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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 

(Proud Award) 

 

 
 

 

  

Forbes Best Under A Billion 

 

บริษัทติดอันดับ Asia’s 200 Best Under A Billion 2020 

คร้ังแรกในป 2557 คร้ังที่ 2 ในป 2562 และคร้ังท่ี 3 ในป 2563 

โดยบริษัทสามารถเขาไปอยูในลิสต 19 บริษัทของไทย จากการคัดเลอืก   

200 บริษัทมหาชน ที่รายไดตํ่ากวาพันลานดอลลารสหรัฐท่ีดีที่สุดในเอเชีย 
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ป 2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Outstanding Company Performance Awards Business Excellence 

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

Outstanding CEO Awards Business Excellence  CEO of Company Listed on SET 
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ป 2561  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทไดรับการรับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานการทุจริตเม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 
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วิสัยทัศน 

(Vision) 

 

 

 
 

 

 

 

 

เปาหมาย 

(Goal) 
 

“ขยายฐานการใหบริการไปยังประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจที่

เก่ียวของกับงานกอสราง โดยเนนการกอสรางฐานรากเปนหลัก เพ่ือรองรบัการเติบโต

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

“In order to serve the fast- growing ASEAN Economic Community, the 

Company plans to expand the construction service to neighboring 

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

 

 

“มุงมั่นจะเปนผูนํางานกอสรางฐานราก 

ทั้งดานคณุภาพ และประสทิธิภาพ” 
 

“TO BE THE LEADING FOUNDATION 

CONTRACTOR IN QUALITY AND EFFICIENCY” 
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ขอมูลสรุปทางการเงิน 

(Financial Summary) 

 

ขอมูลทางการเงิน  

(พันบาท) 

Financial Data  

(Thousand Baht) 

งบการเงินรวม 

Consolidated Financial Statement 

งบการเฉพาะของบริษัท 

Separate Financial Statement 

2561 

(2018) 

2562 

(2019) 

2563 

(2020) 

2561 

(2018) 

2562 

(2019) 

2563 

(2020) 

สินทรัพยรวม 

Total Assets 
1,244,034 1,689,436 1,320,792 1,230,126 1,671,914 1,302,300 

หน้ีสินรวม 

Total Liabilities 
377,459 622,342 274,265 375,076 621,860 272,992 

สวนของผูถือหุนของบริษัท 

Equity of the Company’s Shareholders 
866,575 1,067,094 1,046,527 855,050 1,050,054 1,029,309 

รายไดจากการใหบริการ 

Revenue from Services 
1,436,910 1,554,232 1,415,997 1,396,422 1,554,232 1,415,997 

กําไรสุทธิสําหรับป(สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัท) 

Net Profit for the year (Portion of the   

Company’s shareholders) 

217,792 277,614 182,539 245,482 272,098 182,361 
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. 

อัตราสวนทางการเงิน 

Financial Ratio 

 

งบการเงินรวม 

Consolidated Financial Statement 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

Separate Financial Statement 

2561 

(2018) 

2562 

(2019) 

2563 

(2020) 

2561 

(2018) 

2562 

(2019) 

2563 

(2020) 

อัตรากําไรสุทธิสําหรับป(สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท) (%) 

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

shareholders) (%) 

15.07% 17.61% 12.80% 16.92% 17.27% 12.79% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 

Return on Equity (%)  
26.82% 28.71% 17.27% 31.21% 28.57% 17.54% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 

Return on Assets (%) 
24.69% 22.59% 14.58% 27.93% 22.86% 14.74% 

กําไรตอหุน (บาท) 

Profit per share (Baht) 
0.29 0.37 0.24 0.33 0.36 0.24 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 

Debt to Equity (Time) 
0.44 0.58 0.26 0.44 0.59 0.27 

อัตราการเติบโตของรายไดจากการใหบริการ (%) 

Revenue from services Growth (%) 
100.75% 8.16% - 8.89% 143.37% 11.30% - 8.89% 

อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ (สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัท) (%) 

Net Profit Growth (Portion of the Company’s shareholders)  (%) 
115.09% 27.47% - 34.25% 293.26% 10.84% - 32.98% 
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สารบัญ   

                 เร่ือง                                                                        หนาท่ี 

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ          1 

 วิสัยทัศนและเปาหมาย        4 

ขอมูลสรุปทางการเงิน         5 

สารจากประธาน         8  

 คณะกรรมการบริษัท         10 

 ขอมูลท่ัวไป          29 

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ        32 

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขนั        37 

 โครงสรางเงินทุน         38 

 การจัดการ          39 

 การกํากับดูแลกิจการ         61 

 ความรับผิดชอบตอสังคม        65 

 การควบคุมภายใน         70 

 ปจจัยความเส่ียง         72 

 คาํอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ       77 

 รายการระหวางกัน         84 

 รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน    85 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกิจการ      86 

 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน      89 

 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต        91 

 งบการเงิน          96 

 บุคคลอางอิง         156
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สารจากประธาน 

 

เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษทั ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 

ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) ต้ังแตชวงปลายป 2562 สงผลให

เศรษฐกิจโลกในป 2563 มีทิศทางหดตัวคอนขางมาก ในสวนของประเทศไทย นอกเหนือจากผลกระทบของภาคการ

สงออกและทองเที่ยวซ่ึงสืบเน่ืองจากการหดตัวของเศรษฐกิจโลกแลว การออกมาตรการเพ่ือควบคุมการแพรระบาดใน

ประเทศก็ถือเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญท่ีกระทบตอเศรษฐกิจไทยในป 2563 โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในป 2563 มี

การหดตัวประมาณรอยละ 6.1 เมื่อเทียบกับป 2562  

ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในป 2563 ก็มีทิศทางหดตัวเชนเดียวกัน 

โดยต้ังแตชวงไตรมาส 2 ของป 2563 เปนตนมา การลงทุนของภาคเอกชนอยูในภาวะชะลอตัวซึ่งเปนผลจากมาตรการ

ควบคุมการแพรระบาด การลงทุนในโครงการกอสรางใหมๆของภาครัฐก็มีการชะลอตัวลงเนื่องจากภาครัฐมุงเนนการ

ดําเนินมาตรการควบคุมการแพรระบาดและมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบเปนหลัก โดยถึงแมในชวงปลายไตร

มาส 3 ของป 2563 ตัวเลขการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนจะปรับตัวดีข้ึนเล็กนอยจากมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจของภาครัฐและความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่เร่ิมกลับมา แตภาพรวมของทั้งป 2563 ก็ถือวาอุตสาหกรรม

กอสรางมีการหดตัวคอนขางมาก  

อยางไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทไดดําเนินมาตรการลดผลกระทบดานตางๆ อาทิเชน การใหความสําคัญกับ

การควบคุมตนทุนภายใน การรักษาสภาพคลองใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม การพัฒนากระบวนการทํางานภายในอยาง

ตอเน่ือง การดูแลสุขภาพของพนักงานและการกําหนดมาตรการปองกันโรคภายในองคกร ฯลฯ ทําใหบริษัทสามารถ

ประคับประคองการดําเนินกิจการผานชวงวิกฤติท่ีเกิดข้ึนมาไดดวยดีพอสมควร 

สําหรับป 2564 นั้น จากผลสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ซ่ึงไดเริ่มมีการแจกจายวัคซีนใหแกประเทศ

ตางๆในชวงตนป รวมถึงการท่ีรัฐบาลของแตละประเทศดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ นาจะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหภาพรวมของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยในป 2564 นาจะกลับมา

มีทิศทางฟนตัวได 
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ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในป 2564 การลงทุนของภาครัฐผานงาน

กอสรางในโครงการเมกะโปรเจคตางๆยังถือเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพื่อ

สรางความเชื่อมั่นอยางตอเน่ืองใหกับภาคเอกชน โดยในป 2564 ฝายบริหารของบริษัทคาดวาภาครัฐจะให

ความสําคัญกับการผลักดันโครงการกอสรางขนาดใหญตางๆ เชน รถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน รถไฟความเร็ว

สูงไทย-จีน (กรุงเทพ-นครราชสีมา) รถไฟฟาสายตางๆในกรุงเทพ เปนตน ใหเร่ิมเขาสูขั้นตอนการกอสรางได ซ่ึงก็นาจะ

ทําใหการลงทุนของภาคเอกชนกลับมาฟนตัวดีข้ึนดวย 

อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยเส่ียงจากปญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยทั่วไป ซ่ึงอาจสงผลถึงความตอเน่ือง

ในการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชน จนอาจทําใหภาพรวมของอุตสาหกรรมกอสรางไมเปนไปตามท่ีคาดไดเชนกัน 

ทั้งนี้ บริษัทมีเปาหมายสําคัญท่ีจะสรางความเติบโตอยางมั่นคงในระยะยาว บริษัทจึงยังคงรักษานโยบายการ

ขยายฐานลูกคาและใหความสําคัญกับการพิจารณาคัดเลือกลูกคา การควบคุมตนทุน การบริหารสภาพคลอง และการ

พัฒนาบุคลากรของบริษัทอยางตอเนื่องตอไป  

            ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณทานผูถือหุนเปนอยางย่ิงท่ีไดใหความไววางใจและ

ความรวมมือดวยดีในการดําเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผูมีอุปการะคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนบริษัทดวยดี

ตลอดมา รวมทั้ง ขอขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานของบริษัททุกคนซึ่งไดรวมแรงรวมใจปฏิบัติหนาที่ดวยความ

รับผิดชอบและความขยันขันแขง็ อันเปนสวนสําคัญที่สรางความมั่นคงและพัฒนาการใหแกบริษัท ทําใหบริษัทสามารถ

ที่จะเติบโตและบรรลุเปาหมายท้ังในระยะส้ันและระยะยาวไดตอไป 

 

 

  ( นายเสรี จินตนเสรี ) 

                            ประธานกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัท 
 

 

 

1. นายเสรี จินตนเสรี 

ประธานกรรมการ 

กรรมการอสิระ 

 

 

2. นายวงศชัย แสงอารยะกลุ 

ประธานผูกอต้ัง 

กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

 

3. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 

กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
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4. ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร 

กรรมการอสิระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

 

5. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล 

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

 

 

6. ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล 

กรรมการอสิระ 

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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7. นายสุชาติ บุญบรรเจดิศรี 

กรรมการ 

 

 

 

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล 

กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการรองผูจดัการใหญ-ฝายการจัดการและการเงิน 

 

 

9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน 

กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการรองผูจดัการใหญ-ฝายซอมบํารุง 

รักษาการผูอํานวยการ-ฝายซอมบํารุง 
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10. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 

กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการรองผูจดัการใหญ-ฝายวิศวกรรมและการตลาด 
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ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร 
 

นายเสรี จินตนเสรี 

อายุ 79 ป  

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังลาสุด) : 24 เมษายน 2562 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  16 ป 

 

ประวัติการศึกษา  :  

 เนติบัณฑิตองักฤษ, สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษ ลินคอรน อินน  

 เนติบัณฑิตไทย, สถาบันอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสูตร Directors Certification Program รุนที่ 65/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ.ไพลอน 

 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษทัจดทะเบียน จํานวน 2 แหง 

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

 2540 – ปจจบุัน ประธานบริษัท, บจ. เสรี มานพ แอนด ดอลย 

 

ประสบการณการทํางาน : 

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

2553 – 2557 อนุกรรมการดานกฎหมาย, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สามมิตรมอเตอรแมนูแฟคเจอร่ิง 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)   :  รอยละ 0.498 
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นายวงศชัย แสงอารยะกุล 

อายุ 74 ป 

ประธานผูกอต้ัง 

กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังลาสุด) : 24 เมษายน 2562 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  16 ป 

 

ประวัติการศึกษา :  

 มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2548 – ปจจบุัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน 

 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษทัจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

2510 – ปจจุบัน เจาของกิจการ, หางขายยาสยามฟารมาซี 

 

ประสบการณการทํางาน : 

2547 – 2548 กรรมการ, บจ. ไพลอน 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)   :   รอยละ 6.668 
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ดร.ปญจะ เสนาดิสยั 

อายุ 73 ป 

กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังลาสุด) : 24 เมษายน 2562 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  16 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 

 หลักสูตร Audit Committee Program ป 2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Certificate of Attendance Role of the Compensation Committee Program Class 2/2007  

 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2548 – ปจจบุัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน 

 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แหง 

2543 – ปจจบุัน กรรมการ, บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 

2549 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,  

   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 

2545 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,  

   บมจ. ทรีนีต้ี วัฒนา 

2526 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษทัจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

2559 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, ราชกรีฑาสโมสร 
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ประสบการณการทํางาน : 

2548 – 2559 กรรมการ, สโมสรราชพฤกษ 

2546 – 2557   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ. รสา พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท 

2547 – 2554  ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พร็อพเพอรต้ี 

2551 – 2552 กรรมการบริหาร, ธนาคารออมสิน 

2549 – 2552 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, ธนาคารออมสิน 

2546 – 2551 ที่ปรึกษา, บจ. เทคนิคคัลเลอร (ไทยแลนด) 

2536 – 2550 กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอรส 

2542 – 2549 กรรมการ ที่ปรึกษา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บจ. ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท 

2537 – 2540 กรรมการผูอาํนวยการ, บจ. ไรมอน 

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

2519 – 2534 เจาหนาที่บริหาร ช้ันรองผูจัดการ (VP), ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) 

2517 – 2519 ผูจัดการฝายการเงิน, บจ. เครดิตการพาณิชย (ประเทศไทย) 

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

2514 – 2515 เจาหนาที่โท 2 กองการประกันภัย, กระทรวงพาณิชย 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)   :   รอยละ 0.137 
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ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร 

อายุ 75 ป 

กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังลาสุด) : 28 กันยายน 2563 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  16 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

 Doctor of Philosophy, Purdue University, Indiana (USA) 

 Master of Science in Civil Engineering , Purdue (USA)  

 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

หลักสูตรกรรมการ :  

 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2556 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/  

   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน 

 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 กิจการที่ไมเปนบริษทัจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

2550 – ปจจบุัน  อาจารยพิเศษ, คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ประสบการณการทํางาน : 

2558 – 2561   กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 

2548 – 2556  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/  

  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน 

2555 – 2558   กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 

2515 – 2550   อาจารยประจํา, คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2543 – 2549   กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 1 และ 2 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)   :   ไมมี 
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ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล 

อายุ 47 ป 

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 

กรรมการผูจัดการใหญ 
 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังลาสุด) : 28 กันยายน 2563 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  16 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสราง, Asian Institute of Technology 

 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสราง, Asian Institute of Technology 

 ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2559 – ปจจุบัน  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจัดการใหญ,  

  บมจ. ไพลอน 

 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษทัจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

 2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ, บจ.เอ็กซิลอน 

 

ประสบการณทํางาน : 

2548 – 2559  กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ, บมจ. ไพลอน 

2554 – 2558  กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2554 – 2558  กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ 

2545 – 2548   ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ, บจ. ไพลอน 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)   :  รอยละ 35.005 
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ดร.ชัยพัฒน สหสักุล 

อายุ 66 ป 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังลาสุด) : 26 เมษายน 2561 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  16 ป 
 

ประวัติการศึกษา : 

 เศรษฐศาสตรดุษฎบีัณฑติ มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                      

 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสูตร Directors Certification Program รุนที่ 21/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Audit Committee Program รุนที่ 33/2010 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

 หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 หลักสูตร Managing Conflicts in the Boardroom จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทย 

 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร The Board’s Role in Fraud Prevention สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 “ Steering Governance in a Changing World” IOD International Director Conference 2017 สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 “Corporate Disclosure : What are investors looking for beyond financial measures ?” IOD Breakfast 

Talk 3/2017 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Rising above disruption : A Call for Action, National Director Conference 2018 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย 

 สัมมนา หัวขอ “ Anti-Corruption : The Practical Guide ”,Thai CAC 
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 EVERST – Entire Business Innovation Transformation (EBIT),กรณีศึกษา IRPC สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท 

2556 – ปจจบุัน  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน 

2548 – ปจจบุัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน 

 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

2553 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการนโยบาย ESRC, บมจ. นํ้ามันพืชไทย 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษทัจดทะเบียน  

 

ประสบการณการทํางาน :  

2553 – ปจจุบัน อนุกรรมการจัดทาํบันทึกขอตกลงและประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ  

 (สาขาสถาบันการเงิน สาขาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ) สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 

 รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

2561 – 2562 กรรมการ, การเคหะแหงชาติ 

2560 – 2562 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกล่ันกรองแผนการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจ 

2557 – 2562 อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ 

 เศรษฐกิจของประเทศ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

2558 – 2560 ประธานอนุกรรมการการประเมินผลโครงการภายใตกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

2559 – 2561 กรรมการ, บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก 

2557 – 2559 ประธานกรรมการตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย 

2556 – 2559 กรรมการประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2555 – 2559 กรรมการสภาวิจัยแหงชาติและกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร 

2553 – 2555 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2545 – 2555 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ผลิตไฟฟา 

2544 – 2552 เลขาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา 

2548 – 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 

2548 – 2549 กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)   :  ถือโดยสวนตัว ไมมี / ถอืโดยคูสมรส รอยละ 0.333 
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นายสุชาติ บุญบรรเจดิศรี 

อายุ 62 ป  
กรรมการ 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังแรก) : 22 เมษายน 2559 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังลาสุด) : 24 เมษายน 2562 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  5 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

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

 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร  สาขาปริมาณวิเคราะห (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

 Audit Committee Program (ACP) จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท 

2559 – ปจจุบัน  กรรมการ, บมจ.ไพลอน 

 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 แหง 

2554 -  ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการตรวจสอบ,  

   บมจ.ศรีไทย ซุปเปอรแวร 

2557 -  ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ,  

   บมจ.สาล่ี พรินทต้ิง 

2557 -  ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ,  

   บมจ.เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษทัจดทะเบียน จํานวน 3 แหง 

2544 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท แพรคติคัม เอนจิเนียร่ิง จํากัด 

2544 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร, Knight Club Capital AMC 

2554 -  ปจจุบัน ประธานกรรมการ, มูลนิธิ อีดีพี 

 

ประสบการณการทํางาน :  

2557 -  2562  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ,  

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

 2554 – 2554 บจ. สินเช่ือไปรษณียไทย 

 2553 - 2554 รองประธานกรรมการ, บจ.ไปรษณียไทย 

 2543 - 2544 กรรมการ, บจ.วทิยุการบินแหงประเทศไทย 

   

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)   :  รอยละ 2.038 
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นายบดินทร แสงอารยะกุล 

อายุ 46 ป 

กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 

กรรมการรองผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการและการเงิน 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ             : 25 เมษายน 2560 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังลาสุด) : 28 กันยายน 2563 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  4 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

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

 ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2560 – ปจจุบัน  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /  

   กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษทัจดทะเบียน จํานวน 2 แหง 

2560 – ปจจุบัน  กรรมการ, บจ. อินโนว่ี 

2551 – ปจจบุัน  กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน 

 

ประสบการณทํางาน : 

2559 – 2560   รองกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน 

2548 – 2559   กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน,  

   บมจ. ไพลอน 

2553 -  2555   กรรมการ, บจ. อวนจัง 

2547 – 2548   กรรมการ และ กรรมการรองผูจัดการฝายอาํนวยการและการเงนิ, บจ. ไพลอน 

 

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

อายุ 62 ป 
กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 

กรรมการรองผูจัดการใหญ-ฝายซอมบํารุง และรักษาการผูอํานวยการฝายซอมบํารุง 
 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังแรก) :   20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังลาสุด) : 26 เมษายน 2561 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  16 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2559 – ปจจบุัน กรรมการ/กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง/  

  กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบํารุงและรักษาการผูอํานวยการฝายซอมบํารุง, 

  บมจ. ไพลอน 

 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 

 กิจการที่ไมเปนบริษทัจดทะเบียน ไมมี 

 

ประสบการณการทํางาน : 

2548 – 2559  กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการ/ กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบํารุง 

  และรักษาการผูอํานวยการฝายซอมบํารุง, บมจ. ไพลอน 

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

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)   :  รอยละ 1.160
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นายพิสันต์ิ ศิริศขุสกุลชัย 

อายุ 47 ป  
กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 

กรรมการรองผูจัดการใหญ-ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 
 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังแรก) :   17 เมษายน 2552 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (คร้ังลาสุด) : 26 เมษายน 2561 

จํานวนปที่เปนกรรมการ :  12 ป 
 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

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

 ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 79/2009 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2559 – ปจจบุัน  กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง/  

  กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด, บมจ. ไพลอน 
 

ตําแหนงอ่ืนในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 
 

 กิจการที่ไมเปนบริษทัจดทะเบียน จํานวน 1 แหง 

2551 – ปจจบุัน  กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน 
 

ประสบการณการทํางาน : 

2552 – 2559  กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการ/ กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด,  

  บมจ. ไพลอน 

2551 – 2552  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน 

2551 – 2554  กรรมการ, บจ.ไทยคารดอทคอม 

2549 – 2550  ผูจัดการโครงการ, บมจ. ไพลอน 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)   :  รอยละ 1.965
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นายชัยพล สุทธมนัสวงษ 

อายุ 48 ป 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายบัญชีและการเงิน 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ 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 21 ธันวาคม 2563)   :  ไมมี 

 

นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน 

อายุ 41 ป 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการ 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ประสบการณการทํางาน : 

 2556 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการ, บมจ. ไพลอน 

 2551 – 2555 ผูอํานวยการฝายจัดซ้ือ, บมจ. ไพลอน 

 2549 – 2550 ผูจัดการฝายระบบปฏิบัติการ, บมจ. ไพลอน 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)   :  ไมมี 

 

นางสาวนิภาวรรณ โรจนบัณฑิต 

อายุ 49 ป 

ผูอาํนวยการฝายบัญชีและการเงิน 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ปริญญาตรี การบัญช ีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 

ประสบการณการทํางาน : 

 2562 – ปจจุบัน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

 2560 – 2561 ผูอํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท สยามเทคนิค คอนกรีต จํากัด (มหาชน) 

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

 บริษัทลูกภายในกลุม SNC 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)   :  ไมมี
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นายกรณ ทองศรี 

อายุ 48 ป 

ผูอาํนวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประสบการณการทํางาน : 

 2554 – ปจจุบัน   ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคลล, บมจ. ไพลอน 

 2552 – 2554   ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล, บจ. ทีพีพี กรุป 

 2545 – 2552   ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล, บจ. เจวีเค อินเตอรเนช่ันแนล ลอจิสติกส แอนด มูฟว่ิง 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)   :  ไมมี 

นายรัฐกร  นาคาไชย 

อายุ 50 ป 

ผูอาํนวยการฝายกอสราง 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปริญญาตรี  วิศวกรโยธา มหาวทิยาลัยขอนแกน 

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 21 ธันวาคม 2563)   :  ไมมี 

 

นายวิโรจน มาธูป 

อายุ 45 ป 

ผูอาํนวยการฝายกอสราง 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขา ธุรกิจอุตสากหรรม 

 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร สาขา Textile Engineering 

ประสบการณการทํางาน : 

 2563 – ปจจุบัน  ผูอํานวยการฝายควบคุมคุณภาพ, บมจ. ไพลอน 

 2555 – 2563  ผูจัดการฝายควบคุมคุณภาพ, บมจ. ไพลอน 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)   :  ไมมี 
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นางสาวฐิติมา เตียวประทีป 

อายุ 42 ป 

เลขานุการบริษัท 

ประวัติการศึกษา : 

 Bachelor of Accounting (Management) มหาวทิยาลัยหอการคาไทย 

ประสบการณการทํางาน : 

 2550 – ปจจุบัน              เลขานุการบริษทั, บมจ. ไพลอน 

 2548 – 2550      เจาหนาที่ฝายบุคคล, บมจ. ไพลอน 

 2545 – 2548      เจาหนาที่ฝายบัญชี, บจ.ไพลอน 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563)   :  ไมม ี
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ขอมูลทั่วไป 

 
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานราก โดยมขีอมูลทั่วไปที่สําคัญ ดังน้ี 

 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ  : 252 อาคารเอสพีอทีาวเวอร ช้ันที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

กรุงเทพมหานคร 10400  

 

ที่ต้ังโรงงานซอมบาํรุง :  22/4 หมูท่ี 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 ข้ึนไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท เอ็กซิลอน จาํกัด 

ทุนจดทะเบียน : 20 ลานบาท 

สัดสวนการถือหุน : 100 % 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ออกแบบ กอสราง และใหคําปรึกษางานกอสรางท่ัวไป 

ที่ต้ัง : 252 อาคารเอสพีอีทาวเวอร ช้ันที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัท 

ป 2545  จดทะเบียนกอต้ังบริษัท โดยใชชื่อวา บริษัท ไพลอน จํากัด เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2545 ดวยทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท 

เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานราก โดยมีทีมงานวิศวกรท่ีมีประสบการณและเช่ียวชาญ เพ่ือรองรับงาน

กอสรางซึ่งเริ่มฟนตัวจากวิกฤตเิศรษฐกิจ 

ป 2546  ไดรับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง ในโครงการตามพระราชดําริกอสรางประตูระบายน้ําและ

คันก้ันนํ้าเพ่ือกักน้ําจืดในลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น  

เปนโครงการแรกของบริษัท  จากผลงานท่ีมีคุณภาพและบริการท่ีดีทําให บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจเีนียร่ิง แอนด คอนสตรัคชั่น 

ไดวาจางใหบริษัทเปนผูรับเหมาชวงงานเสาเข็มเจาะในหลายโครงการตอมา เชน โครงการทางดวนขั้นท่ี 3 สายใตตอน S1 

(อาจณรงค – บางนา) สัญญา 2 โครงการอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบํารุงราษฎร  เปนตน ทําใหบริษัทเปนท่ีรูจักใน

วงการกอสรางอยางแพรหลาย และไดกอสรางงานเสาเข็มเจาะใหลูกคาอ่ืนๆ ในอีกหลายโครงการ 

ป 2547  เพ่ิมทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเปน 60 ลานบาท และในเดือนธันวาคมเปน 95 ลานบาท เร่ิมรับงานกอสรางกําแพง

กันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดยรวมมือกับบริษัทฝรั่งเศสชื่อ Soletanche Bachy ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญงาน

ฐานรากระดับนานาชาติ โดยเปนที่ปรึกษาและสงผูเชี่ยวชาญเขามาควบคุมงานในโครงการโรงบําบัดนํ้าสําแลจังหวัด

ปทมุธานี 

ป 2548  เดือนมิถุนายนเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 115 ลานบาท  

 เดือนมิถุนายนเปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท พรอมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

จาก 115 ลานบาทเปน 150 ลานบาท เพ่ือรองรับการเสนอขายหุนใหกับประชาชน โดยบริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัท

มหาชนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 

 เดือนธันวาคมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย เอ็ม เอ ไอ และเริ่มเปดซ้ือขายวันท่ี 23 ธนัวาคม 2548 

ป 2549  เดือนมีนาคมยายโรงงานซอมบํารุงจากเขตสะพานสูงไปท่ีอําเภอลาดหลมุแกว จังหวัดปทุมธาน ี

ป 2551  เดือนธันวาคม จัดต้ัง บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการงานออกแบบ กอสราง ใหคําปรึกษา และ

ตกแตงสําหรับส่ิงปลูกสรางตางๆ ดวยทนุจดทะเบียน 30 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนในสดัสวนรอยละ 51 

ป 2552  เดือนเมษายน เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 200 ลานบาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 

ป 2555  เดือนพฤษภาคม เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 300 ลานบาท เพ่ือรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิม 
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 เดือนธันวาคม เพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด อีก 50 ลานบาท รวมเปน 80 ลานบาท โดยบริษัทยังคงถือหุน

ในสัดสวนรอยละ 51 

ป 2556  เดือนพฤษภาคม เพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 374.99 ลานบาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผลและปรับสิทธิใหกับผูถือใบสําคัญ

แสดงสิทธ ิ 

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

ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย เอ็ม เอ ไอ ของประเทศไทยเพียงบริษัทเดียวที่ไดรับรางวัลน้ี 

ป 2558 

 

 เดือนสิงหาคม ยายการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจาก ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ มาเปน ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยต้ังแตวันท่ี 6 สงิหาคม 2558 เปนตนมา 

ป 2559  เดือนมกราคม ซ้ือหุนจากกลุมผูถือหุนอ่ืนของบริษัท เอ็กซิลอน จํากัด โดยเพ่ิมสัดสวนการถือหุนจากรอยละ 51 เปนรอย

ละ 100 

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

  เดือนพฤศจิกายน บริษัทไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 

(CAC) 

  เดือนธันวาคม ยายท่ีต้ังสํานักงาน จากอาคารโอเชียนทาวเวอร 1 ถนนรัชดาภิเษก ไปท่ีอาคารเอสพีอีทาวเวอร ถนน

พหลโยธิน 

ป 2562  เดือนพฤศจิกายน บริษัทไดรับรางวัล Asia’s 200 Best under a Billion จากนิตยสาร Forbes Asia เปนครั้งที่ 2 และ

ไดรับรางวัล Outstanding CEO Awards Business Excellence CEO of Company Limited on SET และรางวัล 

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

ป 2563  เดือนพฤศจิกายน บริษัทไดรับรางวัล Asia’s 200 Best under a Billion จากนิตยสาร Forbes Asia เปนคร้ังที่ 3 

 

 โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ 

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท แยกตามผลิตภัณฑสามารถจําแนกไดดังน้ี 

รายไดของกลุมบริษัท 

                                                                                                                                     หนวย : พันบาท 

ผลิตภัณฑ ป 2561 ป 2562 ป 2563 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

งานเสาเขม็เจาะ 1,264,431 87.50 1,222,731 77.57 1,071,511 75.11 

งานปรับปรุงคณุภาพดินฯ - - - - 2,639 0.18 

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

เสาเข็มเจาะแบบเหล่ียม 

172,096 11.90 331,060 21.00 341,065 23.91 

รวมรายไดจากงานฐานราก 1,436,527 99.40 1,553,791 98.57 1,415,215 99.20 

รายไดจากงานกอสรางท่ัวไป - - - - - - 

รายไดอ่ืนๆ1 8,599 0.60 22,530 1.43 11,349 0.80 

รวมรายได  1,445,126 100.00 1,576,321 100.00 1,426,564 100.00 

หมายเหตุ :    
1 รายไดอื่นๆประกอบดวย รายไดจากการบริการอ่ืนๆ ไดแก รายไดจากการใหเชาอุปกรณเคร่ืองจกัร เชน รถเครน ปลอกเหล็ก รายไดจากคา   

  ความเสยีหายของวัสดุและอุปกรณที่เรียกเก็บจากผูรับเหมาชวง รวมถึงรายไดอ่ืนๆ ไดแก ดอกเบ้ียรับ กําไรจากการขายสินทรัพย เปนตน 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 

1. งานเสาเข็มเจาะแบบกลม 

 

เสาเข็มเจาะเปนเสาเข็มที่นิยมใชกับการกอสรางฐาน

รากของโครงสรางขนาดใหญ และโครงสรางอาคารในบริเวณที่

มีพื้นที่จํากัด  ซึ่งไมสามารถใชเสาเข็มตอกไดเน่ืองจากปญหา

ดานการขนสง หรือเน่ืองจากบริเวณกอสรางชิดอาคารขางเคียง

มากซ่ึงความส่ันสะเทือนจากการตอกเสาเข็มอาจจะกอใหเกิด

ความเสียหายกับอาคารขางเคียงได  สวนการใชเสาเข็มเจาะจะ

ไม ทําใหดินเ กิดการเคล่ือนตัวซ่ึงอาจไปดันส่ิงปลูกสราง

ขางเคียงใหเสียหายไดเหมือนกับการตอกเสาเข็ม นอกจากน้ี

เสาเข็มเจาะยังลดมลภาวะเร่ืองเสียงและแรงส่ันสะเทือนเม่ือ

เทียบกับการใชเสาเข็มตอก ทั้งน้ีงานเสาเข็มเจาะของบริษัท

โดยสวนใหญจะเปนเสาเข็มเจาะแบบกลมที่มีขนาดเสนผาน

ศูนยกลางต้ังแต 50 เซนติเมตรจนถึง 2 เมตรและทําไดถึงความ

ลึกมากกวา 80 เมตร ขึ้นอยูกับการออกแบบกําลังรับน้ําหนัก

ของเสาเข็มโดยวิศวกรและสภาพชั้นดินในแตละพ้ืนที่ 
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2. งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอดัฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง   

 

งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพใหกับโครงสรางของดินเดิม 

ทําใหดินมีกําลังรับนํ้าหนักมากข้ึนและปองกันการเคล่ือนตัวของดิน โดยบริษัทมีการใหบริการงานประเภทน้ีโดยวิธีการอัดฉีด

ซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting) ที่ความดันประมาณ 200 ถึง 400 บาร โดยอาจแบงลักษณะของงานออกเปนแตละ

ประเภทดังตอไปนี้ 

 

2.1 เสาเข็มดินซีเมนต  

 เปนการปรับปรุงคุณสมบัติของดินออนตลอดช้ันความหนา เร่ิมตนโดยการอัดฉีดนํ้าภายใตความดันสูงเพื่อ

กวนใหชั้นดินออนตัวและมีขนาดรูปทรงตามที่ตองการ แลวจึงอัดฉีดนํ้าปูนลงไปผสมกับดินในบริเวณ

ดังกลาวทําใหเกิดการแข็งตัวกลายเปนแทงดินซีเมนต ซ่ึงมีความสามารถในการรับนํ้าหนักตามที่ออกแบบ

และชวยลดปญหาการทรุดตัวของโครงสราง การทําเสาเข็มดินซีเมนตโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง 

(Jet Grouting) จะใหคุณภาพแทงดินซีเมนตและความสม่ําเสมอของเน้ือดินซีเมนตท่ีดีกวาวิธีท่ัวไปซ่ึงมีทั้ง

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

ดินซีเมนตไปประยุกตใชหลายรูปแบบเชน ฐานรากงานถนน ลานจอดเคร่ืองบิน เขื่อน ประตูระบายนํ้า 

รวมไปถงึการเพิ่มเสถียรภาพใหกับตลิ่งของคลอง  
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2.2    การเพ่ิมกําลังรับน้ําหนัก

และเสถียรภาพของดินเฉพาะจุด  

เปนการปรับปรุงคุณสมบั ติและ

กําลังของดินหรือหินเฉพาะจุด เชน 

งานอัดฉีดรอยแตกของชั้นหินหรือ

ดินในงานกอสรางเขื่อน การเพิ่ม

เสถียรภาพและกําลังของดินในงาน

ขุดหรืองานเจาะเฉพาะที่  
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3. งานกอสรางกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม/ เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม   

กําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเปนการกอสรางกําแพง

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนโครงสรางรับนํ้าหนักและปองกันการ

เคล่ือนตัวของดินทางดานขาง โดยจะทําการกอสรางกําแพงในช้ัน

ที่ ตํ่ากวาผิวดินดวยคอนกรีตเสริมเหล็กคลายคลึงกับการทํา

เสาเข็มเจาะแบบเปยก ซ่ึงการใชเทคโนโลยีในการกอสรางกําแพง

กันดินชนิดน้ีทําใหไมตองใช Sheet Pile และสามารถสรางกําแพง

กันดินใตดินแบบถาวรที่มีหนาตัดเปนส่ีเหล่ียมเหมือนกําแพงทั่วไป 

แตมีความแข็งแรงและสามารถปองกันการร่ัวซึมของนํ้าได ซ่ึงสวน

ใหญจะใชเพื่อเปนโครงสรางของชั้นจอดรถใตดิน กําแพงอาคาร

ผูโดยสารสําหรับระบบรถไฟฟาใตดิน และอุโมงคลอดทางแยก 

เปนตน 

การออกแบบกอสรางกําแพงกันดินน้ันสามารถกําหนด

ความหนาของผนังกําแพงไดต้ังแต 50 เซนติเมตร จนถึง 1.5 

เมตร โดยเร่ิมจากการตักดินขุดหลุมตามขนาดและแนวท่ีจะทํา

กําแพง จากน้ันจึงเติมสารละลายพยุงหลุมเจาะ เพื่อปองกันการ

พังทลายของดิน แลวจึงหยอนเหล็กเสริมที่ผูกเปนโครงไวแลว   

ลงไป หลังจากน้ันจะเทคอนกรีต   เมื่อท้ิงไวจนคอนกรีตแข็งตัวมีกําลังตามที่กําหนดแลว จึงขุดดินเพื่อทําชั้นใตดิน หรือทําการ

กอสรางสวนอ่ืนตอไป  

เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม เปนเสาเข็มหนาตัดทรงส่ีเหล่ียมที่นิยมใชเปนทางเลือกในกรณีที่ตองการกําลังรับนํ้าหนัก

บรรทุกปลอดภัยสูง เชน มากกวา 2,000 ตันตอตน หรือมีขอจํากัดเร่ืองขนาดของพื้นที่กอสราง ซ่ึงเสาเข็มเจาะแบบกลมไม

สามารถกอสรางได โดยขนาดหนาตัดสามารถปรับเปลี่ยนไดโดยมีความกวางโดยทั่วไปต้ังแต 60 เซนติเมตร จนถึง 1.5 เมตร 

ความยาว 2.5 เมตรถึง 3.0 เมตร และมีความลึกไดมากกวา 60 เมตร ข้ึนอยูกับการออกแบบกําลังรับนํ้าหนักและสภาพชั้นดิน

ในแตละพื้นที่ 
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การกอสรางเสาเข็มเจาะแบบเหล่ียม จะกอสรางโดยทําการเจาะดินลงไปตามขนาดหนาตัดและความลึกที่ตองการ 

ซ่ึงจะมีการเติมสารละลายพยุงหลุมเจาะลงไป เพ่ือปองกันการพังทลายของดิน เม่ือเสร็จแลวจึงติดต้ังโครงเหล็กและเท

คอนกรีตลงไปในหลุม 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

 
ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) ต้ังแตชวงปลายป 2562 สงผลใหเศรษฐกิจ

โลกในป 2563 มีทิศทางหดตัวคอนขางมาก ในสวนของประเทศไทย นอกเหนือจากผลกระทบของภาคการสงออกและ

ทองเที่ยวซ่ึงสืบเน่ืองจากการหดตัวของเศรษฐกิจโลกแลว การออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพรระบาดในประเทศก็ถือเปนอีก

หน่ึงปจจัยสําคัญที่กระทบตอเศรษฐกิจไทยในป 2563 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

คาดการณการหดตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2563 ไวที่รอยละ 6.1 เมื่อเทียบกับป 2562  

ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในป 2563 ก็มีทิศทางหดตัวเชนเดียวกัน โดยต้ังแต

ชวงไตรมาส 2 ของป 2563 เปนตนมา การลงทุนของภาคเอกชนอยูในภาวะชะลอตัวซ่ึงเปนผลจากมาตรการควบคุมการแพร

ระบาด การลงทุนในโครงการกอสรางใหมๆของภาครัฐก็มีการชะลอเน่ืองจากภาครัฐมุงเนนการดําเนินมาตรการควบคุมการ

แพรระบาดและมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบเปนหลัก โดยถึงแมในชวงปลายไตรมาส 3 ของป 2563 ตัวเลขการลงทุน

ของภาครัฐและภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐและความเชื่อม่ันของภาคเอกชน

ที่เร่ิมกลับมา แตภาพรวมของท้ังป 2563 ก็ถือวาอุตสาหกรรมกอสรางมีการหดตัวคอนขางมากและการแขงขันในตลาดอยูใน

ระดับสูง 

 สําหรับป 2564 จากผลสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ซ่ึงไดเร่ิมแจกจายใหกับแกประเทศตางๆในชวงตนปที่

ผานมา รวมถึงการที่รัฐบาลของแตละประเทศดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ นาจะเปน

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหภาพรวมของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยในป 2564 อาจจะกลับมามีทิศทางฟนตัวได 

ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในป 2564 การลงทุนของภาครัฐผานงานกอสราง

ในโครงการเมกะโปรเจคตางๆยังถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพ่ือสรางความเชื่อม่ัน

อยางตอเน่ืองใหกับภาคเอกชน โดยในป 2564 บริษัทคาดวาภาครัฐจะใหความสําคัญกับการผลักดันโครงการกอสรางขนาด

ใหญตางๆ เชน รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (กรุงเทพ-นครราชสีมา) รถไฟฟาสายตางๆใน

กรุงเทพ เปนตน ใหเร่ิมเขาสูขั้นตอนการกอสรางได ซ่ึงกน็าจะทําใหการลงทุนของภาคเอกชนกลับมามีทิศทางที่ดีข้ึนดวย  

ทั้งน้ี ผูประกอบการในอุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มเจาะรายใหญ ไดแก บจ.อิตัลไทย เทรวี่, บมจ.ไพลอน, บมจ.ซีฟ

โก, และ บจ.ไทยบาวเออร ซ่ึงหากพิจารณาในแงของรายไดและกําลงัการผลิต (จํานวนชุดเคร่ืองจักร) ถือไดวาบริษัทมีสวนแบง

การตลาดเปนลําดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม 
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โครงสรางเงินทุน 

 

ผูถือหุน 

รายชื่อผูถือหุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีดังนี้ 
 

 

   หมายเหตุ :  * กลุมแสงอารยะกุล ประกอบไปดวย นายชเนศวร นายบดินทร นายวงศชัย และนายอนนต แสงอารยะกุล 

          ถือหุนในสัดสวนรอยละ 35.005, 8.001, 6.668 และ 3.600 ตามลําดับ   

 

 

นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงนิไดนิติบุคคล อยางไรก็

ตาม บริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกาํไร

สุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพ่ือขยายการดําเนินงานหรือการลงทุนหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทใหความ

เห็นชอบ และใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

ลําดับท่ี จํานวนหุน รอยละ

1 399,482,346    53.27    

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 25,259,732      3.37      

3 นาย เผด็จ หงษฟา 19,994,000      2.67      

4 นาย พิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย 14,757,996      1.97      

5 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี 15,286,000      2.04      

6 นาย สมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน 8,695,746       1.16      

7 นายแพทย ดร. ณัฐพล ธรรมโชติ 6,440,900       0.86      

8 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส 6,160,000       0.82      

9 บริษัท ไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) 6,033,100       0.80      

10 นาง เพ็ญณี ศรีทอง 4,722,400       0.63      

ผูถอืหุนรายอ่ืน 243,041,176    32.41    

รวม 749,873,396    100.00   

รายชื่อผูถือหุน

กลุมแสงอารยะกุล *
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การจัดการ 
โครงสรางการจัดการ  

บริษัทมีโครงสรางการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและ 

พจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารกจิการและ 

บรหิารความเสยีง 

คณะกรรมการตรวจสอบและ

กํากบัดูแลกจิการ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายงานวศิวกรรม และการตลาด 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายงานซ่อมบํารงุ 

กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายการจดัการและการเงนิ 

ผูอํ้านวยการฝ่ายบญัช ี

ผูอํ้านวยการฝ่ายบุคคล 

ผูอํ้านวยการฝ่ายจดัซอื 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายการจดัการ 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายงานวศิวกรรม 

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

เลขานุการบรษิทั 

ผูอํ้านวยการฝ่ายก่อสรา้ง 
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โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอีก 3 ชุด ไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

กิจการและบริหารความเส่ียง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

 

คณะกรรมการบริษัท   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมจีํานวนทั้งสิ้น 10 คน ประกอบดวย 

 กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 6 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 60 ของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบดวย 

- กรรมการอิสระ 4 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 40 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีความ

เปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญ 

- กรรมการที่ไมอิสระ 2 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 20 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

 กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 คน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 40 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

 

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

      ทั้งน้ีมีนางสาวฐิติมา เตียวประทีป เปนเลขานุการบริษัท 

      หมายเหตุ 

      1. เปนผูที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย1 กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

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

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

4. ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล1 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการ 

6. นายวงศชัย แสงอารยะกุล กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

7. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 

8. นายสมศักด์ิ วิริยะพพิัฒน กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 

9. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 

10.นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 
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โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร/ กรรมการอิสระ เปนผูที่มีความเช่ียวชาญงาน

วิศวกรรมโครงสราง ซึ่งเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง 

นอกจากน้ีโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการซ่ึงมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ และมีความรู 

ความสามารถ และมีประสบการณที่เช่ียวชาญซ่ึงจําเปนและเปนประโยชนในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังน้ี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเช่ียวชาญ จํานวนคน รอยละ 

 กอสรางงานฐานราก และวิศวกรรม 4 40 

 บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจ 4 40 

 กฎหมาย 1 10 

 เคร่ืองจักรกลหนัก 1 10 

รวม 10 100 

กอสรางงานฐานรากและ

วิศวกรรม

40%

บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร 

และบริหารธุรกิจ

40%

กฎหมาย

10%

เคร่ืองจกัรกลหนัก

10%

โครงสรางองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทแบงตามทักษะวิชาชีพ

กอสรางงานฐานรากและวิศวกรรม บญัชี การเงิน เศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจ กฎหมาย เครื่องจักรกลหนัก
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คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดําเนินการจัดการและกํากับดูแลกิจการของบริษัทตามกฎหมาย หลักเกณฑ และ

ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท และปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย

สุจริตและระมัดระวัง 

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแตงตั้งของผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหนาที่

ใหคําแนะนําและชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของ   และเพ่ือทํา

หนาที่เก่ียวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งสนับสนุนใหการกํากับดูแลกิจการเปนไป

ตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท รวมกัน

พิจารณาการเลือกเร่ืองเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยดูใหแนใจวาเร่ืองที่สําคัญไดนําเขารวมไวแลว  และ

กรรมการแตละคนมีความเปนอิสระที่จะเสนอเร่ืองเขาสูวาระการประชุม 

 เลขานุการบริษัท มีการจัดสงวาระการประชุมใหแกกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 5 วันทําการ ซ่ึงเอกสาร

ดังกลาว ไดใหขอมูลและรายละเอียดอยางเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณา อยางไรก็ตาม ในเร่ืองที่ไมสามารถเปดเผยเปน

ลายลักษณอักษร หรือการเปดเผยลวงหนาจะสงผลกระทบตอบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนําเร่ืองมาอภิปรายในที่

ประชมุได 

 ในระหวางการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะนําเสนอเร่ืองตางๆและ

กรรมการสามารถจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการสงเสริมใหกรรมการมีการ

ใชดุลยพินิจตัดสินใจ  ซ่ึงกรรมการไดใหความสนใจกับทุกวาระที่นําเขาสูที่ประชุม รวมถึงเร่ืองการกํากับดูแลกิจการ นอกจากน้ี 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผูบริหารระดับสูงในแตละฝายเขารวมประชุม เพื่อนําเสนอขอมูล ปญหาและชี้แจง

รายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงเปนการสรางความสัมพันธระหวางกรรมการและผูบริหารระดับสูง ท้ังยังเปนการ

เขาถึงขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนเพิ่มเติมผานการสอบถามผูบริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีขอมูลไมเพียงพอ 

กรรมการสามารถติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดผานเลขานุการของบริษัท 

 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบดวยสาระสําคัญ เชน วันเวลาเร่ิม เวลาส้ินสุดการประชุม  

รายช่ือกรรมการที่เขาประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสําคัญของเร่ืองที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและขอสังเกต มติ

คณะกรรมการบริษัทและความเห็นของกรรมการท่ีไมเห็นดวย  บริษัทไดมีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทเปนรูปเลม สามารถสืบคนงาย แตแกไขไมได  มีการบันทึกและเปดเผยจํานวนคร้ังการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 

โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดข้ึนทุกไตรมาสและไมตํ่ากวา 6 คร้ังตอป สวนการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กิจการและบริหารความเส่ียงซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นเปนประจํา จึงมีการรายงานผลการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียงนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัททราบดวย 
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กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร แสงอารยะกุล และนายบดินทร แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อ

รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อ

รวมกับ นายวงศชัย แสงอารยะกุล หรือนายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน หรือนายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย รวมเปนสองคนและ

ประทับตราสําคัญของบริษัท  

 

ประธานกรรมการ 

บทบาท และหนาที่ ของประธานกรรมการ 

1. เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนของบริษัท โดยดูแลใหการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและผูถือหุนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพจนสําเร็จลุลวง 

2. เปนผูควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนใหกรรมการทุก

คนมีสวนรวมในการประชุม 

3. เปนผูลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 

ฝายเทากัน 

4. รับผิดชอบในฐานะผู นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการชุดยอย ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่

กําหนดไว 
 

โดยในป 2563 คณะกรรมการเห็นวาประธานกรรมการสามารถทําหนาที่ในการนําประชุม และสนับสนุนให

กรรมการไดแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมไดอยางดีเย่ียม 

นอกจากน้ี กรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพยบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) ของตนเอง และ       

คูสมรส รวมทั้งบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังกรรมการทานนั้นไดรับการเลือกต้ังใหเปน

คณะกรรมการบริษัท หลังจากน้ันหากกรรมการบริษัท และคูสมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีการทําธุรกรรมการซ้ือ

ขายหลักทรัพยของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) กรรมการทานน้ันก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพยน้ันตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคร้ังถัดไป โดยรายงานการถือครองหุนของกรรมการ และผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ประกอบดวย 
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รายช่ือกรรมการ  

และผูบริหาร 

การถือครองหุน (หุน) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การเปล่ียนแปลง

