,542  14,952,352  20,512,542  14,952,352 

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (5,803,972)  (4,129,612)  (5,803,972)  (4,129,612) 

ยอดคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 14,708,570  10,822,740  14,708,570  10,822,740 

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดประกาศพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ในราช

กิจจานุเบกษา ซึ่งใหสิทธิแกลูกจางที่ทํางานติดตอกันครบ 20 ปขึ้นไป ไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 

วัน กฎหมายฉบับปรับปรุงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 และจะสงผลใหภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

รวมถึงตนทุนบริการในอดีตในกําไรขาดทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 1.56 ลานบาท  
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ประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยภายใตขอสมมติฐานท่ีสําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562  2561 

    

อัตราคิดลด สําหรับพนักงานรายเดือน รอยละ 1.94 ตอป  รอยละ 3.30 ตอป 

อัตราคิดลด สําหรับพนักงานรายวัน รอยละ 1.43 ตอป  รอยละ 2.20 ตอป 

อัตราการตาย ตารางมรณะไทยป 2560  ตารางมรณะไทยป 2560 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนสําหรับพนักงานรายเดือน รอยละ 6.68 ตอป  รอยละ 5.57 ตอป 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนสําหรับพนักงานรายวัน รอยละ 1.77 ตอป  รอยละ 0.54 ตอป 

อายุเกษียณ        60 ป         55 ปและ 60 ป 

จํานวนพนักงาน 789 - 790 คน  559 - 560 คน 

 

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เกิดขึ้นจาก 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  

สมมติฐานประชากร 832,574 

สมมติฐานทางการเงิน 5,357,129 

การปรับปรุงจากประสบการณ (3,557,099) 

รวม 2,632,604 

 

กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains or losses) เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงอัตราการขึ้นเงินเดือนและคาแรงและอื่นๆ ในการคํานวณผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานแสดงไว

ภายใตสวนของผูถือหุน 

 

การวิเคราะหความออนไหว 

การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติฐานที่เกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจเปนไปไดอยาง

สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวเปน

จํานวนเงินดังตอไปนี ้

 
 (หนวย : บาท)

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 เพิ่ม (ลด) ภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนด

ไว 

  

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนรอยละ 0.5 ตอป) (1,170,370) 

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 0.5 ตอป) 1,270,076 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 ตอป) 1,203,659 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 0.5 ตอป) (1,123,690) 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 ตอป) (844,299) 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1.0 ตอป) 899,372 
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วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลประโยชนพนักงานท่ีคาดวาจะจายกอนคิดลด มีดังน้ี 

 
   (หนวย : บาท) 

 

 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   

ภายใน 1 ป   1,670,017 

ระหวาง 2 - 5 ป   2,088,319 

ระหวาง 6 - 10 ป   12,443,967 

ระหวาง 11 - 15 ป   20,490,853 

มากกวา 15 ป   37,554,924 

รวม   74,248,080 

 

17.2 โครงการสมทบเงินท่ีกําหนดไว 

 

17.2.1 บริษัทและพนักงานบริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบ และจะจายให

พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาวในระหวางป 2562 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพพนักงาน เปนจํานวนเงิน 1.12 ลานบาท (2561 : 1.12 ลานบาท)  

 

17.2.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติโครงการ

รวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจางบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (PYLON – Employee Joint 

Investment Program (“EJIP”) No.3) ซึ่งมีวัตถุประสงคในการใหผลตอบแทนแกผูบริหารและพนักงานของ

บริษัทเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรไวกับบริษัทในระยะยาวดวยความรูสึกมีสวนรวมใน

ความเปนเจาของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทและลูกจางจะจายเงินสมทบและเงินสะสมเขาโครงการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2562 – วันที่ 30 กันยายน 2563 เปนเวลา 1 ป เพื่อซื้อหุน บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยจะสามารถขาย

หุนไดไมเกินรอยละ 50 เมื่อโครงการครบ 3 ป ในวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะขายหุนทั้งหมดไดในปที่ 4 ใน

วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยแลว ในระหวางป 2562 บริษัทไดจายเงินสมทบเขาโครงการ เปนจํานวนเงิน 1.44 ลานบาท 

  

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติโครงการรวม

ลงทุนระหวางนายจางและลูกจางบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (PYLON – Employee Joint 

Investment Program (“EJIP”) No.2) ซึ่งมีวัตถุประสงคในการใหผลตอบแทนแกผูบริหารและพนักงานของ

บริษัทเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาบุคลากรไวกับบริษัทในระยะยาวดวยความรูสึกมีสวนรวมใน

ความเปนเจาของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทและลูกจางจะจายเงินสมทบและเงินสะสมเขาโครงการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562 เปนเวลา 1 ป เพื่อซื้อหุน บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยจะสามารถขาย

หุนไดไมเกินรอยละ 50 เมื่อโครงการครบ 3 ป ในวันที่ 30 กันยายน 2564 และจะขายหุนทั้งหมดไดในปที่ 4 ใน

วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยแลว ในระหวางป 2561 บริษัทไดจายเงินสมทบเขาโครงการ เปนจํานวนเงิน 1.47 ลานบาท 