ระหวางป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ของตนเอง  คูสมรส/ 

บุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ของตนเอง  คูสมรส/ 

บุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

1 นายเสรี จินตนเสรี 

ประธานกรรมการ  

กรรมการอิสระ 

3,733,246 - ไมเปล่ียนแปลง 3,733,246 - 

2 ดร. ปญจะ เสนาดิสัย 

กรรมการอิสระ 

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

3 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชยีร 

กรรมการอิสระ 

- - ไมเปล่ียนแปลง - - 

4 ดร. ชัยพัฒน สหัสกุล 

กรรมการอิสระ 

- 2,499,996 ไมเปล่ียนแปลง - 2,499,996 

5 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 

กรรมการ 

15,286,000 - ไมเปล่ียนแปลง 15,286,000 - 

6 นายวงศชัย แสงอารยะกุล 

กรรมการ 

50,000,000 - ไมเปล่ียนแปลง 50,000,000 - 

7 ดร. ชเนศวร แสงอารยะกุล 

กรรมการ 

262,490,132 - ไมเปล่ียนแปลง 262,490,132 - 

8 นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน 

กรรมการ 

8,695,746 - ไมเปล่ียนแปลง 8,695,746 - 

9 นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย 

กรรมการ 

14,757,996 - ไมเปล่ียนแปลง 14,757,996 - 

10 นายบดินทร แสงอารยะกุล 

กรรมการ 

60,000,000 - ไมเปล่ียนแปลง 60,000,000 - 

11 นายชัยพล สุทธมนัสวงษ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายบัญชีและการเงิน 

- - - - - 

12 นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการ 

- - - - - 

13 นางสาวนิภาวรรณ โรจนบัณฑิต 

ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

- - - - - 

14 นายกรณ ทองศรี 

ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

- - - - - 

15 นายรัฐกร นาคาไชย 

ผูอํานวยการฝายงานกอสราง 

- - - - - 

16 นายวิโรจน มาธูป 

ผูอํานวยการฝายควบคุมคุณภาพ 

- - - - - 

 

 

ขอบเขต อํานาจอนุมัติ หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติเร่ืองตางๆ ของบริษัทตามขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลบริษัทให

เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย รวมถึงการ

กําหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน เปาหมาย (ที่สอดคลองกับภารกิจ) กลุยทธ ทิศทางการดําเนินงานในแตละป และ
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ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ

บริษัท มีการแยกบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการที่ชัดเจน โดยมีการกําหนด

อํานาจอนุมัติ หนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท ดังน้ี  

1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน นับต้ังแตวันส้ินสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัท 

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ังและไมตํ่ากวา 6 คร้ังตอป 

3. จัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผูสอบบัญชี

ตรวจสอบแลว และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหน่ึง

อยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอํานาจ

เพ่ือใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไขบคุคลที่ไดรับมอบอํานาจ

น้ันๆ ไดเม่ือเห็นสมควร 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียงมีอํานาจ

หนาที่ ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ซ่ึงการมอบอํานาจน้ันตองไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจที่ทํา

ใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียงสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดทํากับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวน

เปนการอนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

5. กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและ

การจัดการของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียงใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมายเวน

แตในเร่ืองดังตอไปน้ีคณะกรรมการบริษัทตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดําเนินการ อันไดแก 

เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เชน การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู 

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการ

ของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน นอกจากน้ี คณะกรรมการ

บริษัทยังมีขอบเขตหนาที่ในการกํากบัดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทํารายการที่เก่ียวโยงกันและการซ้ือขายทรัพยสินที่สําคัญตาม

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงต้ังคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง กรรมการ

ผูจัดการ และคณะกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเน่ือง 

8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา

เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการ

ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
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บริษัทไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือเพ่ือประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมี

มติแตงต้ัง 

9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททํา

ข้ึน หรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 

บริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน 

โดยกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอยางนอย 1 คน ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือ

การเงิน และมีความรูตอเน่ืองเก่ียวกับเหตุที่มีตอการเปล่ียนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลใหการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการมีวาระ

การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

เม่ือกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการไมสามารถอยูไดจนครบวาระ มีผลใหจํานวนสมาชิกนอยกวาจํานวนที่กําหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัท

หรือท่ีประชุมผูถือหุนควรแตงต้ังกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 

เดือนนับแตวันท่ีจํานวนสมาชิกไมครบถวน เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองในการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ

ดูแลกิจการ 

 

โดยรายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. ดร. ปญจะ เสนาดิสัย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 

2. ดร. ชัยพัฒน สหัสกุล  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 

3. ศ.กิตติคุณ ดร. วินิต ชอวิเชียร กรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 

 

หมายเหตุ ทั้งนี้มี นางสาวฐิติมา เตียวประทีป เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 

ดร. ปญจะ เสนาดิสัย และดร.ชัยพัฒน สหัสกุลเปนกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 2 ทานที่มีความรูและ

ประสบการณในการสอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอโดยมีประสบการณมากกวา 30 ป และ 

มากกวา 20 ป ตามลําดับ 
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ขอบเขต อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการ  

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาเสนอแตงต้ัง เลือกกลับเขามาใหม และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก รวมทั้งเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ภายนอกของบริษัท 

5. รวมใหความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง กําหนดคาตอบแทน โยกยาย และเลิกจางหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดท่ีไดรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการอยางนอยปละ 1 คร้ัง และนําเสนอใหที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเห็นชอบ

ดวย 

9. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป

ของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการและตอง

ประกอบดวยรายการตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดดังตอไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ แตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดรับจากการปฏิบัติหนาที่

ตามกฎบัตร (Charter) 
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(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. ทําหนาที่กํากับดแูลกิจการตามหลักการกํากับดูแลที่ดี 

11. กล่ันกรองนโยบายและสอบทานแนวทางการปฏิบัติดานการตอตานการคอรรัปช่ัน ใหขอเสนอแนะอันเปน

ประโยชนในการจัดทํา ปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการตอตานการคอรรัปชั่นใหเปนรูปธรรม รวมถึง

การกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่

เก่ียวของ 

12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการใหคณะกรรมการบริษัททราบเปน

ประจําอยางนอยไตรมาสละหน่ึงคร้ัง 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

บริษัทไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซ่ึงประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา  3 คน 

และเปนกรรมการอิสระไมนอยกวาก่ึงหน่ึง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการ

อิสระ ท้ังน้ี กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

เม่ือกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนครบวาระการดํารงตําแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนข้ึนเปน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนภายใน 90 วัน เพ่ือใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีจํานวนครบตามที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนด  

โดยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

 

ทั้งนี้มี นายกรณ  ทองศรี เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

1. พิจารณาโครงสราง และ องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คุณสมบัติ รวมทั้งความเหมาะสมของ

ความรูและประสบการณของกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ 

ช่ือ-นามสกุล                     ตําแหนง 

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

2. ดร. ชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นายวงศชัย แสงอารยะกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอช่ือเปน

กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ ในกรณีที่ตําแหนงวางลง เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่

ประชุมผูถือหุน เพื่อพจิารณาแตงต้ังแลวแตกรณี 

3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปดํารงตําแหนงในบริษัทยอย และ/หรือบริษทัรวม 

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ ไดแก คาตอบแทน

รายเดือน บําเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบี้ยประชุม และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ท้ังที่เปนตัวเงินและมิใชตัว

เงิน เพื่อกําหนดใหมีความเหมาะสม 

5. กําหนดเกณฑประเมินผลกรรมการผูจัดการใหญ และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ 

6. พิจารณาเง่ือนไขตางๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน) ใหแก

กรรมการและพนักงาน รวมถึงการพิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีที่มีกรรมการ หรือพนักงานไดรับการ

จัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ของจํานวนหลักทรัพยทั้งหมดที่จะจัดสรร และตองไมมีกรรมการรายใดใน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่จะไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ดวย จึงจะมีสิทธิ

ในการใหความเห็นชอบ 

7. รายงานผลการปฏิบัตหินาที่ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังหลังจากท่ีมีการประชุมคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปท่ีผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจําปของ

บริษัท และในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

8. ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริหารกจิการและบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง โดยแตงต้ังบุคคลที่เหมาะสม

เพื่อเปนคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียงของบริษัท  

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง  

2. นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 

3. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชยั กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 

4. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 
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ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียงมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ือง

เก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการ

บริหารงาน การจัดการความเส่ียง และอํานาจการบริหารตางๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ

ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กําหนด โดยสรุปอํานาจอนุมัติ หนาท่ีและความรับผิดชอบที่

สําคัญไดดังน้ี  

บริหารกิจการ  

1. กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือเสนอ

ใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. กําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอํานาจการบริหารตางๆของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ 

3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

4. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญ ๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจะไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

5. อนุมัติการจัดซ้ือจัดจางตามตารางอํานาจดาํเนินการ  

6. เจรจาและเขาทําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจางที่เก่ียวกับโครงการ

กอสรางอันเปนปกติธุระของบริษัท ในวงเงินตามตารางอํานาจดําเนินการ 

7. เปนฝายกํากับดูแลฝายจัดการในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และดานการ

บริหารงานอื่น   

8. มีอํานาจอนุมัติในการเปดหรือปดบัญชีเงินฝากธนาคาร กําหนดชื่อผูมีอํานาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก

ของบริษัท รวมถึง ดําเนินการตางๆเก่ียวกับบัญชีเงินฝากดังกลาว 

9. มีอํานาจอนุมัติในการขอมีวงเงินสินเชื่อ การเขาทําสัญญาวงเงินสินเช่ือ การยกเลิกวงเงินสินเชื่อทุกประเภท 

รวมไปถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการนําหลักทรัพยของบริษัท เชน ที่ดิน ส่ิงปลูกสราง เงินฝาก 

พันธบัตร เปนตน เพ่ือใชเปนหลักประกันการขอมีวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงินทุกแหง 

10. ดําเนินการตางๆท่ีจําเปนเพ่ือการสงเสริมและปกปองผลประโยชนของบริษัท 

11. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

  บริหารความเสี่ยง 

12. คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง มีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินความเส่ียงดานการ

คอรรัปชั่นและกําหนดมาตรการปองกันการคอรรัปชั่น พรอมทั้งจัดทํา ทบทวน และปรับปรุงแนวทางการ
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ปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปช่ัน เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน พรอมทั้งเผยแพร

ส่ือสารและใหความรูแกพนักงานของบริษัทใหทราบถึงนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นอยางทั่วถึง 

13. พิจารณาและใหความเห็นตอรางนโยบาย และกรอบบริหารความเส่ียงองคกร กอนนําเสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นและอนุมัติ ซ่ึงครอบคลุมถึงความเส่ียงประเภท

ตางๆ ที่สําคัญ คือ ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk), ความเส่ียงดานการปฏิบตัิงาน/การดําเนินงาน 

(Operational Risk), ความเส่ียงดานการรายงาน (Reporting Risk) และความเส่ียงดานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎเกณฑหรือระเบียบตางๆ (Compliance Risk) 

14. พิจารณาและใหความเห็นในการกําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบน

ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับไดของบริษัท (Risk Tolerance) กอนนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาใหความเห็นและอนุมติั 

15. รับทราบ พิจารณา และใหความเห็นในผลการประเมินความเส่ียง แนวทาง และมาตรการจัดการความเส่ียง 

และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการความเส่ียงที่เหลืออยูของบริษัท เพ่ือใหมั่นใจวาบริษัทมีการบริหารความเส่ียง

ที่เพียงพอและเหมาะสม 

16. ดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเส่ียงของบริษัทประสบความสําเร็จ เสนอแนะวิธีปองกัน และวิธีลด

ระดับความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ตดิตามแผนการดําเนินงานเพื่อลดความเส่ียงอยางตอเนื่อง และ

เหมาะสมกับสภาวะการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหม่ันใจวาความเส่ียงไดรับการบริหารจัดการอยางเพียงพอและ

เหมาะสม 

17. ใหคําแนะนาํ และการสนับสนุนแกฝายจัดการ และคณะทํางานบริหารความเส่ียง ในเร่ืองการบริหารความ

เส่ียงระดับองคกร รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง

ภายในองคกรอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

18. ดูแลและสนับสนุนใหมีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงองคกรเปน

ประจําอยางนอยทุกป เพื่อใหแนใจวานโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงดังกลาว ยังคงสอดคลองและ

เหมาะสมกับสภาพการดําเนินธุรกิจในภาพรวม  

19. รายงานความเส่ียงที่สําคัญขององคกร รวมถึงสถานะของความเส่ียง แนวทางในการจัดการความเส่ียง ความ

คืบหนา และผลการของการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบทุกไตรมาส 

20. คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียงสามารถจัดจางท่ีปรึกษาจากภายนอก เพ่ือใหคําแนะนําได

ดวยคาใชจายของบริษัท 

 

ทั้งน้ี อํานาจของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียงจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดท่ีคณะ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียงหรือบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน

ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือ

กฎหมายที่เก่ียวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการท่ีเปนลักษณะการดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่

คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพจิารณาไวชัดเจนแลว 
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ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีผูบริหาร มีดังน้ี 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. ดร.ชเนศวร  แสงอารยะกุล กรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายพิสันต์ิ    ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 

3. นายสมศักด์ิ  วริิยะพิพัฒน กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานซอมบํารุง  

รักษาการผูอํานวยการ – ฝายซอมบํารุง 

4. นายบดินทร  แสงอารยะกุล1 กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน 

5. นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการ 

รักษาการผูอํานวยการ – ฝายจัดซ้ือ 

6. นายชัยพล สุทธมนัสวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายบัญชีและการเงิน 

7. นางสาวนิภาวรรณ โรจนบัณฑิต2 ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

8. นายกรณ ทองศรี ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

9. นายรัฐกร นาคาไชย ผูอํานวยการฝายกอสราง 

10. นายวิโรจน มาธูป ผูอํานวยการฝายควบคุมคุณภาพ 

 

หมายเหตุ  1. ดํารงตาํแหนงเปน Chief Financial Officer 

1. ดํารงตําแหนงเปน สมหุบัญชี 

 

ขอบเขต อํานาจอนุมัติ และหนาที่ของกรรมการผูจดัการใหญ 

1. รับผิดชอบการบริหารงานประจําวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของบริษัท 

2. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียงของบริษัท 

3. เปนผูรับมอบอํานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ขอกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติคณะ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียงของบริษัททุกประการ 

4. อนุมัติการจัดซ้ือจัดจางในการบริหารจัดการสาํนักงานในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาทตอรายการ 

5. เจรจาและเขาทําสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจางที่เก่ียวกับโครงการ

กอสรางอันเปนปกติธุระของบริษัท ตามตารางอํานาจดําเนินการ 
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6. มีอํานาจในการวาจาง และกําหนดผลตอบแทนใหแกพนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝาย

นายจางในคณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษัท 

 อยางไรก็ตาม อํานาจของกรรมการผูจัดการใหญจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผูจัดการใหญหรือ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ตาม

กฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงการ

อนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะ

การดําเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว 

 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

การสรรหากรรมการอิสระ 

 องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการอิสระ 

  บริษัทไดกําหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. คือ มี

กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และไมนอยกวา 3 คน โดยมีหลักเกณฑในการสรรหา

กรรมการอิสระเปนไปตามนิยามกรรมการอิสระซ่ึงเขมกวาขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน

ที่ออกใหม โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑในการสรรหาดังน้ี 

นิยามกรรมการอิสระ 

   บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระ ไวดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (นับรวมการถือครองหุนของผูที่เก่ียวของตามมาตรา 258 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายน้ันๆ 

ดวย 

2. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) กรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน 

(กรรมการที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทําหนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และกรรมการที่มี

อํานาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ

อนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอ่ืน) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน

ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 

(บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษทัขึ้นไปที่มีบริษัทใหญเปนลําดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน 

บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
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ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท

ยอย 

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

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการ

ขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอน

ได รับการแตง ต้ัง) ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไม ใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่ มี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ที่มีมูลคารายการต้ังแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือต้ังแต 20 ลานบาท

ข้ึนไปแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา โดยการคํานวณมูลคาดังกลาวใหนับรวมรายการในชวง 1 ปกอน

หนาที่ทํากับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทํารายการทางการคาที่

เปนธุรกรรมปกติ   การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับทรัพยสินหรือบริการ และการ

ให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

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

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึง

ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู  

6. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงต้ัง) ผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึง

รวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสอง

ลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษทัยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งน้ี 

ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพ เปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซ่ึงไมใช

กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

ถือหุนซ่ึงเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

 โดยกระบวนการในการสรรหาจะเหมือนกับกระบวนการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูงสุด โดยไดกลาว

ไวในหัวขอถัดไป 

 การสรรหากรรมการใหมและผูบริหารระดับสูงสุด 

 หลักเกณฑและกระบวนการในการคัดเลือกแตงตั้งกรรมการใหม (รวมถึงผูบริหารระดับสูงสุด) และการพน

จากตําแหนงกรรมการ   

การคัดเลือกและแตงต้ังกรรมการใหม รวมทั้งกรรมการผูจัดการใหญ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเปนผูพิจารณากล่ันกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมจะไดรับแตงต้ังเปนกรรมการทุกราย ไมวาจะ
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เปนกรณีกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุน หรือกรรมการอิสระ โดยอาจพิจารณาใชบริษทัที่ปรึกษา (Professional 

Search Firm) หรือฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการ

ใหม ดังน้ี 

1) ความรู ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถ และประสบการณท่ีจําเปนและสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของบริษัท เพ่ือสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลบริษัท  

2) คุณสมบัติตามขอกาํหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และกลต. และขอบังคับของบริษัท 

3) มีประวัติการทํางานที่โปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเปนมืออาชีพ 

4) การไมจาํกัดเพศ 

 องคประกอบและการสรรหา แตงต้ัง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทน้ันไดกําหนดไวใน

ขอบังคับของบริษัทซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ท้ังนี้กรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

กําหนด 

 ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหน่ึงในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการ

ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจาก

ตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป 

ใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกเขา

มาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

 

  การประชุมผูถือหุนเพ่ือเลอืกต้ังกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียงตามจํานวนหุนท่ีตนถือ 

2. ผู ถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยู ท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผู

ออกเสียงชี้ขาด 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ

บริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน  
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บุคคลซ่ึงไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะตองไดรับมติของคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวาสามในส่ี 

ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยูและจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการพนตําแหนงกอนถึงวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน

ส่ีของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนหุนที่ถือโดยผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมน้ัน 

 

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณาตาม

หลักเกณฑของความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา

กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ประสบการณ ภาระหนาที่ 

ขอบเขตความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ

แตละทาน โดยกําหนดองคประกอบเปน 3 สวน คือ (1) คาตอบแทนรายเดือนซ่ึงสะทอนความรับผิดชอบในฐานะ

กรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพ่ือแสดงใหเห็นความสําคัญ และการอุทิศเวลาในการเขาประชุม (3) โบนัสซ่ึงเปน

คาตอบแทนพิเศษที่จายใหกับกรรมการปละคร้ังตามมูลคาที่สรางใหแกผูถือหุน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน ทําหนาที่ พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการในเบ้ืองตน เพื่อนําเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจําทุกป 

 

คาตอบแทนผูบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดคาตอบแทนและการปรับคาจาง

ประจําปของผูบริหาร โดยผูบริหารจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและโบนัส ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของ

บริษทั และผลงานของแตละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators 

 

คาตอบแทนกรรมการ 

(1) คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

 

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเม่ือวันที่ 28 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังน้ี 
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1. คาตอบแทนรายเดือน 

                      ป 2562                   ป 2563 

                                                             (บาทตอเดือน)            (บาทตอเดือน)  

-  ประธานกรรมการบริษทั                                           50,000                  50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ         35,000                  35,000 

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ         31,000          31,000 

-  กรรมการ             21,000                  21,000 

 

ยกเวนกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนน้ี 

 

2. คาเบี้ยประชุม 

                                                                                                    ป 2562                    ป 2563 

          (บาทตอคร้ัง)               (บาทตอคร้ัง) 

-  กรรมการ            5,000                       5,000   

-  กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ          5,000                       5,000   

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน        5,000                       5,000   

 

3. โบนัส ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 19) ในป 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงมติ

เปนเอกฉันทไมนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2563 พิจารณา 

 

 กลาวโดยสรุป  กรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโครงสรางคาตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 1 2 และ 3 แตกรรมการที่

เปนผูบริหารมีโครงสรางคาตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 2 และ 3 เทาน้ัน โดยโครงสรางดังกลาวเหมาะสมกับความ

รับผิดชอบและสามารถจูงใจใหกรรมการและผูบริหารนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะส้ันและระยะยาว และ

สามารถเปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม
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คาตอบแทนกรรมการท่ีไดรับในป 2563 

 

 
 

 

 
 

1 นายเสรี จินตนเสรี 600,000.00             35,000.00                       -                      635,000.00       

2 ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 420,000.00             35,000.00                       25,000.00                        -                      480,000.00       

3 ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล 372,000.00             35,000.00                       25,000.00                        10,000.00                      -                      442,000.00       

4 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร 372,000.00             35,000.00                       25,000.00                        10,000.00                      -                      442,000.00       

5 นายวงศชัย แสงอารยะกุล 252,000.00             30,000.00                       5,000.00                       -                      287,000.00       

6 ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล 30,000.00                       -                      30,000.00         

7 นายบดินทร แสงอารยะกุล 35,000.00                       -                      35,000.00         

8 นายสมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน 35,000.00                       -                      35,000.00         

9 นายพิสันต์ิ  ศิริศุขสกุลชัย 35,000.00                       -                      35,000.00         

10 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 252,000.00             35,000.00                       -                      287,000.00       

2,268,000.00         340,000.00                    75,000.00                       25,000.00                    -                      2,708,000.00   

คาตอบแทนรายเดือน
ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล

ป 2563

คาเบ้ียประชุม

โบนัสกรรมการ รวม
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน

รวม
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คาตอบแทนผูบริหารในปที่ผานมา 

      ผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและโบนัส ซ่ึงเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท และผลงานของแตละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators โดยในป 2563 สามารถ

สรุปคาตอบแทนท่ีผูบริหารไดรับเปนดังน้ี 

ตําแหนง 

ป 2562 ป 2563 

จํานวน  

(ทาน) 

จํานวนเงิน  

(ลานบาท) 
รายละเอียดคาตอบแทน 

จํานวน  

(ทาน) 

จํานวนเงิน        

(ลานบาท) 
รายละเอียดคาตอบแทน 

กรรมการบริหาร

และ ผูบริหาร 

10 20.465 เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ และ PYLON-EJIP NO.21 PYLON-

EJIP NO.32 

10 19.937 เงินเดือน โบนัส ประกันสังคม กองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ และ PYLON-EJIP NO.21 PYLON-

EJIP NO.32 

 

 

หมายเหตุ  1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) – คร้ังท่ี 2 (PYLON – EJIP No.2) (1/10/2561-30/9/2562) โดยโครงการฯ 

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 7 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.38/2561  ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561  เร่ือง การจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาของ

กรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ผูทําแผน และผูบริหารแผน เพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ที่ สจ.38/2561  ลงวันท่ี 16 กรกฏาคม 2561  เร่ือง การจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย

และสัญญาซื้อขายลวงหนาของกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ผูทําแผน และผูบริหารแผน โดยบริษัทไดย่ืนหนังสือรับรองตอสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเม่ือวันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2561รายละเอียดโครงการปรากฎใน

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

 

2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) – คร้ังท่ี 3 (PYLON – EJIP No.3) (1/10/2562-30/9/2563) โดยโครงการฯ 

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 7 ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.38/2561  ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561  เร่ือง การจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาของ

กรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ผูทําแผน และผูบริหารแผน เพื่อใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ที่ สจ.38/2561  ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561  เร่ือง การจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย

และสัญญาซ้ือขายลวงหนาของกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ผูทาํแผน และผูบริหารแผน โดยบริษัทไดย่ืนหนังสือรับรองตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยรายละเอียดโครงการปรากฎในเว็บไซต

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

 

(2) คาตอบแทนอ่ืน -ไมมี-  
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จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท 

ป 2563 

คณะกรรมการ 

(7 ครั้ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการ 

(5 ครั้ง) 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

(2 ครั้ง) 

1. นายเสร ีจินตนเสรี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 7/7   

2. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

7/7 5/5  

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

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

7/7 5/5 2/2 

4. ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

7/7 5/5 2/2 

5. นายสุชาติ บญุบรรเจิดศรี กรรมการ 7/7   

6. นายวงศชัย แสงอารยะกุล กรรมการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6/7  1/2 

7. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 

6/7   

8. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 7/7   

9. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 7/7   

10. นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเส่ียง 7/7   
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การกํากับดูแลกิจการ 

 

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสําคัญ และความ

รับผิดชอบที่มีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางตอเน่ือง โดยคณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติ

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ ดังน้ี  

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการอยาง

ย่ังยืน 

2. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความย่ังยืน 

3. เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

4. สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

5. สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

6. ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

7. รักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

8. สนับสนุนการมสีวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน 

 

และเพ่ือเพิ่มความเชื่อม่ันใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเก่ียวของทุกฝาย ไดกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแล

กิจการ และการปฏิบัติตามนโยบายอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกป และไดเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทบน

เว็บไซตเพ่ือการส่ือสารภายนอกองคกร และเผยแพรเพ่ือการส่ือสารใหพนักงานในองคกรรับทราบการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัท และสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว  

จากการท่ีบริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 

2560 ท้ัง 8 หลักปฏิบัติ เปนผลใหบริษัทไดรับการประเมินการกํากับดูแลกิจการอยูในระดับดีมากอยางตอเน่ือง และในป 2563 

บริษัทไดรับการประเมินจากหนวยงานที่กํากับดูแล และจากองคกรและหนวยงานตางๆ ดังน้ี 

- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย อยูในระดับ   “ดีเย่ียม” 

- ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2563 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย (IOD) อยูในระดับ “ดีเลิศ” 
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โดยในป 2563 บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG CODE) 8 หลัก

ปฏิบัตขิอง ก.ล.ต. ปรากฎใน link ของ ก.ล.ต. ดังน้ี https://www.sec.or.th/cgthailand/TH/Pages/CGCode/CGCodeIndex.aspx  

 

นอกจากน้ีผูที่สนใจสามารถอานรายละเอยีดเพิ่มเติมในแบบ 5 หมวดเดิมไดท่ี Website ของบริษัท 

https://www.pylon.co.th/th/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0

%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%

88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3  

 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัท ไพลอน จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีบริษัทยอยจํานวน 1 บริษทั คือ บจก.เอ็กซิลอน โดยบริษัทมีกลไกในการ

กํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย เพ่ือรักษาผลประโยชนของเงินลงทุนของบริษทั ดังน้ี 

1. Majority Control  

1.1 การถือหุนเสียงขางมาก กลาวคือ บริษัทถือหุนในบริษทัยอย ในสัดสวน 51% และปจจุบันสัดสวนการถือหุน

เพิ่มข้ึนเปน 99.99% 

1.2 จาํนวนกรรมการที่เปนเสียงขางมาก กลาวคือ บริษทัจัดสงตัวแทนเขาไปเปนกรรมการของบริษัทยอยจํานวน 3 

คน จากจํานวนกรรมการของบริษัทยอยทั้งหมด 5 คน  

2. การสงตัวแทนของบริษัทเขาไปดํารงตําแหนงที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย ควบคุม บริหารจัดการบริษัท

ยอย (Executive Committee) กลาวคือ ตัวแทนของบริษัท 2 คน ดํารงตําแหนง กรรมการผูจัดการใหญ (CEO) และ

กรรมการรองผูจัดการใหญ ฝายการจัดการและการเงิน (CFO) ในบริษัทยอย 

3. ผูรับมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทนบริษัท ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป หรือการประชุม

วิสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทยอย ตองไดรับการพิจารณาแตงต้ังและออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามมติที่

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ 

4. บริษัทยอยมีการเปดเผยขอมูลฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน การทํารายการระหวางบริษัทยอย กับบุคคลที่

เก่ียวโยง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอื่นของบริษัทยอย ใหครบถวนถูกตอง โดย

ใชหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการเปดเผยขอมูล และการทํารายการในลักษณะดังกลาวในหลักเกณฑเดียวกับบริษัท 

5. ดําเนินการใหบริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายในรูปแบบเดียวกับบริษัท 

 

โดยบริษัทยอยไดหยุดประกอบการชั่วคราวต้ังแตป 2562 

 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน

และผูอื่น โดยบริษัทมีแนวทางปฏบิัติ/วิธีการดูแล ดังตอไปน้ี 
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1. บริษัทใหความรูแกกรรมการและผูบริหารเก่ียวกับการใชขอมูลภายใน หนาที่ในการรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย

ของบริษัท และบริษัทยอยของตน คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม และตามขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สจ.

38/2561 

2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทําและสงรายงานการถอืหลักทรัพยของบริษัทของตน และบุคคลที่เก่ียวของตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่  สจ.38/2561 ตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย โดยตองรายงานดังน้ี 

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59) อันเน่ืองมาจากการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอน

หลักทรัพย ท้ังน้ี ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยน้ันผานระบบ

อิเลก็ทรอนิกสตอสํานักงาน 

3. กําหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญท่ีอาจสงผลตอการเปล่ียนแปลง

ของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนท่ีบริษัทจะมกีาร

ประกาศผลการดําเนินงาน และภายหลังประกาศผลการดําเนินการ 24 ชั่วโมง(กําหนดเวลาในการประกาศผลการ

ดําเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันส้ินปบัญชี) หรือกอนที่ขอมูลภายในนั้นจะ

เปดเผยตอสาธารณชน  

4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทํางานท่ีเปนลายลักษณอักษร ซึ่งมีขอหามเก่ียวกับการใชขอมูล

ภายใน เพ่ือประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในการซ้ือขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแก

บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนในการซ้ือขายหุนของบริษัท 

หากพบวากรรมการหรือผูบริหารรวมทั้งพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในฝาฝนจริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการ

ทํางาน ในเร่ืองที่เก่ียวของกับการใชขอมูลภายใน และทําใหบริษัทไดรับความเส่ือมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะดําเนินการตามที่

เห็นวาเหมาะสมซึ่งรวมถึงการประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายตอไป 

 

การนาํหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ไปปรับใช 

คณะกรรมการบริษัทไดดําเนินธุรกิจ โดยใหความสําคัญตอการปฏบิัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจด

ทะเบียนป 2560 ท้ัง 8 หลักปฏิบัติ และระเบยีบปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพ่ือเสริมสราง

องคกรใหมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอยางย่ังยืน โดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ไดพิจารณาทบทวนนําหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ไปปรับใชตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแลว เปนสวนใหญ (สําหรับหลักปฏิบัติที่ยัง

ไมสามารถหรือยังไมไดนําไปปรับใชน้ัน ไดมีการบันทึกเหตุผลไวเปนสวนหน่ึงของมติคณะกรรมการแลว) ยกเวนเร่ืองดังตอไปน้ี 

 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนที่เปนเคร่ืองจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงค เปาหมายหลักขององคกร เฉพาะตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ สําหรับในสวนของบคุลากร
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ในลําดับถัดลงมา ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญนําหลักการกําหนดโครงสรางคาตอบแทนของ

กรรมการผูจัดการใหญมาประกอบการพิจารณา 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณที่

หลากหลาย โดยประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน จากจํานวนกรรมการบริษัท 10 ทาน ซ่ึงสัดสวนน้ี

ไดคํานึงถงึประโยชนตอบริษัทและการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดครบถวน 
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ความรบัผิดชอบตอสังคม 

 
บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) มีนโยบายดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate  Social 

Responsibility : CSR) ดวยความตระหนักและใหความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

โดยรอบ รวมทั้งใสใจดูแลสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส ตรวจสอบได มีจริยธรรม เคารพตอ

สิทธิมนุษยชน และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย เชน ผูถือหุน พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู ลูกคา เจาหน้ี     

คูคา คูแขง และหนวยงานภาครัฐรวมถึงสังคมและประเทศชาติ 

 

ทางบริษัทมุงม่ันพัฒนาธุรกิจ โดยควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมาย หรือ

ขอกําหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบตัิสากลที่เก่ียวของ เพื่อพัฒนาสรางรากฐานของความรับผิดชอบอยางตอเน่ืองและย่ังยืน โดยมี

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม รายละเอียดดังน้ี 

 

1. การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม  

บริษัทมีความมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและมีจริยธรรม ใสใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

เคารพกฎระเบียบของสังคม และเปนองคกรที่มีความเปนกลางทางการเมือง โดยบริษัทมุงม่ันที่จะเปนผูนํางาน

กอสรางฐานรากทั้งดานคุณภาพ และประสิทธิภาพดวยการสรางความนาเชื่อถือใหกับลูกคา ผูลงทุนและผูมีสวนได

เสียตอการดําเนินธุรกิจ เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาและสงเสริมการเติบโตอยางย่ังยืนขององคกร รวมถึงการบริหาร

จัดการตามหลักการที่ดีอันเปนสากลและเปนประโยชนตอสังคมไทย ทั้งน้ีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายและดํารงรักษาความ

เปนเลิศในคุณธรรมอันเปนคุณคาพื้นฐานขององคกรชั้นนํา 

 

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

บริษัทมีนโยบายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองคกร ภายใตกรอบความคิดที่วา การทุจริต

คอรรัปชั่นไดงอกเงย และเติบโตขึ้นในสังคมไทยอยางตอเน่ือง ทั้งในภาครัฐ และ ภาคเอกชน แมกระทั่งในบริษัทหรือ

องคกรตางๆ ก็ยังมีการประพฤติมิชอบเชนที่วาน้ีอยู ดังนั้นในฐานะผูบริหาร และ หัวหนาหนวยงานที่ปฏิบัติงานใน

หนวยงานกอสราง จึงแสดงความรวมมือกันในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองคกร โดยผูบริหาร 

ผูจัดการโครงการ วิศวกร โฟรแมนผูควบคุมงาน ไดประกาศเจตนารมยรวมกันเม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 ณ 

สํานักงานใหญ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัทยังไดเห็นชอบใหบริษัทรวมลงนามแสดงเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติ 

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption) เม่ือวันท่ี 4 
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มีนาคม 2559 โดยบริษัทไดจัดทํานโยบายการตอตานการคอรรัปช่ัน พรอมท้ังกําหนดคูมือมาตรการตอตาน

คอรรัปชั่นโดยส่ือสารใหพนักงานรับทราบและเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบริษัท 

และบริษัทยอย เปนท่ีเรียบรอยแลวโดยรายละเอียดปรากฎบนเว็บไซตของบริษัท โดยเม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2561 

บริษัทไดย่ืนเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ตอตานทุจริต (“CAC”) และไดรับการรับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

การทุจริตเมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 

ในป 2563 บริษัทยังคงดําเนินการสงเสริม และส่ือสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และคูมือมาตรการ

ตอตานคอรรัปชั่น ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทราบและปฏบิัติตามผานชองทางตางๆ ตามที่ปรากฏในคูมือมาตรการ

ตอตานคอรรัปชั่น เชน Website Email เปนตน และมีการอบรมใหพนักงานประจําโครงการรับทราบทุกคร้ังท่ีจบ

โครงการ 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

  บริษัทใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน เพ่ือสงเสริมการเคารพตอสิทธิและเสรีภาพ ดวยการไม

เลือกปฏิบัติ สงเสริมความเสมอภาค ไมแบงแยกเพศและชนชั้น ไมใชแรงงานเด็ก โดยบริษัทกําหนดใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังน้ี 

 บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรี 

 บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางส่ือสาร เสนอแนะรองทุกขในเร่ืองคับของใจเก่ียวกับการทํางาน ซ่ึง

ขอเสนอตางๆ จะไดรับการพิจารณาอยางจริงจัง และกําหนดวิธีการแกไข เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย และ

สรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน 

 บริษัทสนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

 บริษัทรักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน เชน ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวติัการทาํงาน ฯลฯ การเปดเผย

หรือการถายโอนขอมูลสวนตัวของพนักงานสูสาธารณะจะทําไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากพนักงานผูน้ัน 

ทั้งน้ี การลวงละเมิดถอืเปนความผิดทางวินัย เวนแตไดกระทําไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย 

 บริษัทไมสนับสนุนกิจการที่ละเมดิหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต 

 พนักงานทุกคนตองไมกระทําการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือคุกคามไมวาจะเปนทางวาจาหรือการกระทําตอ

ผูอื่นบนพื้นฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางรางกายและจิตใจ 
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4. การปฏบิัตติอแรงงานอยางเปนธรรม  

บริษัทมีการกํากับดูแลใหคาจางอยู ในระดับที่ เหมาะสมกับระดับของอุตสาหกรรม การปรับปรุง

เปล่ียนแปลงโครงสราง และการจัดระเบียบองคกรน้ันจะดําเนินการอยางรับผิดชอบโดยอยูภายใตกรอบแหง

กฎหมายไทย 

 

บริษัทมีสวัสดิการตางๆแกพนักงาน และดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีสามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมท้ังมกีารจัดทําประกันอุบัติเหตุกลุม ประกันสุขภาพ และการจัดตั้งกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ เพื่อสรางหลักประกันใหพนักงาน 

 

นอกจากน้ีเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหผูบริหารและพนักงานทํางานอยูกับบริษัทในระยะยาว มีความรูสึก

ในการเปนเจาของกิจการรวมกัน และสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดมีมติอนุมัติโครงการรวมลงทุน

ระหวางนายจางและลูกจางบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 1- คร้ังที่ 3  (PYLON–EJIP No.1-3) โดย

กรรมการบริหารท้ัง 4 ทาน ขอสละสิทธิในโครงการน้ี 

 

บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทาํงานโดยกําหนดนโยบายและ

แนวปฏิบัติ ใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมในโรงงาน และหนวยงาน

กอสราง เพื่อดําเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแกพนักงานโดยจัดใหมีการตรวจสอบความ

ปลอดภัยของสถานที่ทํางานอยางสมํ่าเสมอ  ติดต้ังถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง

เบื้องตน ฝกซอมอพยพหนีไฟเปนประจําทุกปสําหรับสวนของโรงงานและสํานักงาน และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานใน

หนวยงานกอสราง โดยเนนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สรางสภาพแวดลอมการ

ทํางานที่มีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ผูรับเหมา และผูมาเย่ียมชมภายในหนวยงานกอสราง โดยมีมาตรการ

ควบคุมใหทกุคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได   
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5. ความรับผิดชอบตอลูกคา  

บริษัทมุงเนนการผลิตที่ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย

สูงสุด เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา มีความจริงใจตอการ

จัดการขอรองเรียนของลูกคา รวมทั้ งพยายามในการแกไข

ขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการ

บริการ โดยมุงเนนที่จะคงไวซ่ึงความสัมพันธที่ย่ังยืนกับลูกคา 

 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม  

บริษัทมีนโยบายดานส่ิงแวดลอมที่ชัดเจน ถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด และจะตองปฏิบัติตาม

กฎหมายและมาตรฐานทางดานส่ิงแวดลอมตางๆ รวมถึงจัดระบบภายในเพ่ือควบคุมและปองกันปญหาส่ิงแวดลอม 

ทั้งน้ีบริษัทไดมีการรณรงคใหพนักงานชวยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานดานตางๆ ทั้งการใชไฟฟา นํ้าประปา 

และโดยเฉพาะอยางย่ิงการใชนํ้ามัน ซ่ึงจากการติดตามพบวา มีการใชนํ้ามันอยางมปีระสิทธภิาพมากข้ึน  

 

7. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  

ในป 2563 บริษัทยังคงใหความสําคัญในเร่ืองชุมชน / 

สังคม โดยรอบ ๆ บริเวณโครงการกอสรางรวมถึงโรงซอม

บํารุงเคร่ืองจักรของของบริษัท โดยบริษัทมีมาตรการใน

การปองกันเพ่ือมิใหสงผลกระทบตอชุมชน / สังคม เชน มี

ร้ัวลอมรอบเพ่ือความปลอดภัย ลดฝุน ลดเสียง มีการเก็บ

ขยะ ลางพื้นเพ่ือใหเกิดความสะอาด รวมถึงฉีดพนนํ้า

บริเวณโดยรอบโครงการกอสรางเพ่ือลดฝุนละอองขนาด

เล็ก มีการลางลอรถบรรทุกทุกคันกอนออกจากบริเวณ

โครงการกอสรางเพ่ือปองกันเศษดิน โคลน ทราย หิน     

ตกหลนระหวางทาง การขนสงวัสดุโดยรถบรรทุกทุกคัน

จะตองมีวัสดุปกคลุม และรถบรรทุกที่นํามาใชจะตองไม

กอใหเกิดควันดํา มีการใชเคร่ืองจักรพิ เศษสําหรับ

โครงการกอสรางที่มีเขตกอสรางประชิดอาคารขางเคียง 

การอบรมพนักงานใหตระหนักถึงความปลอดภัยในการ

ทํางานและความรับผิดชอบตอชุมชน / สังคม รวมถึง
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การเยี่ยมเยียนชุมชนโดยรอบบริเวณโครงการกอสราง 

เพ่ือสอบถามถึงผลกระทบรวมถึงการชดเชยคาความ

เสียหาย (ถามี) และเพ่ิมมาตรการเสริมที่จําเปน (ถามี) 

เปนตน 

 นอกจากน้ีบริษัทไดรณรงคใหลดปริมาณการ

ใชกระดาษ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือจัดการการใช

กระดาษใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังน้ี 

1. ประยุกตการใชเทคโนโลยี โดยการสงเสริมใหพนักงานและผูบริหารนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาทิ การสงหนังสือ การเผยแพรขอมูล ความรูอ่ืนๆ ผานทาง 

อิเลก็ทรอลิกสมากขึ้น  

2. ใชกระดาษใหคุมคา เพ่ือใหการประหยัดทรัพยากรกระดาษมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดย

ประชาสัมพันธใหพนักงานผูบริหารคัดแยกเอกสารที่ใชงานเพียงหนาเดียว แลวนําเอกสารไปใช

กระดาษสองหนา หรือ Reused เปนกระดาษโนต หรือสมุดโนต แทนการใชโพสตอิท เปนตน 

 

รวมถึงไดรวมบริจาคเพ่ือสมทบทุนกับโรงพยาบาลราชวิถีในการจัดซ้ือเคร่ืองฟอกอากาศ นอกจากน้ีได

บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในโครงการอนุรักษพันธุปลาการตูน และไดบริจาคเงินเพ่ือสนันสนุนงานว่ิงโรงเรียนวัดลํา

มหาเมฆ รวมเปนเงินท้ังส้ิน 57,000 บาท 

จากการแพรระบาดของโรค COVID-19 บริษัทมีโครงการ “ชาวไพลอนไมประมาท การดอยาตก” โดยบริษัท

จะมีการตรวจคัดกรองพนักงานทั้งที่สํานักงานใหญ โรงงานซอมบํารุง และพื้นที่โครงการกอสราง รวมถึงผูที่มาติดตอ 

โดยเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากน้ีจัดใหมีแอลกอฮอล เจลแอลกอฮอล และหนากาก

อนามัย แจกใหแกพนักงานของบริษัทอยางตอเน่ือง เพื่อใหพนักงานของบริษัทหางไกลจากการแพรระบาดจากโรค 

COVID-19 
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การควบคมุภายใน 

 

 บริษัทไดใหความสําคัญตอการบริหารธุรกิจโดยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ เพื่อใหสามารถรักษา

ไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหุน พนักงาน และผูมีสวนรวมตางๆ กับธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากระบบควบคุมภายในที่เร่ิมตนจาก

การใชหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยระมัดระวังตอความเส่ียงทางธุรกิจ และการดําเนินการ จะชวยเก้ือหนุนตอประสิทธิผล 

และประสิทธิภาพของธุรกิจท้ังในดานการเงิน และการดําเนินการ เพ่ือใหม่ันใจไดถึงการบรรลุวัตถุประสงคที่องคกรกําหนด  

 

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 

1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2563 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 ไดประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานของฝายบริหารผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการคร้ังที่ 5/2563 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 (ซึ่งเปนไปตามแบบ

ประเมินที่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดปรับปรุง และประกาศใชเม่ือเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการ

ปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ COSO ฉบับป 2013 ซ่ึงครอบคลุมองคประกอบของระบบควบคุม

ภายใน 5 สวน คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม ที่มีการขยายความเปนหลักการยอยๆ อีก 17 

หลักการ) รวมถึงการตอบขอซักถามของฝายบริหาร ซ่ึงสรุปไดวา จากการประเมินระบบควบคมุภายในของ

บริษัทในดานตางๆ 5 สวน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ มี

ความเห็นที่สอดคลองกันวา “บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีเพียงพอและความเหมาะสม และจัดใหมี

บุคลากรอยางเพียงพอท่ีจะดําเนินการดังกลาวใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย ขอกําหนดที่

เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยวา สามารถ

ปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยจากการที่กรรมการหรือผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมี

อํานาจ” 

2) จากผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผานมาผูสอบบัญชี (บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด) และ

ผูตรวจสอบภายในอิสระ (บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรร่ี จํากัด) บริษัทไมมีขอบกพรองที่มีสาระสําคัญ

ที่เก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน  

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกับดูแลกิจการไมมีความเห็นที่แตกตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

 

3. หัวหนางานตรวจสอบภายใน 

1) บริษัทไดดําเนินการวาจางบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรร่ี จํากัด เปนผูตรวจสอบภายในอิสระ ต้ังแตป 

2562 บริษัทดังกลาวเปนบริษัทที่รับตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี โดยเนนงานดานการตรวจสอบภายใน

เปนหลัก เพ่ือแนะนําและออกแบบระบบงานบัญชี พรอมทั้งประเมินระบบควบคุมภายใน  
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2) คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนท แอดไวเซอรร่ี 

จํากดัจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ และการอบรม ของนายสุวิทย จันทรอําพร ผูบริหารสูงสุด แลวเห็นวา มี

ความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เน่ืองจากมีความเปนอิสระ มีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานดานการตรวสอบภายในในธุรกิจ และจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดําเนินการตรวจสอบภายใน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัท ไดแตงต้ังนางสาวฐิติมา เตียวประทีป เพื่อทําหนาที่ดูแลและ

ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในอิสระดวย 

 

โดยหนาที่และความผิดชอบของบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรร่ี จํากัด (ผูตรวจสอบภายในอิสระ) มดัีงน้ี 

 

 จัดทาํแผนงานตรวจสอบประจําป 

 สอบทานและใหคําแนะนําแกฝายตางๆ เก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแล

กิจการอยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

 สอบทานใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดที่ตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยกําหนด และการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับบริษัท 

 

4. ในการพิจารณา แตงต้ัง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
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ปจจยัความเสี่ยง 

ปจจัยความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีดังตอไปน้ี 

 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและอุปทานของวัตถุดิบหลัก 

วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเสน ซีเมนต  นํ้ามันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ 

(เบนโทไนทและโพลีเมอร) ภาพรวมของป 2563 ราคาวัตถุดิบหลักประเภทคอนกรีตมีทิศทางปรับตัวลงอยาง

ตอเน่ืองต้ังแตชวงตนป โดยเปนไปตามความตองการใชที่เปล่ียนแปลงไปของอุตสาหกรรมกอสราง สําหรับราคา

น้ํามันดีเซลและราคาเหล็กเสนในป 2563 มีการปรับตัวลดลงเชนกันและมีความผันผวนในแตละชวงเวลาตาม

การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโลกและความตองการใชในแตละชวง ซึ่งความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก

ขางตน อาจทําใหกําไรของบริษัทไมเปนไปตามที่ประมาณการไวได 

อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงดําเนินนโยบายลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาและการขาดแคลน

ของวัตถุดิบหลัก โดยการส่ังซ้ือวัตถุดิบหลักบางรายการที่ใชในโครงการที่ไดรับวาจาง เชน เหล็กเสน  เปนการ

ลวงหนาท้ังจํานวน และวัตถุดิบหลักบางรายการ เชน คอนกรีตและสารละลายพยุงหลุมเจาะ บริษัทสามารถทํา

สัญญากําหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหน่ึง ประกอบกับลักษณะงานของบริษัทที่ใชเวลาในการทํางานส้ันแตละ

โครงการโดยเฉล่ียแลวประมาณ 2 – 6 เดือน ทําใหโอกาสที่บริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

หลักในแตละโครงการน้ันจํากัด สําหรับความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศนั้นมีผลตอราคา

วัตถุดิบคอนขางตํ่า  เน่ืองจากวตัถุดิบหลักทั้งหมดสามารถจัดซ้ือไดภายในประเทศ  

สําหรับในกรณีของนํ้ามันดีเซลซ่ึงไมสามารถจัดซ้ือลวงหนาหรือกําหนดราคาคงที่ไดน้ัน บริษัทมี

นโยบายในการลดผลกระทบความเส่ียงจากราคานํ้ามันดีเซลท่ีอาจเพ่ิมสงูขึ้น  โดยการรณรงคใหมีการประหยัด

การใชน้ํามันดีเซล และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลด downtime) นอกจากน้ี บริษัทจะพิจารณาปรับราคา

สินคาขึ้นเพ่ือชดเชยตนทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการแขงขันได   

 