 

 



 

 

  รายงานประจําป 2562 

145 

18. การปรับกระทบหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

การเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 กําหนดใหกลุมบริษัทตองเปดเผย

ขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน กลุมบริษัทจัดประเภทการเปลี่ยนแปลงเปนการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นจากกระแสเงินสดและการเปลี่ยนแปลงที่ไมใชกระแสเงินสดพรอมหมวดยอยเพิ่มเติมตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 7 

 

การเปลี่ยนแปลงตอหน้ีสินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุมบริษัทมีดังนี้  

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 พันบาท 

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

  

1 มกราคม 2562 61,789 

  

รายการท่ีเกิดข้ึนจากกระแสเงินสด:  

การจายคืน (19,428) 

รายการท่ีไมใชกระแสเงินสด:  

การไดมา 19,915 

31 ธันวาคม 2562 62,276 

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 พันบาท 

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

  

1 มกราคม 2561 3,869 

  

รายการท่ีเกิดข้ึนจากกระแสเงินสด:  

การจายคืน (5,673) 

รายการท่ีไมใชกระแสเงินสด:  

การไดมา 63,593 

31 ธันวาคม 2561 61,789 

 

19. ทุนเรือนหุนและเงินปนผลจาย 

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากการ

ดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 0.22 บาท จํานวน 749,873,396 หุน เปน

เงิน 164.97 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดจายชําระเงินปนผลระหวางกาลแลวในระหวางป 2561 จํานวน 0.12 บาทตอหุน เปนเงิน 

89.98 ลานบาท คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มอีก 0.10 บาทตอหุน เปนเงิน 74.99 ลานบาท โดยบริษัทจายเงินปนผลแลวใน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
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ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2561 ที่ประชุมผูถือหุนมีมต ิ

 

- อนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว และจํานวนหุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 374,999,359 หุน เปนจํานวน 

749,873,396 หุน โดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว จากมูลคาหุนที่ตราไวเดิมหุนละ 1 บาท เปนมูลคาหุนที่ตราไว

ใหมหุนละ 0.50 บาท 

 

- อนุมัติใหจายเงินปนผลจากการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.20 บาท 

จํานวน 374,936,698 หุน เปนเงิน 74.99 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดจายชําระเงินปนผลระหวางกาลแลวในระหวางป 2560 

จํานวน 0.15 บาทตอหุน เปนเงิน 56.24 ลานบาท คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มอีก 0.05 บาทตอหุน เปนเงิน 18.75 

ลานบาท โดยบริษัทจายเงินปนผลแลวในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 

 

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล

จากการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.12 บาท จํานวน 

749,873,396 หุน เปนเงิน 89.98 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลแลวในวันที่ 7 กันยายน 2561 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทยอย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล

ระหวางกาลจากการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 9.00 บาท 

จํานวน 2,000,000 หุน เปนเงิน 18.00 ลานบาท โดยบริษัทยอยไดจายเงินปนผลแลวในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 

 

20. รายได 

 

บริษัทดําเนินธุรกิจใหบริการงานกอสรางฐานรากอาคารดวยการทําเสาเข็มเจาะ ปรับปรุงคุณภาพดิน และงานกําแพงกันดินชนิด

ไดอะแฟรมในประเทศ ซึ่งมีการรับรูรายไดตลอดชวงเวลาหน่ึง ทั้งน้ี รายละเอียดของรายได ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 24  

 

21. รายไดคาสินไหมทดแทน 

 

ในระหวางป บริษัทไดมีการเจรจากับบริษัทประกันภัยแหงหนึ่งสําหรับคาสินไหมทดแทนสําหรับคาชดเชยความเสียหายของ

โครงการแหงหนึ่งท่ีทําประกันไวและเกิดความเสียหายตั้งแตป 2559 เปนจํานวน 13 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทไดรับรูรายไดคาสินไหม

ทดแทนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

22. รายไดอื่น 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562  2561  2562  2561 

        

รายไดจากการขายวัสดุกอสรางและเศษซาก       3,366  38,734  3,366  110,030 

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ 953,364  3,570,452  953,364  3,570,452 

รายไดคาชดเชยความเสียหายอุปกรณ 1,850,000            -  1,850,000            - 

อื่นๆ         3,118,406  2,052,999  2,929,718  1,043,936 

     รวม     5,922,136  5,662,185  5,736,448  4,724,418 



 

 

  รายงานประจําป 2562 

147 

23. คาใชจายตามลักษณะ 

 

คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2562  2561  2562  2561 

        

วัสดุกอสรางและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 597,215,029  631,557,556  597,215,029  626,408,273 

การเปลี่ยนแปลงในงานระหวางกอสราง    ตามสัญญา (1,467,715)  (888,535)  (1,467,715)  (705,968) 

เงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอื่น  

    ของพนักงาน  271,451,846 

 

223,772,931 

 

271,451,781  217,035,400 

คาจางผูรับเหมาจาย 57,701,724  44,455,116  57,701,724  43,457,852 

คาเสื่อมราคา 85,887,391  71,530,743  85,887,391  71,159,729 

คาเชาจาย 71,370,320  58,742,656  71,370,320  56,886,571 

คาซอมแซม 44,512,684  40,321,474  44,512,684  39,939,743 

คาขนสง 29,046,450  20,597,888  29,046,450  20,042,838 

 