 ความเสี่ยงในการที่ไมสามารถหาโครงการใหมเม่ือโครงการปจจุบันเสร็จส้ินแลว 

การกอสรางงานฐานรากน้ันใชเวลาในการดําเนินการของแตละโครงการเพียงประมาณ 2-6 เดือน และ

อาจใชเวลามากที่สุดประมาณ 10-15 เดือน ในกรณีท่ีเปนโครงการขนาดใหญ ดังน้ันบริษัทจําเปนตองหา

โครงการใหมมาแทนโครงการท่ีใกลจะแลวเสร็จอยางตอเน่ืองเพ่ือรักษารายไดของบริษัทใหเติบโตอยาง

สม่ําเสมอ 
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ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในป 2563 อยูในภาวะหดตัวซึ่งเปน

ผลสืบเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) และการดําเนินมาตรการ

ควบคุมการแพรระบาดในประเทศ โดยต้ังแตชวงไตรมาส 2 ของป 2563 เปนตนมา การลงทุนของภาคเอกชน

และภาครัฐอยูในภาวะชะลอตัว โดยถึงแมตัวเลขการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนจะปรับตัวดีข้ึนเล็กนอย

ในชวงปลายไตรมาส 3 ของป 2563 จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐและความเช่ือม่ันของภาคเอกชน

ที่เร่ิมกลับมา แตภาพรวมของทั้งป 2563 ก็ถือวาอุตสาหกรรมกอสรางมีการหดตัวคอนขางมากและการแขงขัน

ในตลาดอยูในระดับสูง 

 

 สําหรับป 2564 การลงทุนของภาครัฐผานงานกอสรางในโครงการเมกะโปรเจคตางๆยังถือเปน

เคร่ืองมือสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพ่ือสรางความเช่ือม่ันอยางตอเนื่องใหกับ

ภาคเอกชน โดยในป 2564 บริษัทคาดวาภาครัฐจะใหความสําคัญกับการผลักดันโครงการกอสรางขนาดใหญ

ตางๆ เชน รถไฟความเร็วสงูเช่ือม 3 สนามบิน รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (กรุงเทพ-นครราชสีมา) รถไฟฟาสาย

ตางๆในกรุงเทพ เปนตน ใหเร่ิมเขาสูข้ันตอนการกอสรางได ซ่ึงก็นาจะทําใหการลงทุนของภาคเอกชนกลับมามี

ทิศทางที่ดีข้ึนดวย 

 

ทั้งน้ี ท่ีผานมาบริษัทยังคงเนนนโยบายการขยายฐานลูกคารวมถึงการรักษาฐานลูกคาเดิมเพื่อลดความ

เส่ียงดานน้ี นอกจากน้ี บริษัทยังเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานรวมถึงการลดตนทุนที่ไมจําเปนตางๆ 

เพื่อใหบริษัทยังคงความสามารถในการแขงขันกบัคูแขงในตลาดได 

 

 ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญและประสบการณในงานฐานราก 

งานของบริษัทเปนงานที่จําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในการกอสรางงานฐานราก ไมวาจะ

เปนการวางแผนงาน เทคนิคการดําเนินงาน การติดตอหาลูกคา การใชเคร่ืองจักรและอุปกรณในการทํางาน ตลอดจน

การซอมบํารุงเคร่ืองจักรใหอยูในสภาพท่ีพรอมดําเนินงาน หากบริษัทสูญเสียบุคลากรที่สําคัญไดแก ผูบริหาร

ระดับสูง และวศิวกรที่มีประสบการณ ความรูความสามารถ อาจสงผลตอการดําเนินงานของบริษัทได  

อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของบุคลากรและใหผลตอบแทนในระดับที่สามารถ

แขงขันกับตลาดได นอกจากน้ี บริษัทไดจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือใหบุคลากรทํางานใหกับบริษัท

อยางเต็มที่และรักษาบุคลากรใหทํางานกับบริษัทในระยะยาว และจากระบบการบริหารงานบุคลากรที่ดีในปจจุบัน 

หากมีบุคลากรสวนใดขาด บริษัทสามารถสลับสับเปล่ียนบุคลากรเพื่อทดแทนสวนที่ขาดไปไดทันทีโดยไมกระทบกับ

การดําเนินงานของบริษัท  
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 ความเสี่ยงจากการกอสรางโครงการลาชากวากําหนด 

ความเส่ียงอันเน่ืองมาจากความลาชาของโครงการโดยทั่วไป อาจเกิดจากความลาชาอันเน่ืองมาจากผู

วาจางเอง เชน เร่ืองการสงมอบพ้ืนที่ การพิจารณาอนุมัติเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการกอสราง หรือปจจัยอันเกิดจาก

หนวยงานภาครัฐ เชน การดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม (EIA) ความเขมงวดเก่ียวกับการ

ทํางานในชวงการจราจรหนาแนน ในกรณีที่ผูวาจางสงมอบพ้ืนที่ลาชาหรือบริษัทไดรับผลกระทบจากปจจัยอันเกิด

จากหนวยงานภาครัฐ บริษัทอาจไดรับคาชดเชยการรอพื้นที่ (Stand-by Fee) หรือการขยายเวลาทํางานจากผูวาจาง

ตามความเหมาะสมแลวแตกรณี ทั้งน้ี ความลาชาน้ีอาจมีผลกระทบตอระยะเวลา และคาใชจายในการกอสราง ซ่ึง

บริษัทไดลดความเส่ียงจากความลาชาเหลาน้ี โดยมีการประชุมวางแผนกับผูวาจางอยางตอเน่ือง ซ่ึงบริษัทจะนํา

เคร่ืองจักรเขาสถานที่กอสรางก็ตอเมื่อผูวาจางไดจัดเตรียมความพรอมของพ้ืนที่สําหรับการทํางานเรียบรอยแลว โดย

ที่บริษทัใหความรวมมือและประสานงานกับผูวาจาง เพ่ือใหงานกอสรางสําเร็จลุลวงตามระยะเวลาที่กําหนด  

นอกจากน้ีความลาชาอาจเกิดจากผูรับจางหรือบริษัทเอง เชน ในกรณีที่เกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ

หลัก โดยถาบริษัทไมสามารถสงมอบงานไดตามกําหนดก็อาจตองเสียคาปรับ  ซ่ึงบริษัทลดความเส่ียงโดยการส่ังซ้ือ

วัตถุดิบบางรายการที่ใชในโครงการที่ไดรับวาจางเปนการลวงหนาทั้งจํานวน นอกจากน้ี หากมีความจําเปน บริษัทยัง

สามารถที่จะเพิ่มกําลังคนและเคร่ืองจักรเพ่ือเรงรัดงานได 

 

 ความเสี่ยงจากการที่ถูกฟองรองหากโครงการมีปญหา 

ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับส่ิงปลูกสรางอาจเกิดข้ึนโดยมีสาเหตุไดหลายประการ เชน ความผิดพลาดจาก

การออกแบบ หรือการกอสรางที่ไมไดมาตรฐาน ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังน้ันการฟองรอง

จากผูที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณดังกลาว อาจสงผลใหบริษัทถูกเรียกรองความเสียหายได 

เม่ือบริษัทสงมอบงานใหกับผูวาจางแลวบริษัทจะมีการวางหนังสือค้ําประกันผลงานจากธนาคาร หรือออก

หนังสือรับประกันผลงานจากบริษัท เปนระยะเวลา 1-2 ปเปนสวนใหญ เพื่อเปนการประกันคุณภาพของผลงาน โดย

ที่ผานมา บริษัทไมเคยถูกฟองรองใดๆในดานคุณภาพของงานกอสรางที่สงมอบใหแกลูกคา ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษัทมี

ระบบการควบคุมการกอสรางที่มีมาตรฐานสูง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากกระบวนการกอสรางใหมีนอย

ที่สุด นอกจากน้ีในระหวางการกอสรางบริษัทยังจัดใหมีการประกันภัยสําหรับงานกอสรางเพ่ือลดความเส่ียงและ

ผลกระทบหากเกิดความเสียหายจากการดําเนินงาน  

 

 ความเสี่ยงจากการไมไดรับชําระหน้ีจากลูกคา 

ลูกคาบางรายของบริษัทอาจประสบปญหาสภาพคลอง ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอการชําระหนี้ใหแกบริษัท 

เพื่อเปนการลดความเส่ียงจากการไมไดรับชําระหน้ี บริษัทจะทําการตรวจสอบฐานะการเงินและชื่อเสียงของลูกคา
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กอนตัดสินใจรับงาน และในบางกรณี บริษัทจะขอหลักประกันการชําระเงินกอนเร่ิมดําเนินงาน เชน เงินจายลวงหนา 

หนังสือคํ้าประกันการชําระเงิน เลตเตอรออฟเครดิต (DLC) หรือต๋ัวอาวัล สําหรับลูกหน้ีที่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมได

นั้น บริษัทจะพิจารณาต้ังสํารองคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และติดตามทวงหน้ีดังกลาวจนถึงที่สุด หรือหากจําเปน บริษัท

จะดําเนินการทางกฎหมายตอไป 

 

 ความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหลักทรัพย 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง เนนการบริหารสภาพคลองเพื่อให

บริษัทมคีวามแข็งแรงทางดานการเงิน รวมถึงมีความยืดหยุนในการปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจหรือปจจัยภายนอกที่

เปลี่ยนแปลงไป ทําใหที่ผานมาบริษัทมีการเติบโตของผลกระกอบการในดานรายไดและกําไรอยางตอเน่ือง อยางไรก็

ตาม อาจมีปจจัยภายนอก เชน ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด19 ผลกระทบจากปจจัยดานการเมืองใน

ประเทศ ฯลฯ ที่อาจทําใหผลประกอบการของบริษัทไมเปนไปตามที่คาดและอาจเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือ

หุนของบริษัทได 

ทั้งน้ี บริษัทไดกําหนดมาตรการรองรับไวดังน้ี  

- ยังคงนโยบายการดําเนินธุรกิจอยางระมัดระวัง และรักษาความแข็งแรงทางดานการเงิน 

- กําหนดและดูแลใหมีการจายเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

- มีกระบวนการคัดเลือกผูสอบบัญชี มีการดําเนินการตามมาตรฐานการทําบัญชี และมีการเปดเผย

ขอมูลงบการเงินอยางโปรงใส โดยเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานที่มีหนาที่กํากับดูแล เพ่ือให

มั่นใจวาผูถือหุนไดรับขอมูลเพื่อการตัดสินใจที่ถูกตอง 

 

 ความเสี่ยงจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด19) 

จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด19) ซ่ึงกระทบกับเศรษฐกิจของโลก

รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมกอสรางในชวงป 2563 ที่ผานมา บริษัทไดดําเนินมาตรการตางๆเพ่ือ

ลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้น อาทิเชน 

- ดําเนินนโยบายดานการควบคุมตนทุนอยางเขมงวดและพัฒนากระบวนการทํางานภายในอยาง

ตอเน่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น  

- ปรับโครงสรางการเสนอราคาเพื่อเพ่ิมโอกาสในการไดงานและรักษาความสามารถในการแขงขัน  

- รักษาสภาพคลองของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมถึง ชะลอแผนการลงทุนตางๆที่ไมมีความ

จําเปนเรงดวน 

- ปรับโครงสรางองคกรใหมีความเหมาะสมกับปริมาณงานของบริษัทโดยยังตองสามารถรองรับการ

กลับมาฟนตัวของอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคตได 
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- ปรับรูปแบบการทํางาน เชน การทํางานจากที่บาน (work from home) ตามสถานการณในแตละ

ชวงเวลา 

- ดําเนินมาตรการดานสาธารณสุขที่เก่ียวของกับการดูแลสุขภาพของพนักงานอยางเครงครัด เชน มี

การวัดอุณหภูมิกอนเขาพื้นที่ทํางาน มีการสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ทํางาน การลางมือดวย

แอลกอฮอล เปนตน 

จากการดําเนินมาตรการขางตน ทําใหบริษัทสามารถลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นและประคับประคองการดําเนิน

กิจการผานชวงวิกฤติมาได โดยในป 2563 ที่ผานมา นอกเหนือจากผลกระทบดานผลประกอบการซ่ึงเปนไปตามการ

หดตัวในภาพรวมของท้ังอุตสาหกรรมกอสราง บริษัทไมไดรับผลกระทบดานอ่ืนๆอยางเปนสาระสําคัญ  

 

 นอกจากน้ี จากผลสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในชวงปลายป 2563 ประกอบกับแผนการดําเนิน

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศในป 2564 นาจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางอาจจะ

กลับมามีทิศทางฟนตัวและทาํใหผลกระทบจากความเส่ียงดานน้ีปรับลดลงได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  รายงานประจําป 2563 

78

คาํอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
 

ภาพรวมของการดําเนินงานที่ผานมา 

 

ธุรกิจงานกอสรางฐานรากของบริษัทประกอบดวยงานกอสรางเสาเข็มเจาะ กําแพงกันดิน และงานปรับปรุงคุณภาพ

ดิน ข้ึนอยูกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสรางเปนสําคัญ ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โค

วิด-19) ต้ังแตชวงปลายป 2562 สงผลใหเศรษฐกิจโลกในป 2563 มีทิศทางหดตัวคอนขางมาก ในสวนของประเทศไทย 

นอกเหนือจากผลกระทบของภาคการสงออกและทองเที่ยวซ่ึงสืบเนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจโลกแลว การออกมาตรการ

เพ่ือควบคุมการแพรระบาดในประเทศก็ถือเปนอีกหน่ึงปจจัยสําคัญที่กระทบตอเศรษฐกิจไทยในป 2563โดยสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติคาดการณการหดตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2563 ไวที่รอยละ 6.1 เมื่อ

เทียบกับป 2562  

ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในป 2563 ก็มีทิศทางหดตัวเชนเดียวกัน โดยต้ังแต

ชวงไตรมาส 2 ของป 2563 เปนตนมา การลงทุนของภาคเอกชนอยูในภาวะชะลอตัวซ่ึงเปนผลจากมาตรการควบคุมการแพร

ระบาด การลงทุนในโครงการกอสรางใหมๆของภาครัฐก็มีการชะลอเน่ืองจากภาครัฐมุงเนนการดําเนินมาตรการควบคุมการ

แพรระบาดและมาตรการเยียวยาผูไดรับผลกระทบเปนหลัก โดยถึงแมในชวงปลายไตรมาส 3 ของป 2563 ตัวเลขการลงทุน

ของภาครัฐและภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐและความเชื่อม่ันของภาคเอกชน

ที่เร่ิมกลับมา แตภาพรวมของท้ังป 2563 ก็ถือวาอุตสาหกรรมกอสรางมีการหดตัวคอนขางมากและการแขงขันในตลาดอยูใน

ระดับสูง 

ทั้งน้ีในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการรวมทั้งส้ิน 1,416 ลานบาท โดยแบงเปนโครงการ

ภาคเอกชนรอยละ 91.83 และโครงการภาครัฐรอยละ 8.17 

ดานตนทุนของบริษัท บริษัทยังคงรักษานโยบายการจัดซ้ือวัสดหุลักท่ีใชในการกอสรางงานฐานรากต้ังแตเม่ือตกลง

รับงานเพ่ือควบคุมความเส่ียงเก่ียวกับความผันผวนของราคาวัสดุสําหรับโครงการน้ันๆ อยางไรก็ตามงานเสาเข็มเจาะเปนงานที่

ใชเวลากอสรางไมนานนัก หากมีความผันผวนเน่ืองจากราคาวัสดุผลกระทบก็จะคอนขางจํากัด และเม่ือรับงานโครงการใหมก็

จะสามารถปรับราคาใหสอดคลองกับตนทุนท่ีเปล่ียนไปได   

นอกจากน้ีบริษัทยังมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีไมใชการเงิน เชน สวนแบงทางการตลาด ระดับความพึงพอใจของ

ลูกคา และอัตราการใชกําลังการผลิตของเคร่ืองจักร เปนตน 

ดานสวนแบงทางการตลาด บริษัทไดรวบรวมขอมูลรายไดตามที่ปรากฎในงบการเงิน 3 ปลาสุด จากกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชย ของผูประกอบการงานกอสรางฐานรากรายใหญ จํานวน 15 บริษัท เพ่ือใชในการประมาณการสวน

แบงทางการตลาดของบริษัท สรุปดังน้ี 
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 2560 2561 2562 

รายได (ลานบาท) 8,413.45 11,019.56 9,803.19 

สวนแบงทางการตลาดของบริษัท (รอยละ) 8.79 13.04 15.85 

หมายเหตุ  

ตวัเลขสวนแบงทางการตลาดของบริษัทขางตน เปนตัวเลขประมาณการเทาน้ัน เน่ืองจาก  

- ยังมผีูประกอบการงานฐานรากรายเล็กหรือผูรับเหมาทองถ่ินท่ียังไมไดถูกรวบรวม  

- รายไดของแตละบริษัทอาจรวมรายไดในสวนงานประเภทอ่ืนท่ีมิใชเปนงานกอสรางฐานรากไวดวย 

- การรับงานกอสรางในแตละโครงการ อาจเปนการรับงานโดยรวมหรือไมรวมการจัดหาวัสดุหลัก คือ  

   คอนกรีตและเหลก็เสน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอรายไดและสวนแบงทางการตลาด 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการรวม 1,416 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากปกอนจํานวน 138.23 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.89 สาเหตุเน่ืองมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมกอสราง ตามที่ไดกลาวในขางตน  

โดยงานภาครัฐที่สําคัญที่ไดดําเนินการในปน้ีไดแก โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก/ 

โครงการรถไฟฟาสายสีชมพ-ูสายทาง PK26/ โครงการพฒันาพื้นที่หมอน 33 สวนหลวง-สามยาน/ โครงการอาคาร กสทช.แหง

ใหม/ โครงการอาคารคลังพัสดุสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร (รพ.รามาธิบดี)/ โครงการอาคารที่ทําการสภาวิศวกร  

สวนโครงการภาคเอกชนที่สําคัญ ไดแก โครงการ Queen Sirikit National Convention Center/ Silom Square/ 

AIA East Gateway/ The Aspen Tree/ Bangkok Mall (Zone 4)/ โครงการคอนโดมิ เ นียมของกลุ ม AP/ โครงการ

คอนโดมเินียมและโรงแรมของกลุม Habitat เปนตน  

ตนทุนบริการประกอบไปดวยคาจางแรงงาน คาวัสดุที่ใชในการกอสราง คาเส่ือมราคา วัสดุส้ินเปลือง และคาใชจาย

ในการผลิตอื่นๆ ซ่ึงวัสดุกอสรางหลักของงานฐานราก ไดแก คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต เหล็กเสน นํ้ามันดีเซล และสารละลาย

พยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนทและโพลีเมอร) โดยราคาของวัตถุดิบมีการเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ  

ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนจากการใหบริการรวม 1,111.01 ลานบาท ลดลงจากปกอน 34.09 ลาน

บาท หรือลดลงรอยละ 2.98 ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกับรายไดที่ลดลง โดยอัตราสวนตนทุนจากการใหบริการตอรายไดจาก

การใหบริการเทากับรอยละ 78.46 เพิม่ข้ึนจากปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 73.68 

บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและการบริหารซ่ึงประกอบไปดวย คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน คาใชจาย

สํานักงาน ภาษีและคาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนๆ เปนตน โดยในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและ
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การบริหารเทากับ 96.11 ลานบาท เปนสวนเฉพาะของบริษัทจํานวน 96.04 ลานบาท และเปนสวนของบริษัทยอยจํานวน 

0.07 ลานบาท  

สําหรับ ป 2563 จากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท

เทากับ 182.54 ลานบาท ลดลงจากปกอนเทากับ 95.07 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 34.25 คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 

12.80 ลดลงจากปกอน ซ่ึงอยูที่รอยละ 17.61 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยมีกําไรตอหุน

ขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.24 บาทตอหุน   

สําหรับป 2563 อัตราผลตอบแทนผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยเทากับรอยละ 17.27 ลดลงจากป 2562 ซ่ึง

เทากับรอยละ 28.71 

ฐานะทางการเงิน 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,320.79 ลานบาท ซ่ึงเปนสินทรัพยหมุนเวียน 

718.46 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณ 305.95 ลานบาท เปนสินทรัพยไมหมุนเวียนจํานวน 

602.33 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณ 62.69 ลานบาท สินทรัพยที่ลดลงสวนใหญเปนการลดลง

ในลูกหน้ีการคาประมาณ 172.78 ลานบาท รายไดคางรับท่ียังไมไดเรียกชําระและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (รวมลูกหน้ีเงินประกัน

ผลงาน) ประมาณ 136.20 ลานบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณประมาณ 139.27 ลานบาท และมีสินทรัพยสิทธิการใช เพิ่มข้ึน 

78.12 ลานบาท  โดยมอัีตราผลตอบแทนจากสินทรัพยสําหรับป 2563 เทากับรอยละ 14.58 ลดลงจากป 2562 ซ่ึงเทากับรอย

ละ 22.59 

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหน้ีการคา-สุทธิ (ไมรวมรายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระและลูกหน้ีเงินประกันผลงาน) ซ่ึง

ผูวาจางหักเพื่อประกันผลงานในอัตรารอยละ 5-10 ของจํานวนเงินที่เรียกเก็บในแตละงวด โดยจะไดรับคืนเมื่อไดมกีารสงมอบ

งานแลว) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลคาสุทธิเทากับ 173.33 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2562 ที่มีมูลคาสุทธิ 346.11 

ลานบาท ทั้งน้ีบริษัทและบริษัทยอยไดต้ังคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดติท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนสําหรับลูกหน้ีการคาไวแลว ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 8.88 ลานบาท และ 0.06 ลานบาท ตามลําดับ  

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 505.48 ลานบาท 

ลดลงจากส้ินป 2562 ที่มีมูลคา 644.75 ลานบาท สวนหน่ึงเกิดจากไดแยกรายการสินทรัพยตามสัญญาเชาออกจากรายการ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ไปแยกแสดงอยูในสวนของสินทรัพยสิทธิการใชตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS16 ซ่ึงมี

ผลบังคับใชในป 2563 ประมาณ 66.14 ลานบาท (ไมรวมสินทรัพยสิทธิการใชจากการเชาสํานักงานและประมาณการร้ือถอน) 

ทั้งน้ีในระหวางปบริษัทและบริษัทยอยมิไดมีการลงทุนที่มีมูลคาอยางมีนัยสําคัญ โดยเปนการลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรขนาดเล็ก 

เคร่ืองมอือุปกรณ และทรัพยสินอื่นๆ สําหรับทดแทนหรือจัดหาเพิ่มเติม ใชในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ  
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ทางดานหน้ีสิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอย มหีน้ีสินรวม 274.26 ลานบาท เปนประเภทหน้ีสิน

หมุนเวียนจํานวน 190.08 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2562 ประมาณ 344.56 ลานบาท โดยเปนการลดลงในสวนของ เจาหน้ี

การคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืนประมาณ 271.91 ลานบาท เงินรับลวงหนาจากลูกคาประมาณ 48.23 ลานบาท ประมาณการ

หน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงานในสวนที่จะครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป ประมาณ 4.73 ลานบาท ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

12.30 ลานบาท และอ่ืนๆรวมประมาณ 7.39 ลานบาท สวนประเภทหน้ีสินไมหมุนเวียนจํานวน 84.18 ลานบาท ลดลงจากส้ิน

ป 2562 ประมาณ 3.52 ลานบาท โดยเปนการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (หักสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึง

ป) ประมาณ 16.80 ลานบาท หน้ีสนิตามสัญญาเชา (หักสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป) ประมาณ 10.20 ลานบาท และ

การเพ่ิมขึ้นของ ประมาณการคาความเสียหายของงานโครงการที่จบไปแลวประมาณ 16.65 ลานบาท ประมาณการหน้ีสิน

สําหรับผลประโยชนพนักงาน (หักสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป) ประมาณ 5.17 ลานบาท และประมาณการหน้ีสินจาก

การร้ือถอน 1.64 ลานบาท ตามลําดับ 

สวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมมีจํานวน 1,046.53 ลานบาท ลดลงจากปกอนซ่ึง

เทากับ 1,067.09 ลานบาท ทั้งน้ีในระหวางป บริษัทไดจายเงินปนผลเปนเงิน 202.46 ลานบาท ตามงบการเงินรวมบริษัทมี

อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 17.27 

ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนนิงานจํานวน 278.41 ลานบาท และมี

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 106.42 ลานบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 

245.19 ลานบาท เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ 73.19 ลานบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและ

บริษัทยอย มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะส้ัน รวมทั้งส้ินเทากับ 342.96 ลานบาท ซ่ึงเพียงพอตอการ

ดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 

 เม่ือพิจารณาจากงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลอง 

(Current Ratio) เทากับ 3.78 เทา    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงสรางเงินทุนประกอบไปดวยหน้ีสินรวม 274.26 ลานบาท 

และสวนของผูถอืหุน 1,046.53 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนประมาณ 0.26 เทา 
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ปจจัยที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต 

การดําเนินงานในอนาคต 

สําหรับป 2564 จากผลสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ซึ่งไดเร่ิมแจกจายใหกับประเทศตางๆในชวงตนปที่ผานมา 

รวมถึงการที่รัฐบาลของแตละประเทศดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ นาจะเปนปจจัย

สําคัญท่ีทําใหภาพรวมของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยในป 2564 อาจจะกลับมามีทิศทางฟนตัวได 

ในสวนของอุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะในป 2564 การลงทุนของภาครัฐผานงานกอสราง

ในโครงการเมกะโปรเจกตตางๆยังถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเพ่ือสรางความเชื่อม่ัน

อยางตอเน่ืองใหกับภาคเอกชน โดยในป 2564 บริษัทคาดวาภาครัฐจะใหความสําคัญกับการผลักดันโครงการกอสรางขนาด

ใหญตางๆ เชน รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (กรุงเทพ-นครราชสีมา) รถไฟฟาสายตางๆใน

กรุงเทพ เปนตน ใหเร่ิมเขาสูขั้นตอนการกอสรางได ซ่ึงกน็าจะทําใหการลงทุนของภาคเอกชนกลับมามีทิศทางที่ดีข้ึนดวย 

ผลกระทบจากการเชาเครื่องจักร 

การเชาเคร่ืองจักรเปนทางเลือกในกรณีที่ตองการจะเพ่ิมกําลังการผลิตเปนการชั่วคราวเพ่ือรองรับงานที่เกินกําลัง

การผลิตของบริษัทขณะน้ันเปนระยะเวลาส้ันๆ ซ่ึงจะชวยใหบริษัทไมตองลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณเพิ่มเติมซ่ึงอาจเปน

ภาระทางการเงินทั้งในระยะส้ันและระยะยาวได อยางไรก็ตามการเชาจะสงผลใหตนทุนของบริษัทในชวงเวลาที่เชาน้ันสูงข้ึน 

(เม่ือเทียบกับคาเส่ือมราคาในกรณีการซ้ือเคร่ืองจักร) 

ผลกระทบจากการลงทุนในเครื่องจักรใหม 

  การลงทุนในเคร่ืองจักรเพื่อเพ่ิมกําลังการผลิต อาจสงผลกระทบตอกระแสเงินสดและคาเส่ือมราคาของบริษัท ใน

กรณีที่งานในตลาดไมเปนไปตามที่คาดการณไวและบริษัทไมสามารถนําเคร่ืองจักรมาใชใหเกิดประโยชนได บริษัทยังคงตองมี

ภาระคาเส่ือมราคาที่เพิ่มขึ้น ทําใหอาจสงผลกระทบตออัตราการทํากําไรของบริษัท รวมถึงยังอาจสงผลกระทบตอฐานะทาง

การเงินและสภาพคลองของบริษัทได โดยบริษัทจะลงทุนเคร่ืองจักรใหมเพ่ิมในกรณีที่ไดมกีารพิจารณาอยางถี่ถวนแลววา กําลัง

การผลิตท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอ มีงานเพิ่มเขามาตอเน่ือง หรือเปนการซื้อเพื่อทดแทนเคร่ืองจักรเดิมที่เกาหรือหมดสภาพ  

 ผลกระทบตอตนทุนบริการที่อาจปรับเพ่ิมข้ึน 

    เพ่ือจํากัดผลกระทบตอตนทุนที่มีสาเหตุมาจากความผันผวนของราคาวัสดุที่อาจปรับเพิ่มข้ึน บริษัทมีนโยบายจะ

ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุหลักบางรายการทั้งจํานวน หรือ ทาํสัญญาตกลงราคาไวกับผูขายเพื่อล็อกตนทุนในแตละชวงเวลาเมื่อ

ไดรับหนังสือยืนยันการวาจาง นอกจากน้ีบริษัทจะพิจารณาปรับราคาเพ่ือชดเชยกับตนทุนที่ปรับเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้โดยยังรักษา

ความสามารถในการแขงขันของบริษัท 
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ความเสี่ยงจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด19) 

จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด19) ซ่ึงกระทบกับเศรษฐกิจของโลกรวมถงึ

เศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมกอสรางในชวงป 2563 ที่ผานมา บริษัทไดดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อลดผลกระทบที่

เกิดขึ้น อาทิเชน 

o ดําเนินนโยบายดานการควบคุมตนทุนอยางเขมงวดและพัฒนากระบวนการทํางานภายในอยาง

ตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น  

o ปรับโครงสรางการเสนอราคาเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการไดงานและรักษาความสามารถในการแขงขัน  

o รักษาสภาพคลองของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมถึง ชะลอแผนการลงทุนตางๆ ที่ไมมีความ

จําเปนเรงดวน 

o ปรับโครงสรางองคกรใหมีความเหมาะสมกับปริมาณงานของบริษทัโดยยังตองสามารถรองรับการ

กลับมาฟนตัวของอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคตได 

o ปรับรูปแบบการทํางาน เชน การทํางานจากที่บาน (work from home) ตามสถานการณในแตละ

ชวงเวลา 

o ดําเนินมาตรการดานสาธารณสุขที่เก่ียวของกับการดูแลสุขภาพของพนักงานอยางเครงครัด เชน มี

การวัดอุณหภูมิกอนเขาพื้นที่ทํางาน มีการสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ทํางาน การลางมือดวย

แอลกอฮอล เปนตน 

จากการดําเนินมาตรการขางตน ทําใหบริษัทสามารถลดผลกระทบที่เกิดข้ึนและประคับประคองการดําเนินกิจการ

ผานชวงวิกฤติมาได โดยในป 2563 ที่ผานมา นอกเหนือจากผลกระทบดานผลประกอบการซ่ึงเปนไปตามการหดตัวในภาพรวม

ของท้ังอุตสาหกรรมกอสราง บริษัทไมไดรับผลกระทบดานอ่ืนๆ อยางเปนสาระสําคัญ  

 นอกจากน้ี จากผลสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ในชวงปลายป 2563 ประกอบกับแผนการดําเนินมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศในป 2564 นาจะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางอาจจะกลับมามี

ทิศทางฟนตัวและทําใหผลกระทบจากความเส่ียงดานน้ีปรับลดลงได 

 

 

 



 

 

  รายงานประจําป 2563 

84

คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ในป 2563 บริษัทจะตองจายคาตอบแทนผูสอบบัญชี (Audit Fee) ใหกับบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด เปนจํานวนเงิน 

880,000 บาท ซ่ึงเปนคาสอบบัญชีท่ีเปนสวนเฉพาะของบริษัท 835,000 บาท และ สวนของบริษัทยอยจํานวน 45,000 บาท 

ทั้งน้ี ไมรวมคาใชจายอ่ืนในการตรวจสอบ เชน คาพาหนะ คาท่ีพัก คาเบี้ยเล้ียงพนักงาน 200 บาทตอคนตอวัน เปนตน 

บริษัทไมมีคาบริการอื่น (Non-Audit Fee) ที่จายใหกับผูสอบบัญชี สํานักงานผูสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคล

หรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว 
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รายการระหวางกัน 
 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันในปที่ผานมา 

มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

เม่ือบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการบริษัทไดดูแลใหปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย การปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เก่ียวโยงกันและการไดมาหรือการจําหนาย

สินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัท รวมถึงเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเร่ืองการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของ

กันซ่ึงกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญช ี

  ทั้งน้ี หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการจะเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนของการ

เขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการน้ัน โดยพิจารณาเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนิน

ธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดข้ึนจริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ

ดูแลกิจการไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของ

บริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุน แลวแตกรณี ทั้งน้ี บริษัทจะเปดเผยรายการระหวาง

กันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัท  

บริษัทไดยึดถือตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยรายการท่ีเก่ียวโยงกันและ/หรือการไดมา

หรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงจะมีการแกไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการเปดเผยสารสนเทศตอผูถือหุน

ของบริษัท ผูลงทุนทั่วไปและหนวยงานที่เก่ียวของรวมถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การขออนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว ทั้งน้ีกรรมการหรือผูถือหุนท่ีมีสวน

ไดเสีย หรือมีสวนเก่ียวของจะไมมีสิทธ์ิออกเสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย หรือมีสวน

เก่ียวของ 

 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันรวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสนิทรัพยในอนาคต 

การเขาทํารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตจะตองเปนไปตามมาตรการที่ไดกําหนดไวแลวขางตน โดยการ

เขาทํารายการของบริษัทในอนาคตน้ันจะเปนรายการตามปกติธุรกิจที่มีเงื่อนไขทางการคา และเกณฑตามที่ตกลงกันตามปกติ

ธุรกิจเชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไมเก่ียวของกัน ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทกับกิจการที่

เก่ียวของหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ตอรายงานทางการเงิน 

 

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

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ 

เง่ือนไขและวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ได

กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทจัดทํางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมาที่เปนจริงและ

สมเหตุผล 

 ฝายบริหารไดจัดทํางบการเงินขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยไดเลอืกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ

ถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งการ

เปดเผยขอมลูที่สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 งบการเงินของบริษัทไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด ในการตรวจสอบฝาย

บริหารไดสนับสนุนขอมูลและเอกสารตางๆ เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดตามมาตรฐานการสอบ

บัญชี โดยความเห็นของผูสอบบัญชีไดปรากฏในรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปแลว 

 คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยได

แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินใหถูกตองครบถวน มีการใชนโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนสอบทานใหบริษัทมี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือปองกันหรือลดความเส่ียงที่อาจจะเกิดข้ึนจากการทุจริตหรือการ

ดําเนินการท่ีผิดปกติอยางมีสาระสําคัญและเพียงพอที่จะดํารงรักษาทรัพยสินของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ไดปรากฏในรายงานจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ในรายงาน

ประจําปแลว 

 จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลขางตน คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นวางบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด 

(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานไดถูกตอง เชื่อถือได เปนไปตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ            

 

 

 

 

 

      (นายเสรี จินตนเสรี)       (ดร. ชเนศวร แสงอารยะกุล) 

       ประธานกรรมการ                               กรรมการผูจัดการใหญ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีดร.ปญจะ เสนาดิสัย เปน

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

ตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ โดยมวีาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการซ่ึง

สอดคลองกับประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และไดรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกจิการตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเปนวาระประจํา  

ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ ไดมีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง และกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการทุกคนเขารวมประชุมทุกคร้ัง โดยไดพิจารณาและดําเนินการเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

1. สอบทานการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจําปสําหรับป 2563 รวมกับผูสอบบัญชี และฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทได

ปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเปนไปตามประกาศ

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

ผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปในการนําไปใชประกอบการตัดสินใจ โดยสอดคลองกับกฎหมายและประกาศที่

เก่ียวของ รวมท้ังใหการสนับสนุนและติดตามการนํามาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบัติ ตามที่สภาวิชาชีพ

บัญชีและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดใหแนวทางไว นอกจากนี้ในป 

2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดรวมหารือกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหาร 1 คร้ัง 

เพื่อใหความมั่นใจวาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระในการปฏบิัติงาน 

2. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุม

ภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของฝายตรวจสอบภายในและของผูสอบบัญช ีซ่ึงผูสอบบัญชี ไดใหความเห็น

สอดคลองกันวา ไมพบประเด็นขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในป 2563 นอกจากน้ันคณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการไดพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทยอยรวมทั้ง

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

(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ซ่ึงผลการประเมินในป 2563 พบวา หนวยงาน

ตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 

3. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรรี จํากัด 

เปนผูตรวจสอบภายในอิสระประจําป 2564 และไดอนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจําป 

2564 โดยใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 

4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลท. หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดสอบทานใหบริษัทมีกระบวนการที่จะม่ันใจไดวาการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

5. รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ในป 2563  บริษัทไมมีรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ที่เปนไปตาม

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยรายการที่เก่ียวโยงกันและ/หรือการไดมาหรือจําหนายไป

ซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 

หากมีรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบและ

กํากับดูแลกิจการจะพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําป และราย

ไตรมาส เพื่อใหม่ันใจวารายการที่เกิดข้ึนน้ันสมเหตุสมผล เปนประโยชนตอบริษัท และไดดําเนินตามเง่ือนไข

ทางธุรกิจและหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังผูซ่ึงมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจาก บริษัท พราวด 

อิน โปร จํากัด แลวมีความเห็นวาเปนผูมีความเปนอิสระ  มีความเขาใจธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และ

ประกอบวิชาชีพดวยความเปนกลาง รวมทั้งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจาก ก.ล.ต. จึงเห็นควรให นางสาว

ศันสนีย พูลสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 10467 แหงบริษัท พราวด อิน โปร จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2564 และ

นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนตอไป (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 ไมสามารถจัดหาผูสอบบัญชีอ่ืนแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา

แตงต้ังผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีอ่ืนได และขอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 มอบอํานาจ

ใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมไดทั้งสองกรณีขางตน) 

7. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการไดสอบทานการบริหารความเส่ียงกับฝายบริหารและผู

ตรวจสอบภายใน และเห็นวาฝายบริหารมีนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  

8. ทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการปละหน่ึงคร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ

เพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานในปที่ผานมาครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย และหนาที่ความรับผิดชอบ

สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท.  

9. คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยาง

นอยไตรมาสละ  1 คร้ัง 

 

จากการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการพิจารณาแลวมีความเห็นวา 

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการที่ชวยใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานของบริษัท

เปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ ตลอดจนมีการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทอยางถูกตอง 

ครบถวน เชื่อถือได และทันเวลา และมีการเปดเผยขอมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนอยางถูกตอง ครบถวน 

 

 

 

 

 

 

                 (ดร. ปญจะ เสนาดิสัย) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอสิระจํานวน 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 2563 คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน ไดมีการประชุมทั้งส้ิน 2 คร้ัง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนสวนใหญเขารวมประชุม

ทุกคร้ัง โดยไดพิจารณาและดําเนินการเร่ืองตางๆ ดังน้ี 

1. พิจารณาโครงสราง และ องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คุณสมบติั รวมทั้งความเหมาะสมของความรู

และประสบการณของกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ 

2. พิจารณาโครงสรางของคณะกรรมการบริษัททั้งในเร่ืองของจํานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดประเภท

และความซับซอนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแตละทานในดานทักษะ ประสบการณ ความรูความสามารถ

เฉพาะดานที่เก่ียวของกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษทัดําเนินกิจการอยู 

3. พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท และเสนอช่ือ

เปนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอตอที่ประชมุผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ัง 

4. พิจารณาการจัดสรรคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 ภายในวงเงินที่

ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนและเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรรที่ไดกําหนดไว 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 2562 และจัดสรรคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญตามหลักเกณฑที่

กําหนดไว และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

6. พิจารณางบประมาณคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไดแก คาตอบแทนรายเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ประจําป 

2563 โดยพิจารณาจากคาตอบแทนเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกัน คาตอบแทนเฉล่ียของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย คาตอบแทนเฉล่ียของบริษัทที่มีระดับรายได และกําไรสุทธิใกลเคียงกัน ปริมาณงานและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติ 

7. พิจารณาหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ ประจําป 

2563 และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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8. ทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหครอบคลุมและชัดเจนย่ิงขึ้นตาม

กฎหมายที่มีการเปล่ียนแปลง           

               จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาแลวมีความเห็นวา 

บริษัทไดคัดเลือกและสรรหาผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายธุรกิจที่

เก่ียวของ รวมทั้งพิจารณาถึงความรู ความสามารถ ประสบการณของผูที่จะไดรับคัดเลือกเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ รวมถึง

โครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวอยางเหมาะสม และภายในวงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน นอกจากน้ีคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทนไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกคร้ังที่มีการประชุม 

  
                

                                                

                              (ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร)                    

                                                                             ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

เสนอ  ผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

  

ความเห็น 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ซ่ึง

ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะของบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและเฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงินสด

รวมและเฉพาะของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บัญชีที่สําคัญ 

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวมเฉพาะของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของ

บริษัท สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยไดระบุความรับผิดชอบของขาพเจาไวในรายงานของขาพเจา ใน

วรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ทั้งน้ี ขาพเจามีความเปนอิสระจาก

กลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซ่ึงเปนไป

ตามขอกําหนดเหลาน้ี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรวบรวมมาน้ันเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑใน

การแสดงความเห็นของขาพเจา 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลาน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหาก

สําหรับเร่ืองเหลาน้ี 
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เรื่องสําคัญจากการตรวจสอบ  วิธีการตรวจสอบ 

 

การรับรูรายไดที่เกี่ยวของกับสัญญากอสราง 

 

กลุมบริษัทและบริษัทมีรายไดจากการรับเหมากอสราง

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,415 ลาน

บาท 

 

กลุมบริษัทและบริษัทรับรูรายไดที ่เกี่ยวของกับ การ

กอสรางตามข้ันความสําเร็จของงานกอสราง รายไดจาก

การกอสรางดังกลาวมีจํานวนเงินท่ีเปนสาระสําคัญ และ

มีผลกระทบตอรายการทางบัญชีที่เกี่ยวของกับสัญญา

การกอสราง ไดแก รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชําระ 

งานระหวางกอสรางตามสัญญา และตนทุนการกอสราง 

การประมาณการขั้นความสําเร็จของงานกอสรางเปน

เรื่องที ่ตองใชดุลยพินิจที ่มีนัยสําคัญของผูบริหาร ซึ่ง

ตองมีการทบทวนประมาณการรายไดและประมาณการ

ตนทุนโครงการกอสรางตลอดระยะเวลากอสราง และ

ปรับปรุงประมาณการเมื่อจําเปน 

 

กลุ มบริษัทและบริษัทไดเปดเผยนโยบายการบัญชีที่

เก่ียวกับการรับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ 2.6 และ 20 

 

  

วิธีการตรวจสอบโดยสรุป มีดังน้ี 

 

 การทําความเขาใจและประเมินความเหมาะสมของ

วิธีการกําหนดอัตราสวนของงานกอสรางท่ีทําเสร็จของ

ผูบริหาร 

 การทําความเขาใจกระบวนการประมาณการตนทุนงาน

กอสรางโดยการเปรียบเทียบประมาณการท่ีเคยกําหนดไว

กับตนทุนที่เกิดขึ้นจริง สอบทานหลักฐานประกอบและ

ทดสอบการคํานวณประมาณการตนทุนงานกอสราง

ของงวดปจจุบันกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริงภายหลังวันส้ิน

รอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบ

บัญชี 

 สุมตัวอยางสอบทานความสมเหตุสมผลของอัตราสวน

งานกอสรางที่ทําเสร็จโดยการเขาสังเกตการณการ

สํารวจทางกายภาพของงานระหวางกอสราง ทดสอบ

การคํานวณอัตราสวนงานกอสรางที่ทําเสร็จและสอบ

ทานเหตุการณ ท่ี เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลา

รายงานจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี 

 สุมตัวอยางสอบทานอัตราสวนของตนทุนทีเ่กิดข้ึนจริง

เปรียบเทียบกับประมาณการตนทุนงานกอสรางตาม

อัตราสวนของงานกอสรางที่ทําเสร็จ 

 

 

ขอมูลอ่ืน 

 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงนิรวม

และเฉพาะของบริษัทและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานน้ัน ซ่ึงคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลัง

วันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีน้ี 

 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไมครอบคลุมถึงขอมูลอ่ืนและขาพเจาไมไดใหความเชื่อม่ันตอ

ขอมูลอ่ืน 
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ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท คือ การอานขอมูลอื่นตามที่ระบุ

ขางตนเมื่อจัดทําแลว และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทหรือกับ

ความรูท่ีไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

หรือไม 

 

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตอง

ส่ือสารเร่ืองดังกลาวกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเพ่ือใหผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอ

ขอเท็จจริง 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 

 

ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหลาน้ีโดยถูกตองตามที่ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํา

งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทท่ีปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอผิดพลาด 

 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทในการ

ดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ืองที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชี

สําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกกลุมบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงาน

ตอเน่ืองตอไปได 

 

ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัท 

 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชตีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทั 

 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมไดเปน

การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเม่ือ

คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทาง

เศรษฐกจิของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษทัเหลาน้ี ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ

ขาพเจารวมถึง 
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 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไม

วาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธี การตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเส่ียง

เหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความ

เส่ียงท่ีไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเส่ียงที่เกิดจาก

ขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเวนการแสดง

ขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 

 ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถปุระสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย

ขอมูลที่เก่ียวของซ่ึงจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร 

 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที ่อาจเปนเหตุใหเกิดขอ

สงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม

แนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะ

เปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของ

ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง 

 

 ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบ

การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร

หรือไม 

 

 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของบริษทัภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเร่ืองตาง ๆ ที่สําคัญซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได

วางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจา

ไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับความเปน

อิสระและไดส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลที่
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บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาด

ความเปนอิสระ 

 

จากเร่ืองที่ส่ือสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญมากท่ีสุด ในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญ ในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธบิายเร่ืองเหลาน้ี

ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว หรือในสถานการณที่

ยากที่จะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทําดังกลาวสามารถ

คาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 

 

 

 

 

 

นางสาวภิตินันท  ภัทรกฤติเดช 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 10467 

 

บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6.1 192,964,037     266,157,925     170,151,599     243,362,265     

เงินลงทุนระยะส้ัน 6.2 150,000,000     60,000,003       150,000,000     60,000,000       

ลูกหน้ีการคา 6.3 173,331,112     346,113,482     173,331,112     346,113,482     

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 20 75,666,120       153,175,975     75,666,120       153,175,975     

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 79,884,283       138,570,668     79,884,283       138,570,668     

สินคาคงเหลือ 8 44,307,942       59,373,873       44,307,942       59,373,873       

สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน 1,874,797        -                 1,874,797        -                 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 434,486           1,020,464        433,185           1,019,176        

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 718,462,777     1,024,412,390  695,649,038     1,001,615,439  

สินทรัพยไมหมุนเวียน

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 6.4 -                 1,800,000        -                 1,800,000        

เงินลงทุนในบริษัทยอย 9 -                 -                 10,199,981       10,199,981       

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 10 3,969,939        4,456,872        3,969,939        4,456,872        

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 11 505,479,906     644,747,982     505,479,575     644,747,651     

สินทรัพยสิทธิการใช 4, 12 78,124,744       -                 78,124,744       -                 

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 4,632,611        3,846,290        4,632,611        3,846,290        

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14 6,933,398        4,924,798        1,056,368        -                 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 3,188,171        5,247,951        3,188,171        5,247,951        

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 602,328,769     665,023,893     606,651,389     670,298,745     

รวมสินทรัพย 1,320,791,546  1,689,436,283  1,302,300,427  1,671,914,184  

check -                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หน้ีสินหมุนเวียน

เจาหน้ีการคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 15 116,267,516    388,183,972    115,011,316    386,761,528             

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน 20 19,094,602      67,316,492      19,094,602      67,316,492               

สวนของหนี้สินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป

 - เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6.5 16,800,000      16,800,000     16,800,000      16,800,000               

 - หนี้สินตามสัญญาเชา 4, 6.6 24,410,940      21,078,066      24,410,940      21,078,066               

 - ประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 17 1,073,460       5,803,972       1,073,460       5,803,972                

ภาษีเงินไดนติิบุคคลคางจาย 14 16,919           12,309,171      -                12,297,444               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16 12,419,486      23,143,889      12,419,486      23,143,889               

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 190,082,923    534,635,562    188,809,804    533,201,391             

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6.5 15,000,000      31,800,000      15,000,000      31,800,000               

หน้ีสินตามสัญญาเชา 4, 6.6 31,003,513      41,197,717      31,003,513      41,197,717               

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 14 -                -                -                952,232                   

ประมาณการคาความเสียหายไมหมุนเวียน 15 16,653,519      -                16,653,519      -                         

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 17 19,881,890      14,708,570      19,881,890      14,708,570               

ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอน 4 1,642,800       -                1,642,800       -                         

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 84,181,722      87,706,287      84,181,722      88,658,519               

รวมหน้ีสิน 274,264,645    622,341,849    272,991,526    621,859,910             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.5 บาท

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

- ทุนท่ีออกและชําระแลว 749,873,396 หุน 374,936,698     374,936,698     374,936,698     374,936,698     

    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 19.1 153,825,441     153,825,441     153,825,441     153,825,441     

    กําไรสะสม

- จัดสรรแลวเพ่ือทุนสํารองตามกฎหมาย 19.2 37,979,500       37,979,500       37,979,500       37,979,500       

- ยงัไมไดจัดสรร 4, 19.3 485,482,948     506,050,481     462,567,262     483,312,635     

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน (5,697,686)       (5,697,686)       -                 -                 