24. สวนงานดําเนินงาน 

 

บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ หมวดธุรกิจการกอสราง โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานทาง

ภูมิศาสตรเดียว คือ ในประเทศไทย จึงมิไดมีการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานในงบการเงินนี ้

 

ลูกคารายใหญ  

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 รายไดจากลูกคาหลักของกลุมบริษัทเปนรายไดจากหนวยงานของภาครัฐและ

เอกชนมีจํานวนเงิน 1,535 ลานบาท และ 1,371 ลานบาท ตามลําดับ (สวนของบริษัท : 1,535 ลานบาท และ 1,326 ลานบาท 

ตามลําดับ) 

 

25. การเปดเผยเครื่องมือทางการเงิน 

 

สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยูในงบแสดงฐานะการเงินไดรวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารที่มี

ภาระผูกพัน ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชี และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน นโยบาย

การบัญชีสําหรับการบันทึกและการวัดมูลคาของรายการเหลานี้ไดเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินขอ 3 

 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อหมายถึงความเสี่ยงที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญาซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายทางการเงิน

แกกลุมบริษัท เนื่องจากลูกคาของกลุมบริษัทเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงและไมมีปญหาในการเก็บหนี้ ผูบริหารเชื่อวากลุมบริษัทไมมี

ความเสี่ยงที่เปนสาระสําคัญทางดานสินเชื่อ กลุมบริษัทไดตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงครบถวนแลว 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดซึ่งจะมีผลกระทบในทางลบตอการดําเนินงานของ

กลุมบริษทัทั้งในปจจุบันและอนาคต ผูบริหารเชื่อวากลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับต่ํา ดังนั้น กลุมบริษัทจึง

ไมไดทําสัญญาเพ่ือปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูในระดับต่ํา เน่ืองจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินทั้งหมดเปนสกุลเงิน บาท เมื่อกลุม

บริษัทมีรายการคาท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทจะใชสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยน 

 

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ไดรับจากการขายสินทรัพยหรือจะจายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณปกติ

ระหวางผูรวมตลาด ณ วันที่วัดมูลคา 

 

ขอสมมติฐานที่ใชในการประมาณการมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน แตละประเภทของบริษัท มี

ดังนี ้

 

- สินทรัพยทางการเงิน แสดงในมูลคายุติธรรมโดยประมาณ 

- หนี้สินทางการเงิน แสดงราคาตามบัญชีมีมูลคาใกลเคียงกับราคายุติธรรม เนื่องจากหนี้สินดังกลาวจะครบกําหนดใน

ระยะเวลาอันใกล 

 

26. ภาระผูกพัน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันดังนี้ 

 

24.1 บริษัทไดทําสัญญาเชาพื้นท่ีและสัญญาบริการสําหรับสํานักงานของบริษัท มีอายุสัญญา 3 ป เริ่มวันท่ี   1 กันยายน 2561 

ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 ดังนี ้

 
 พันบาท 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน  

ภายใน 1 ป 5,351 

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 3,567 

รวม 8,918 

 

24.2 บริษัทมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินในนามกลุมบริษัท เปนจํานวนประมาณ 335 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่อง

กับภาระผูกพันสําหรับการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ     

 

24.3 บริษัทมีภาระผูกพันจากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนจํานวนประมาณ 4.02 ลานบาท 
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24.4 กลุมบริษัทมีวงเงินกูยืมท่ียังไมไดเบิกใชดังน้ี 

 
  (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท   

 2562  2561  2562  2561 

        

วงเงินเบิกเกินบัญชี 68  72  62  62 

   

27. การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน 

 

วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนนั้น เพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่องของกลุมบริษัท เพื่อ

สรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม เพื่อลด

ตนทุนทางการเงินของทุน ในการดํารงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผล การออกหุน

ใหมหรือออกหุนกูเพื่อชําระหนี้เดิม หรือการขายทรัพยสินเพ่ือลดภาระหนี ้

 

28. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหเสนอจายเงินปนผลจากการดําเนินงานสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.27 บาท จํานวน 749,873,396 หุน เปนเงิน202.46 ลานบาท โดย

การจายเงินปนผลดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 

29. การอนุมัติงบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท 

เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 
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บุคคลอางอิง 
 

นายทะเบียนหุน 

 

 

 บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั 

 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 2/7 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

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

ผูสอบบัญช ี

 นายสมคดิ เตยีตระกูล ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 

หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกลุ ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 

หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรรีัตนชัชวาล ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 

หรือ นายนรินทร จูระมงคล ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 

 บริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด 

 87/1 อาคารแคปปตอล เพลส ช้ัน 18 ออลซีซั่น เพลส ถนนวิทยุ กรงุเทพ 10330 

 โทรศัพท 0-2205-8222 โทรสาร 0-2654-3339 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

 บริษัทบางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด 

 18/4 ซอยอํานวยวัฒน ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10320 

โทรศัพท 0-2693-2036 โทรสาร 0-2693-4189 