รวมสวนของบริษัทใหญ 1,046,526,901  1,067,094,434  1,029,308,901  1,050,054,274  

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

รวมสวนของผูถือหุน 1,046,526,901  1,067,094,434  1,029,308,901  1,050,054,274  

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 1,320,791,546  1,689,436,283  1,302,300,427  1,671,914,184  

-                          -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจากการรับจางงานกอสราง 20, 24 1,415,214,674  1,553,790,802  1,415,214,674  1,553,790,802  

รายไดจากการใหเชา 781,975          441,616          781,975          441,616          

รวมรายไดจากการใหบริการ 1,415,996,649  1,554,232,418  1,415,996,649  1,554,232,418  

ตนทุนจากการใหบริการ 23 (1,111,011,551) (1,145,097,569) (1,111,011,551) (1,145,100,568) 

กําไรข้ันตน 304,985,098    409,134,849    304,985,098    409,131,850    

รายไดเงินปนผลรับ 6.4 -                 124,000          -                 124,000          

รายไดคาสินไหมทดแทน 21 -                 13,000,000      -                 13,000,000      

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย 1,643,721        953,364          1,643,721        953,364          

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 6.4 60,000            -                 60,000            -                 

รายไดอ่ืน 22 5,817,110        4,968,772        5,715,772        4,783,084        

คาใชจายในการขาย 23 (7,185,817)       (4,398,474)       (7,185,817)       (4,398,474)       

คาใชจายในการบริหาร 4, 23 (88,917,580)     (95,518,347)     (88,851,052)     (94,816,315)     

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 216,402,532    328,264,164    216,367,722    328,777,509    

รายไดทางการเงิน 3,046,280        3,041,532        2,855,328        2,860,536        

ตนทุนทางการเงิน 4 (4,153,462)       (3,047,451)       (4,153,462)       (3,047,451)       

กําไรกอนภาษีเงินได 215,295,350    328,258,245    215,069,588    328,590,594    

คาใชจายภาษีเงินได 14 (32,756,365)     (50,644,544)     (32,708,443)     (56,492,982)     

กําไรสําหรับป 4 182,538,985    277,613,701    182,361,145    272,097,612    

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไมถูกจัดประเภทใหมไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมของผลประโยชน

พนักงานท่ีกําหนดไว - สุทธิจากภาษี 14 -                 (2,106,083)       -                 (2,106,083)       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป - สุทธิจากภาษี -                 (2,106,083)       -                 (2,106,083)       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 182,538,985    275,507,618    182,361,145    269,991,529    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

(หนวย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบงปนกําไรสําหรับป

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 182,538,985 277,613,701 182,361,145 272,097,612 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -             -             -             -             

182,538,985 277,613,701 182,361,145 272,097,612 

การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 182,538,985 275,507,618 182,361,145 269,991,529 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม -             -             -             -             

182,538,985 275,507,618 182,361,145 269,991,529 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 25

กําไร (บาทตอหุน) 0.24            0.37            0.24            0.36            

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (หุน) 749,873,396 749,873,396 749,873,396 749,873,396

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

องคประกอบอ่ืนของ

สวนของผูถือหุน

จัดสรรเพ่ือ สวนต่ําจากการ รวมสวนของ สวนไดเสีย

ทุนที่ออก สวนเกินมูลคา สํารองตาม ยังไมได เปล่ียนแปลงสัดสวน ผูถือหุน ที่ไมมี รวม

หมายเหตุ และชําระแลว หุนสามัญ กฎหมาย จัดสรร การลงทุนในบริษัทยอย บริษัทใหญ อํานาจควบคุม สวนของผูถือหุน

งบการเงินรวม

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

จายเงินปนผล 19.3.2 -               -                -                (74,987,340)      -                        (74,987,340)       -                  (74,987,340)        

รวมรายการกับผูถือหุน -              -               -                (74,987,340)      -                        (74,987,340)       -                 (74,987,340)        

การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน

กาํไรสําหรับป -               -                -                277,613,701     -                        277,613,701      -                  277,613,701       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป 14 -               -                -                (2,106,083)        -                        (2,106,083)         -                  (2,106,083)          

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -               -                -                275,507,618     -                        275,507,618      -                  275,507,618       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 374,936,698  153,825,441   37,979,500     506,050,481     (5,697,686)               1,067,094,434    -                 1,067,094,434    

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี 4 -               -                -                (640,701)          -                        (640,701)           -                  (640,701)            

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว 374,936,698  153,825,441   37,979,500     505,409,780     (5,697,686)               1,066,453,733    -                  1,066,453,733     

จายเงินปนผล 19.3.1 -               -                -                (202,465,817)    -                        (202,465,817)      -                  (202,465,817)      

รวมรายการกับผูถือหุน -              -               -                (202,465,817)    -                        (202,465,817)      -                 (202,465,817)      

การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน

กาํไรสําหรับป -               -                -                182,538,985     -                        182,538,985      -                  182,538,985       

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -               -                -                182,538,985     -                        182,538,985      -                  182,538,985       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 374,936,698  153,825,441   37,979,500     485,482,948     (5,697,686)               1,046,526,901    -                  1,046,526,901     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หนวย : บาท)

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

กําไรสะสม



 

 

  
รายงานประจําป 2563 

103

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย : บาท)

ทุนท่ีออก สวนเกินมูลคา จัดสรรเพ่ือสํารอง ยังไมได รวมสวนของ

หมายเหตุ และชําระแลว หุนสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ผูถือหุน

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

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

จายเงินปนผล 19.3.2 -                    -                    -                    (74,987,340)         (74,987,340)         

รวมรายการกับผูถือหุน -                    -                    -                    (74,987,340)         (74,987,340)         

การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน

กําไรสําหรับป -                    -                    -                    272,097,612        272,097,612        

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป 14 -                    -                    -                    (2,106,083)          (2,106,083)          

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                    -                    -                    269,991,529        269,991,529        

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

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 374,936,698        153,825,441        37,979,500         483,312,635        1,050,054,274     

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี 4 -                    -                    -                    (640,701)             (640,701)             

ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว 374,936,698        153,825,441        37,979,500         482,671,934        1,049,413,573     

จายเงินปนผล 19.3.1 -                    -                    -                    (202,465,817)       (202,465,817)       

รายการกับผูถือหุน -                    -                    -                    (202,465,817)       (202,465,817)       

การเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน

กําไรสําหรับป -                    -                    -                    182,361,145        182,361,145        

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                    -                    -                    182,361,145        182,361,145        

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 374,936,698        153,825,441        37,979,500         462,567,262        1,029,308,901     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไรสะสม
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย : บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กําไรสําหรับป 182,538,985  277,613,701  182,361,145  272,097,612  

ปรับรายการท่ีกระทบกําไรเปนเงินสดรับ (จาย)

ปรับปรุงคาใชจาย (รายได) ในกําไรสําหรับป

คาใชจายภาษีเงินได 32,756,365    50,644,544    32,708,443    56,492,982    

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 98,346,399    85,955,211    98,346,399    85,955,211    

คาใชจายประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 2,118,922     3,019,096     2,118,922     3,019,096     

คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 9,447,292     497,576        9,447,292     2,226,447     

กลับรายการคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา (271,441)       1,269,564     (271,441)       1,269,564     

คาใชจายประมาณการคาความเสียหาย 18,991,864    792,740        18,991,864    792,740        

คาใชจายประมาณการโบนัส 8,739,026     24,555,828    8,739,026     24,555,828    

กําไรจากการจําหนายสินทรัพย (1,643,721)    (788,955)       (1,643,721)    (788,955)       

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน (60,000)         -              (60,000)         -              

รายไดทางการเงิน (3,046,280)    (3,041,530)    (2,855,328)    (2,860,536)    

ตนทุนทางการเงิน 4,153,462     3,047,451     4,153,462     3,047,451     

รายไดเงินปนผลรับ -              (124,000)       -              (124,000)       

ปรับปรุงสินทรัพยดาํเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหน้ีการคา 163,960,920  (121,718,315) 163,960,920  (123,447,186) 

สินทรัพยท่ีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 104,748,979  (57,363,130)   104,748,979  (60,295,769)   

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 30,821,419    (22,693,764)   30,821,419    (22,201,835)   

สินคาคงเหลือ 15,337,372    (14,698,230)   15,337,372    (14,698,230)   

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 882,347        (10,889,225)   882,360        (11,391,256)   

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 2,059,780     166,829        2,059,780     159,829        

ปรับปรุงหน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (282,993,827) 141,533,176  (282,827,583) 141,952,874  

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน (48,221,890)   11,509,039    (48,221,890)   11,509,039    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,717,425)   5,684,535     (10,717,425)   5,731,155     

จายชาํระประมาณการหน้ีสินสําหรับผลประโยชนพนักงาน (2,110,022)    (541,500)       (2,110,022)    (541,500)       

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน 325,838,526  374,430,641  325,969,973  372,460,561  

ดอกเบ้ียรับ 2,749,911     3,126,704     2,558,959     2,945,709     

ดอกเบ้ียจาย (1,243,074)    (2,597,461)    (1,243,074)    (2,597,461)    

ภาษีเงินไดรับคืน -              25,365,669    -              20,493,200    

ภาษีเงินไดจายออก (48,932,014)   (48,882,934)   (48,889,284)   (48,371,140)   

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 278,413,349  351,442,619  278,396,574  344,930,869  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย : บาท)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทุนระยะส้ันลดลง (เพ่ิมข้ึน) (89,999,997)   -              (90,000,000)   -              

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน 1,860,000     -              1,860,000     -              

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพย 2,539,553     973,492        2,539,553     973,491        

เงินสดจายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (19,862,761)   (186,858,270) (19,862,761)   (186,858,270) 

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (954,835)       (734,861)       (954,835)       (734,861)       

เงินปนผลรับ -              124,000        -              124,000        

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดจายเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (16,800,000)   (1,400,000)    (16,800,000)   (1,400,000)    

เงินสดรับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -              50,000,000    -              50,000,000    

เงินสดจายหน้ีสินตามสัญญาเชา (25,923,380)   (19,428,889)   (25,923,380)   (19,428,889)   

เงินปนผลจาย (202,465,817) (74,987,340)   (202,465,817) (74,987,340)   

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (73,193,888)   119,130,751  (73,210,666)   112,619,000  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 266,157,925  147,027,174  243,362,265  130,743,265  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 192,964,037  266,157,925  170,151,599  243,362,265  

ขอมูลกระแสเงนิสดเปดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีไมใชเงินสด :

- สินทรัพยสิทธิการใชภายใตสัญญาเชา 3,441,393     19,915,514    3,441,393     19,915,514    

- โอนสินทรัพยสิทธิการใชจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 73,089,587    -              73,089,587    -              

- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย -              2,106,083     -              2,106,083     

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

- สินทรัพยสิทธิการใชเพิ่มข้ึน 14,139,298    -              14,139,298    -              

- หน้ีสินตามสัญญาเชาเพ่ิมขึ้น 13,137,199    -              13,137,199    -              

- ประมาณการหน้ีสินจากการร้ือถอนเพ่ิมขึ้น 1,642,800     -              1,642,800     -              

- ปรับปรุงกําไรสะสมลดลง (640,701)       -              (640,701)       -              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

 

1.1 ขอมูลบริษัท 

 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนกอต้ังในประเทศไทยเร่ิมแรกเม่ือวันที่ 13 

สิงหาคม 2545 โดยบริษัทไดแปรสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันท่ี 

20 กรกฎาคม 2548 ทะเบียนเลขที่ 0107548000536 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

และเร่ิมเปดซื้อขายเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 และยายการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจากตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ มาเปนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558  

 

บริษัทจดทะเบียนสํานักงานและสํานักงานสาขา รวมกันทั้งหมด 2 แหง ดังนี้ 

1) สํานักงานใหญ: ตั้งอยูที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

2) สํานักงานสาขา (1): ต้ังอยูเลขที่ 22/4 หมูที่ 11 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัด

ปทุมธานี 12140 

 

1.2 ลกัษณะการดําเนินธุรกิจ 

 

บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลัก ไดแก การใหบริการงานกอสรางฐานราก

อาคาร ดวยการทําเสาเข็มชนิดเจาะ ปรับปรุงคุณภาพดิน งานกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม 

 

1.3 เหตุการณสําคัญที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของกลุมบริษัทในระหวางป 

 

เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซ่ึงเปนไวรัสสายพันธุใหมในชวงปลายป 

2562 รัฐบาลไทยไดประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีผล

บังคับใชว ันที ่ 26 ม ีนาคม 2563 เพื ่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยใหอํานาจเต็มก ับ

นายกรัฐมนตรีในการกําหนดและใชนโยบายในประเทศ ทั้งนี้ จึงมีมาตรการออกมาจํานวนมากเพ่ือ

ควบคุมการระบาด ประกอบไปดวย การควบคุมการเดินทาง การกักตัว การปดธุรกิจและถนน และการ



 

 

  รายงานประจําป 2563 

107

ปดเมืองในบางพ้ืนที่ ซึ่งมีผลตออุปสงคและอุปทานของสินคาและบริการ ในขณะเดียวกันก็มีการผอน

ปรนนโยบายการเงินและการคลงัเพ่ือพยุงเศรษฐกิจ 

 

ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินผลกระทบจากสถานการณดังกลาวโดยคาดวา จากภาวะเศรษฐกิจท่ี

ชะลอตัวและผลกระทบจากมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐ ทําใหภาคเอกชนจะมีการชะลอการออก

โครงการใหมหรือเล่ือนการเร่ิมงานกอสรางบางโครงการออกไป ซ่ึงหากประเทศไทยสามารถควบคุมการ

ระบาดไดดี รัฐบาลมีแนวโนมที่จะผอนคลายมาตรการบางสวนซ่ึงจะทําใหงานภาคเอกชนมีทิศทางฟน

ตัวได ในสวนของงานภาครัฐ ฝายบริหารเชื่อวา แมในระยะส้ันภาครัฐจะเนนการชวยเหลือและเยียวยา

ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณขางตนจนอาจทําใหโครงการกอสรางใหม ๆ มีความลาชาไปบาง แต

ในที่สุดภาครัฐยังคงตองกลับมาดําเนินนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของประเทศผานการใชจายและลงทุน

ในโครงการกอสรางขนาดใหญตาง ๆ ซึ่งจะทําใหอุตสาหกรรมกอสรางกลับมาฟนตัวไดในระยะเวลาอัน

ใกล 

 

2. สรปุนโยบายการบญัชีที่สําคัญ 

 

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 

งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยจัดทําเปนทางการเปนภาษาไทย การ

แปลงบการเงินฉบับนี้เปนภาษาอื่น ใหยึดถืองบการเงินที่จัดทําข้ึนเปนภาษาไทยเปนเกณฑ 

 

(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ีใชโดยกลุมบริษัท 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่มีผลบังคับใชในรอบระยะเวลาการรายงานปจจุบันและมีผล

ใหกลุมบริษัทตองเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและปรับปรุงงบการเงิน ไดแก 

- มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง “การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน”  

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง “การเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน” 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เร่ือง “เคร่ืองมือทางการเงนิ” 

- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง “สญัญาเชา” (“TFRS 16”) 
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ผลกระทบจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวและนโยบายการบัญชีใหมเปดเผย

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นที่ออกและปรับปรุง

ใหมรวมถึงการตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางการบัญชี ไมมีผลกระทบตอนโยบายการบัญชี

และงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

 

ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั ่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเตมิทาง

บัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เนื่องจากกลุมบริษัทไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ที่ยังคงอยูในสถานการณที่ความไมแนนอนสูงอาจเปนผลให

กลุมบริษัทตองใชดุลยพินิจมากในการประมาณการ โดยกําหนดใหมีการผอนปรนชั่วคราวทางบัญชี

สําหรับระหวางวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทานั้น กลุมบริษัทเลือกใช

มาตรการผอนปรนชั่วคราว ไดแก การวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยวิธีอยาง

งายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กลุมบริษัทใชขอมูล

ในอดีต ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยไมไดนําขอมูลคาดการณในอนาคตที่ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณ COVID-19 มาใชคํานวน 

 

ทั้งน้ี ฝายบริหารคาดวาไมมีผลกระทบตองบการเงินในงวดถัดไปอยางมีนัยสําคัญภายหลังจากขอ

ผอนปรนครบกําหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563  

 

(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมท่ียังไมไดใช 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมซ่ึงยังไมมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาการรายงานสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทไมไดเลือกถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินใหมไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการรายงานในงวดปจจุบันหรืออนาคต

และรายการคาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินของกลุมบริษัทที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทใหญและ

บริษัทยอยทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วันส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษัทยอยทั้งหมด

เปนวันที่ 31 ธันวาคม 
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งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยที่บริษัท ไพลอน 

จํากัด (มหาชน) ถือหุนดังตอไปนี ้

 
  สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)   

ช่ือบริษัทยอย  2563  2562  ลักษณะธุรกิจ 

       

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด  100  100  ใหบริการงานกอสรางฐานรากอาคารดวยเสาเข็มชนิดหลอ การทํา

เสาเข็มชนิดเจาะ การรับงานฐานรากอ่ืน ๆ และใหบริการรับเหมา

กอสราง (โดยบริษัทไดหยุดประกอบการชั่วคราวต้ังแตป 2562) 

 

รายการและยอดคงเหลือทั้งหมดระหวางกลุมบริษัทซ่ึงรวมถึงรายการกําไรและขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้น

ของรายการระหวางกันในกลุมบริษัทไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแลว หากผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

ในสินทรัพยที่มีการซ้ือขายระหวางกันมีการกลับรายการในการจัดทํางบการเงินรวม สินทรัพยดังกลาว

จะถูกทดสอบการดอยคาในภาพรวมของกลุมบริษัท จํานวนเงินท่ีรายงานในงบการเงินของบริษัทยอย

จะถูกปรับปรุงเพื่อใหเปนไปตามนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท 

 

กาํไรขาดทนุและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทยอยท่ีซื้อและขายในระหวางปจะรับรูนับจากวันท่ี

มีการซ้ือและหยุดรับรูต้ังแตวันท่ีมีการขาย (ถามี)  

 

กลุมบริษัทจัดสรรกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทยอยระหวางสวนของบริษัทใหญและสวนไดเสียท่ี

ไมอยูในอํานาจควบคุมในบริษัทยอยตามสดัสวนของความเปนเจาของ  

 

2.3 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

 

สกุลเงินท่ีใชในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมนําเสนอโดยใชสกลุเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทใหญ 

 

รายการและยอดคงเหลือสกุลเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิด

รายการ กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชําระเงินตราตางประเทศและที่เกิดจากการวัด

มูลคารายการที่เปนตัวเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รับรูในงบกําไรขาดทุน 
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รายการที่ไมเปนตัวเงินจะไมถูกปรับมูลคา ณ วันสิ้นป และจะใชราคาทุนเดิมในการวัดมูลคา แปลงคา

โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ ยกเวน รายการท่ีไมเปนตัวเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรม ซึ่งจะถูกแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่กําหนดมูลคายุติธรรม 

 

2.4 การวัดมูลคายุติธรรม 

 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ไดรับจากการขายสินทรัพยหรือจะจายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ี

เกดิขึ้นในสถานการณปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วนัที่วัดมูลคา 

 

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินวัดมูลคายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกําหนดลําดับชั้นของ

มูลคายติุธรรมเปน 3 ระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการประเมินมูลคา ดังนี้ 

 

 ขอมูลระดับ 1 เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพย

 หรือหนี้สินอยางเดียวกัน 

 

 ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซึ่งรวมอยูในระดับ 1  

  ท่ีสามารถอางอิงหรือเปรียบเทียบกันไดโดยตรงหรือโดยออม  

  สําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินน้ัน 

 

 ขอมูลระดับ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดซ่ึงนํามาใชกับสนิทรัพยหรือหนี้สินนั้น 

 

2.5 บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับกลุมบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมกลุมบริษัท 

หรือถูกควบคุมโดยกลุมบริษัทไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน

กับกลุมบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงมี

อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญท้ังทางตรงและทางออมกับกลุมบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ

พนกังานของกลุมบริษัทท่ีมีอํานาจในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของกลุมบริษัท 
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2.6 รายไดและคาใชจาย 

 

รายไดจากการขายสินคาและบริการรับรูเมื่อลูกคามีอํานาจควบคุมในสินคาหรือบริการดวยจํานวนเงินท่ี

สะทอนถึงส่ิงตอบแทนที่กลุมบริษัทคาดวาจะมีสิทธิไดรับ ซ่ึงไมรวมจํานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม 

ภาษีมูลคาเพ่ิม โดยแสดงสุทธิจากสวนลดการคา และสวนลดตามปริมาณวัดมูลคา รายไดรับรูตลอด

ชวงเวลาหนึ่ง เม่ือกลุมบริษัทปฏิบัติ ตามภาระผูกพัน เสร็จส้ินโดยการโอนบริการตามสัญญาใหกับ

ลกูคา 

 

รายไดจากการรับจางงานกอสราง 

สญัญากอสราง ประกอบดวย เสาเขม็เจาะ ปรับปรุงคุณภาพดิน งานกําแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม  

 

สัญญากอสรางประกอบดวยจํานวนรายไดเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไวในสัญญาซึ่งรวมถึงจํานวนเงิน

ที่เก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงงานตามสัญญา 

 

เมื่อกลุมบริษัทสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ กลุมบริษัทจะรับรู

รายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางท่ีเก่ียวของกับสัญญากอสราง โดยอางอิงกับขั้นความสําเร็จ

ของงานกอสราง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายไดคากอสรางวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบ

แทน ที่ไดรับหรือที่คางรับ 

 

รายไดคากอสราง รับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง โดยใชวิธีผลผลิต 

 

เมื่อกลุมบริษัทไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ กลุมบริษัทจะรับรู

รายไดคากอสรางไมเกินกวาตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับ

ตนทุนนั้นคืน และรับรูตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเปนคาใชจาย 

 

ในแตละสถานการณ เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นจะสูงกวารายได

คากอสรางทั้งส้ิน กลุมบรษิัทจะรับรูผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนเปนคาใชจายทันทีในกําไรขาดทนุ 

 

สนิทรัพยที่เกิดจากสญัญา 

กลุมบริษัทรับรูสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเมื่อมีรายไดที่รับรูสะสมที่เกินกวาจํานวนเงินที่เรียกเก็บจาก

ลูกคาจนถึงปจจุบัน สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเปนลูกหนี้ เมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิท่ีจะ

ไดรับชําระโดยปราศจากเง่ือนไข เชน เมื่อกลุมบริษัทไดใหบริการเสร็จสิ้นและลูกคารับมอบงาน 
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หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

กลุมบริษัทรับรูหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อจํานวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกคาจนถึงปจจุบันท่ีเกินกวา

รายไดท่ีรับรูสะสม โดยกลุมบริษัทยังมีภาระที่ตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคา หนี้สินที่เกิดจาก

สญัญาจะรับรูเปนรายไดเมื่อกลุมบริษัทไดปฏิบัติตามภาระที่ระบุไวในสญัญาเสร็จสิ้น 

 

เมื่อตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาตนทุนที่บันทึกตามอัตราสวนรอยละของงานที่ทําเสร็จ 

กลุมบริษัทจะรับรูรายการสวนเกินดังกลาวเปน “งานระหวางกอสรางตามสัญญา” ภายใตสินทรัพย

หมุนเวียน ในทางกลับกันเมื่อตนทุนท่ีบันทึกตามอัตราสวนรอยละของงานที่ทําเสร็จสูงกวาตนทุนงาน

กอสรางที่เกิดขึ้นจริง กลุมบริษัทจะรับรูรายการสวนเกินดังกลาวเปน “คาใชจายงานกอสรางคาง

จาย” ภายใตหนี้สินหมุนเวียน 

 

รายไดคาเชา 

รายไดคาเชารับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาหนึ่งตามอายุสัญญาเชา 

 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนในวันที่กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล ซ่ึงตามปกติในกรณีเงิน

ปนผลที่จะไดรับจากบริษัทจดทะเบียนจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปนผล 

 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับ รับรูเปนรายไดดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

 

ตนทุนและคาใชจายอื่น 

ตนทุนและคาใชจายอื่นรับรูในกําไรขาดทนุเมื่อมีอํานาจควบคุมในสินคาและบริการ  

 

2.7 ตนทุนการกูยืม 

 

ตนทุนการกูยืมที่เก่ียวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข

เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น ซึ่งสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขจําเปนตองใชระยะเวลานานใน

การเตรียมพรอมเพ่ือใหนําสินทรัพยน้ันมาใชไดตามประสงคหรือนําไปขาย ตนทุนการกูยืมอ่ืนรับรูเปน

คาใชจายในระหวางงวดเมื่อเกิดรายการและแสดงรายการในตนทุนทางการเงิน 
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2.8 ภาษีเงินได 

 

คาใชจายภาษีเงินไดรับรูในกําไรขาดทุน ซ่ึงประกอบดวยผลรวมของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและ

ภาษีเงินไดปจจุบันซ่ึงไมไดบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือตรงเขาสวนของผูถือหุน 

 

ภาษีเงินไดปจจุบันคํานวณอัตราภาษีและกฏหมายภาษีอากรท่ีประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคํานวณโดยใชวิธีพิจารณาจากรายการใน

งบแสดงฐานะการเงิน (Liability Method) 

 

สนิทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะรับรูเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาขาดทุนสะสมทางภาษี

หรือผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีจะสามารถหักกับกําไรทางภาษีในอนาคตได โดยกลุมบริษัท

ประเมินจากการประมาณการผลการดําเนินงานในอนาคตปรับปรุงดวยรายไดและคาใชจาย

ตองหามทางภาษีและขอจาํกัดโดยเฉพาะของการใชขาดทุนและเครดิตทางภาษี 

 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยทั่วไปจะรับรูทั้งหมดนอกจากจะไดรับยกเวนตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

 

2.9 เงินสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มี

สภาพคลองสูง (ซึ่งไมไดใชเปนหลักประกัน) และพรอมที่จะเปล่ียนเปนเงินสดที่แนนอน ซึ่งมีความเสี่ยง

ในการเปล่ียนแปลงมูลคานอย 

 

2.10 เงินลงทุนระยะส้ัน 

 

เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย เงินฝากประจํา และใบรับเงินฝากประจําที่ครบกาํหนดไมเกิน 1 ป 

แสดงตามมูลคาตามราคาทุนซ่ึงใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

 

2.11 ลกูหนี้การคา ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 

 

ลูกหนี้การคา ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา รับรูมูลคาเร่ิมแรกตามราคาที่ตกลง

กันอยางไมมี เงื่อนไขซ่ึงไมมีองคประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสําคัญ (ถามี ) ทั้ งนี้  
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สวนประกอบทางการเงินดังกลาวจะรับรูดวยมูลคายุติธรรม ลูกหนี้ดังกลาววัดมูลคาภายหลังดวย

ราคาทุนตัดจําหนายโดยใชวิธีดอกเบี้ยที่แทจริงสุทธิดวยคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น 

 

กลุมบริษัทเลือกวิธีการอยางงายในการวัดผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุเพ่ือ

ประมาณการคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน โดยมีการจัดประเภทลักษณะของความ

เสี่ยงดานเครดิตและประสบการณในอดีต 

 

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนคํานวณจากประวัติการจายชําระหนี้ของรายไดสําหรับ

ระยะเวลา 36 เดือน กอนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงดวยผลกระทบ

ของสภาพการณปจจุบันและการพยากรณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตท่ีมีผลตอความสามารถในการ

ชาํระหน้ีของลูกคา 

 

ผลกระทบสะสมเก่ียวกับการดอยคาจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง “เคร่ืองมือทางการเงิน” เปนคร้ังแรกไมมีสาระสําคัญ 

 

2.12 สนิคาคงเหลือ 

 

สินคาคงเหลือ ไดแก  

- งานระหวางกอสรางตามสัญญา แสดงตามราคาทุนตามวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมูลคาสุทธิที่คาด

วาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 

- วัสดุและอะไหล แสดงตามราคาทุนซึ่งคํานวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิท่ีคาดวาจะไดรับ 

แลวแตราคาใดจะตํ่ากวา วัสดุและอะไหลจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนงานกอสรางเมื่อมีการเบิกใช 

 

คาเผ่ือผลขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลงจะถูกบันทึกสําหรับสินคาเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลาสมัยและ

คางนาน 

 

2.13 เงินลงทุนและสินทรัพยทางการเงินอ่ืน 

 

1) การจัดประเภทรายการ 

 

กลุมบริษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเงิน โดยมีการวัดมูลคาดังนี ้
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- วัดมูลคาภายหลังดวยมูลคายุติธรรมทั้งผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและกําไรขาดทนุ และ 

- วัดมูลคาดวยราคาทุนตดัจําหนาย 

 

การจัดประเภทขึ้นอยูกับลักษณะโมเดลธุรกิจของกลุมบริษัทในการบริหารจัดการทางการเงิน

และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสนิทรัพยทางการเงิน 

 

สําหรับสินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนรับรูในกําไรขาดทุนหรือกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมไดถือไวเพ่ือการคา กลุมบริษัทจะเลือกบันทึกรายการเงินลงทุน

ในตราสารทุนดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือไม ณ วันรับรูรายการเมื่อ

เร่ิมแรก 

 

2) การรับรูรายการและการตัดรายการ 

 

การซื้อหรือขายสินทรัพยทางการเงินตามวิธีปกติรับรูรายการในวันซ้ือขาย ซ่ึงเปนวันท่ีกลุม

บริษัทมีขอผูกมัดท่ีจะซื้อหรือขายสินทรัพย สินทรัพยทางการเงินตัดรายการเม่ือสิทธิที่จะไดรับ

กระแสเงินสดจากสินทรัพยทางการเงินหมดอายุหรือกลุมบริษัทไดโอนความเส่ียงและ

ผลตอบแทนความเปนเจาของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยทางการเงินแลว 

 

3) การวัดมูลคา 

 

กลุมบริษัทรับรูรายการเร่ิมแรกของสินทรัพยทางการเงินไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน

กาํไรขาดทุนดวยมูลคายุติธรรมบวกตนทุนการทํารายการซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา 

ซึ่งสินทรัพยทางการเงิน สวนตนทุนการทํารายการของสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 

4) การดอยคา 

 

กลุมบริษัทประเมินผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ที่แสดงมูลคาดวย

ราคาทุนตัดจําหนายและมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวยขอมูลคาดการณใน

อนาคต โดยมีการประเมินการดอยคาเมื่อความเสี่ยงทางดานเครดิตเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคญั 
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เงินลงทุนในตราสารทุน 

 

กลุมบริษัทวัดมูลคาภายหลังเงินลงทุนในตราสารทุนท้ังหมดดวยมูลคายุติธรรม ผูบริหารของกลุมบริษัท

เลือกแสดงรายการกําไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารทุนไปยังกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

เนื่องจากเปนการลงทุนระยะยาวเพื่อผนึกกําลังในการดําเนินงานไดดียิ่งขึ้นโดยไมจัดประเภทกําไร

หรือขาดทุนจากมูลคายุติธรรมไปยังงบกําไรขาดทุนในภายหลังจนกวาจะมีการตัดรายการเงินลงทุน 

เงินปนผลจากเงินลงทุนดังกลาวรับรูเปนรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุนเมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงิน

ปนผล 

 

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนรับรูเปน

รายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน ขาดทุนจากการดอยคา (การกลับรายการขาดทุนจากการ

ดอยคา) ของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไมได

แสดงรายการแยกจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมอ่ืน 

 

บริษัทมีการขายเงินลงทุนในตราสารทุนระหวางป 2563 ซึ่งมีมูลคายุติธรรมไมแตกตางจากมูลคา 

ณ วันที่เร่ิมใชนโยบายการบัญชีใหมอยางมีนัยสาํคัญ 

 

2.14 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บันทึกบัญชีดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อ

การดอยคาสะสม (ถามี) บริษัทรับรูกําไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนในปที่มี

การขายเงินลงทุน เมื่อเงินลงทุนดังกลาวเกิดการดอยคา บริษัทจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคา

เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน และจะรับรูรายไดเงินปนผลเมื่อมีการประกาศจายจากบริษัทยอย 

 

2.15 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนแสดงตามราคาทุน ซ่ึงคํานวณจากราคาซ้ือสินทรัพยทั้งที่เปนเงินสด 

และจํานวนเทียบเทาเงินสดในการทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานที่หรือสภาพที่พรอมจะใชงานได

ตามวัตถุประสงค อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุนหัก

คาเส่ือมราคาสะสม 
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อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคํานวณคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสินทรัพยตาง ๆ ดังนี ้

 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 20 ป 

 

รายจายเกี่ยวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้น ซ่ึงทําใหราคาเปล่ียน

แทนในปจจุบันของสินทรัพยเพิ่มข้ึนอยางเปนสาระสําคัญจะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย สวนคา

ซอมแซมและคาบาํรุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดข้ึน 

 

2.16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

 

ที่ดิน 

ที่ดินแสดงดวยราคาทุน ไมมีการกําหนดอายุการใหประโยชนและไมมีการคิดคาเส่ือมราคาของที่ดิน 

 

อาคารและอุปกรณ 

อาคารและอุปกรณรับรูราคาเร่ิมแรกดวยตนทุนที่ซื้อหรือผลิตประกอบดวยตนทุนทางตรงที่สามารถ

ปนสวนใหกับสินทรัพยเพ่ือทําใหสินทรัพยนั้นอยูในสถานท่ีหรือสภาพท่ีพรอมที่จะใชงานไดตามท่ี

ประสงคของฝายบริหารของกลุมบริษัท อาคารและอุปกรณถูกวัดมูลคาภายหลังการรับรูรายการ 

ดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

 

คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงเพ่ือตัดจําหนายราคาทุนสุทธจิากมูลคาคงเหลือของอาคารและ

อปุกรณอ่ืนตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยมีดังตอไปนี้ 

 

อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสราง 5 - 20 ป 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ 5 - 10 ป 

เคร่ืองตกแตงและเครื่องใชสาํนักงาน 3 - 5 ป 

ยานพาหนะ 5 ป 

 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง และสินทรัพยท่ียังไมพรอมใชงาน 

 

การประมาณการมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนมีการทบทวนอยางนอยปละคร้ัง 
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กาํไรขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งเปนผลตางระหวางผลตอบแทนที่ไดจาก

การจําหนายและมูลคาตามบัญชขีองสินทรัพยซ่ึงจะรับรูในกําไรขาดทุนเปนรายไดหรือคาใชจายอื่น 

 

2.17 การเชาสินทรัพย 

 

กลุมบริษัทมีสัญญาเชาสินทรัพย โดยกําหนดเปนระยะเวลาการเชาคงที่ซ่ึงสามารถตออายุสัญญาได 

สัญญาประกอบไปดวยองคประกอบท่ีเปนการเชาและไมใชการเชา กลุมบริษัทมีการปนสวนมูลคา

องคประกอบตามสัญญาดวยราคาเอกเทศ 

 

ระยะเวลาการเชามีการเจรจาตอรองรายสัญญาซ่ึงมีเงื่อนไขที่แตกตางกัน สัญญาเชาไมมีเงื่อนไขใด 

ๆ นอกจากการที่ผูใหเชามสีิทธิประโยชนที่มีหลักประกันเปนสนิทรัพยท่ีเชา 

 

สนิทรพัยและหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเชาวัดมูลคาเร่ิมแรกดวยมูลคาปจจุบัน 

 

หนี้สินตามสัญญาเชา ประกอบไปดวยมูลคาปจจุบันสุทธิของ 

- การจายชําระคงท่ี (รวมถึง การจายชําระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้ส่ิงจูงใจตามสัญญาเชาใด ๆ 

- การจายชําระคาเชาผันแปรที่ขึ ้นอยูกับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลคาเริ่มแรกใชดัชนีหรือ

อัตรา ณ วันที่สัญญาเชาเร่ิมมีผล 

- จํานวนเงินที่คาดวากลุมบริษัทจะจายชําระภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลอื 

- ราคาใชสิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีกลุมบริษัทจะใชสิทธิเลือกนั้น 

และ 

- การจายชําระคาปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกําหนดสัญญาเชาแสดงใหเห็นวากลุม

บริษัทจะใชสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเชา 

 

การจายชําระตามสัญญาเชาตองคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเชา หากอัตรานั้น

สามารถกําหนดไดทุกเมื่อ แตหากอัตรานั้นไมสามารถกําหนดไดทุกเมื่อ กลุมบริษัทตองใชอัตรา

ดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพ่ิมของกลุมบริษัท ซ่ึงเปนอัตราดอกเบี้ยท่ีกลุมบริษัทจะตองจายในการกูยืม

เงินที่จําเปนเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีมูลคาใกลเคียงกับสินทรัพยสิทธิการใชในสภาพแวดลอม

ทางเศรษฐกิจที่คลายคลึง โดยมรีะยะเวลาการกูยืมและหลักประกันที่คลายคลึง 
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สนิทรพัยสิทธิการใช ประกอบดวย 

- จํานวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเชาจากการวัดมูลคาเร่ิมแรก 

- การจายชําระตามสัญญาเชาใด ๆ ท่ีจายชําระ ณ วันที่สัญญาเชาเร่ิมมีผลหรือกอนวันที่สัญญาเร่ิมมี

ผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเชาท่ีไดรับใด ๆ 

- ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ ที่เกิดขึ้นของกลุมบริษัท และ 

- ประมาณการตนทุนที่จะเกิดขึ้นสําหรับกลุมบริษัทในการรื้อและการขนยายสินทรัพยอางอิง 

การบูรณะสถานที่ ต้ังของสินทรัพยอางอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอางอิงใหอยูในสภาพตามท่ี

กาํหนดไวในขอตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเชา 

 

ตนทุนการร้ือถอน วัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองจายชําระคาร้ือถอนใน

อนาคตโดยใชอัตราคิดลดอางองิอัตราตลาดในปจจุบัน 

 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ

ของสนิทรัพยมีดังตอไปนี ้

 

  ป 

อาคารสํานักงาน  8 

เคร่ืองจักร  5-10 

ยานพาหนะ  5 

 

บริษัทเลือกรับรูผลกระทบสะสมจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 

เร่ือง “สัญญาเชา” โดยปรับปรุงยอดยกมาของกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 รายการ

สินทรัพยที่เชาภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาเชาการเงินจนถึงป 2562 ต้ังแตวันที่ 1 

มกราคม 2563 ไดถูกจัดประเภทเปนสินทรัพยสิทธิการใชและหน้ีสินตามสัญญาเชาที่เกี่ยวของ 

 

 

2.18 สนิทรพัยไมมีตัวตน 

 

สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัด แสดงในราคาทุน 

หักคาตัดจําหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจาย

ในงบกาํไรขาดทนุ คาตัดจาํหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 ป 
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2.19 การดอยคาของสินทรัพย 

 

สําหรับวัตถุประสงคในการประเมินการดอยคา สินทรัพยจะถูกจัดกลุมในระดับที่เล็กที่สุดซ่ึงกอใหเกิด

กระแสเงินสดรับที่เปนอิสระอยางมาก (หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) เปนผลใหสินทรัพย

บางรายการมีการทดสอบการดอยคาในแตละสินทรัพยและบางรายการทดสอบในระดับหนวย

สนิทรพัยที่กอใหเกิดเงินสด 

 

สินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดจะทดสอบการดอยคาเมื่อมีเหตุการณหรือมี

การเปลี่ยนแปลง ในสถานการณที่บงชี้ไดวามูลคาตามบัญชีอาจไมสามารถไดรับคืนได 

 

ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรู เทากับสวนเกินของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวย

สินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดที่สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งเปนมูลคาที่สูงกวาของมูลคา

ยุติธรรมหักดวยตนทุนในการจําหนายหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น การระบุมูลคาจากการ

ใช ผูบริหารประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตของแตละหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด

และปรับดวยอัตราการคิดลดเพ่ือคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดดังกลาว ขอมูลที่ใชใน

กระบวนการทดสอบการดอยคาเปนขอมูลประมาณการที่ไดรับการอนุมัติลาสุดจากกลุมบริษัท แต

ไมรวมประมาณการกระแสเงินสดรับหรือจายที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการปรับโครงสรางในอนาคต หรือ

จากการปรับปรุงหรือทําใหสินทรัพยนั้นดีขึ้น ปจจัยในการคิดลดจะแยกเปนแตละหนวยสินทรัพยท่ี

กอใหเกิดเงินสดเพ่ือใหสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาเงินตามเวลา

และความเส่ียงเฉพาะเจาะจงของสินทรัพย 

 

สินทรัพยทั้งหมดที่มีการประเมินใหมในภายหลังวามีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอย

คาของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอนอาจไมจําเปนตองมีอยู ขาดทุนจากการดอยคาจะถูก

กลับรายการหากสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดนั้นมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสูง

กวามูลคาตามบัญช ี

 

2.20 เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 

 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงรายการเปนหนี้สินหมุนเวียน เวนแตมีเงื่อนไขการจาย

ชําระเกินกวา 12 เดือนหลังรอบระยะเวลาการรายงาน รับรูรายการเมื่อเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรม

และวัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
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2.21 เงินกูยมื 

 

เงินกูยืมรับรูเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมสุทธิดวยตนทุนการทํารายการที่เกิดข้ึน และวัดมูลคา

ภายหลังดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ผลตางใด ๆ ระหวางเงินกูที่ไดรับ (สุทธิจากตนทุนการทํารายการ) 

กับจํานวนที่ไถถอน รับรูในกําไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาการกูยืมโดยการใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ี

แทจริง คาธรรมเนียมที่จายเพ่ือใหไดมาซ่ึงวงเงินกูยืมรับรูเปนตนทุนการทํารายการของเงินกูยืม

บางสวนหรือท้ังหมดของวงเงินกูยืมที่จะเบิกใช ในกรณีนี้ คาธรรมเนียมดังกลาวจะบันทึกเปนการ

จายลวงหนาไวจนกระทั่งมีการเบิกใชวงเงินกูยืม หากไมมีหลักฐานท่ีเปนไปไดวาเงินกูยืมบางสวน

หรือทั้งหมดจะถูกเบิกใช คาธรรมเนียมดังกลาวจะบันทึกเปนคาใชจายจายลวงหนาสําหรับการ

บริการสภาพคลองและตัดจําหนายตลอดระยะเวลาของวงเงินกูยืมที่เก่ียวของ 

 

เงินกูยืมจะถูกตัดรายการออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันท่ีระบุในสัญญาไดมีการปฏิบัติ

ตาม หรือยกเลิก หรือส้ินสุดแลว ผลแตกตางระหวางมูลคาตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินที่สิ้นสุด

ลงหรือที่ไดโอนใหกับกิจการอื่นและส่ิงตอบแทนท่ีจายซ่ึงรวมถึงสินทรัพยที่ไมใชเงินสดที่ไดโอนไป

หรือหน้ีสินที่ไดรับมา รับรูในงบกําไรขาดทุนเปนรายไดอื่นหรือตนทุนทางการเงิน 

 

เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเวนแตกลุมบริษัทมีสิทธิอยางไมมีเง่ือนไขที่จะจายชําระหน้ี

นานกวา 12 เดือน หลังจากรอบระยะเวลาการรายงาน 

 

2.22 ประมาณการคาความเสียหาย 

 

กลุ มบริษัทกําหนดเงื ่อนไขการรับประกันภายหลังการกอสราง ประมาณ 6 เดือน - 3 ป 

หลังจากสงมอบงาน ซึ่งบริษัทประมาณการคาความเสียหายจากประสบการณในอดีต โดยประมาณ

รอยละ 0.50 - 2.00 ของยอดยอดรายไดจากการกอสราง (2562: รอยละ 0.50 ของยอดรายไดจาก

การกอสราง) 
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2.23 ผลประโยชนพนักงานระยะสั้น และผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน 

 

ผลประโยชนระยะส้ัน 

ผลประโยชนระยะสั้นประกอบดวย เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ซึ่งรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 

ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานแบงเปนโครงการสมทบเงินที่กําหนดไว และโครงการ

ผลประโยชนที่กําหนดไว 

 

โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว 

กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง 

ซึ่งกําหนดใหพนักงานและกลุมบริษัทจายสมทบเขากองทุนและโครงการ โดยที่สินทรัพยของกองทุน

และโครงการไดแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท และบริหารโดยผูจัดการกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพและโครงการที่ไดรับอนุญาต กลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันตามกฏหมายหรือภาระผูกพันจากการ

อนุมานที่ตองจายเงินสมทบอีก กลุมบริษัทรับรูรายการดังกลาวเปนคาใชจายในงวดท่ีไดรับบริการ

จากพนักงาน 

 

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฏหมายท่ีตองจายผลประโยชนหลังออกจากงานใหพนักงานโดย

อางอิงจากระยะเวลาการใหบริการของพนักงานและเงินเดือนเดือนสุดทาย ซ่ึงหนี้สินโครงการ

ผลประโยชนที่กําหนดไวจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบันสุทธิของภาระผูกพันของ

โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 

ผูบริหารประมาณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนรายปโดยผูเชี่ยวชาญอิสระ

ทางคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงอางอิงจากมาตรฐานอัตราเงินเฟอ อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการ

หมุนเวียนของพนักงาน และอัตราการตาย ปจจัยในการคิดลดอางอิงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร

รัฐบาลไทย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สกลุเงินและเงื่อนไขของพันธบัตรรัฐบาลตองสอดคลอง

กับเงื่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชนหลังออกจากงานโดยประมาณระยะเวลาการครบกําหนด

ไวใกลเคยีงกับกําหนดชําระของหนี้สินดังกลาว 
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กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains or losses) 

ที่เกิดจากการคํานวณผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานแสดงรายการไวในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่นและโอนเขาโดยตรงไปยังกําไรสะสม 

 

2.24 สวนของผูถือหุน 

 

หุนสามัญแสดงดวยราคาพารของหุน ณ วันที่ออกหุน 

 

สวนเกินมูลคาหุนประกอบดวยสวนเกินที่ไดรับจากการออกหุนสามัญตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของ

ในการออกหุนถกูหักจากสวนเกินมูลคาหุนสุทธิจากภาษีท่ีเก่ียวของ 

 

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน ประกอบดวย สวนตํ่าจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุน

ในบริษัทยอยซึ่งเกิดจากมูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยตํ่ากวามูลคาเงินสดเพื่อจายซื้อเงินลงทุน  

สวนตํ่าดังกลาวจะลดลงหากบริษัทจําหนายหรือลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอย 

 

กาํไรสะสมประกอบดวยกําไรงวดปจจุบันและกําไรสะสมงวดกอน 

รายการท้ังหมดที่เกี่ยวของกับสวนของเจาของของบริษัทใหญจะบันทึกในสวนของผูถือหุน 

 

เงินปนผลคางจายที่จัดสรรจากสวนของผูถือหุนแสดงรายการในหนี้สินอื่นเมื่อเงินปนผลไดรับอนุมัติ

ในการประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการของบริษัทกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.25 กาํไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

 

กาํไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ี

ออกจาํหนายและชําระแลวในระหวางป 

 

2.26 ประมาณการหนี้สิน สนิทรัพยที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกดิข้ึน 

 

ประมาณการหนี้สินในการประกันสินคา ขอพพิาท สัญญาที่ไมสามารถบอกเลิกได หรือขอเรียกรอง

อื่นที่ตองรับรู เมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันทางกฏหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปจจุบัน 

ซึ่งเปนผลจากเหตุการณในอดีต ทําใหมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทตองสูญเสีย

ทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระภาระผูกพันนั้นและจํานวนที่ตองชดใชดังกลาว
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สามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ ทั้งนี้ หนี้สินดังกลาว ยังมีจังหวะเวลาหรือความไมแนนอนของ

จํานวนเงินท่ีตองจายชาํระ 

 

ประมาณการหนี้สินจากการเปล่ียนแปลงโครงสรางบริษัทจะรับรูเมื่อมีรายละเอียดของแผนการปรับ

โครงสรางที่มีอยูอยางเปนทางการแลวเทานั้น และผูบริหารมีการสื่อสารแผนดังกลาวในภาพรวม 

ซึ่งมีผลกระทบตอหรือเร่ิมมีการนําไปใช กลุมบริษัทไมรับรูประมาณการหนี้สินสําหรับขาดทุนจาก

การดําเนินงานในอนาคต 

 

ประมาณการหนี้สินวัดมูลคาดวยประมาณการท่ีดีที่สดุของรายจายที่ตองนําไปจายชําระภาระผูกพัน

ในปจจุบัน โดยอางอิงจากหลักฐานที่นาเชื่อถือที่สามารถหาได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเส่ียงและความไมแนนอนที่เก่ียวของกับภาระผูกพันในปจจุบันดวย 

ประมาณการหนี้สินจะถูกคิดลดเปนมลูคาปจจุบันเมื่อมูลคาของเงินตามเวลามีผลกระทบตอจํานวน

ประมาณการหนี้สินนั้นอยางมีสาระสําคัญ 

 

การชดเชยซึ่งกลุมบริษัทมีปจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืนแนนอนจากบุคคลที่สาม กลุมบริษัทจะรับรู

รายการดังกลาวเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหน้ีสินที่เกี่ยวของ 

 

ไมมีการรับรูหนี้สินหากไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรที่มี

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจซึ่งเปนผลจากภาระผูกพันในปจจุบัน 

 

3. การใชดุลยพินิจที่สําคัญของผูบริหารและความไมแนนอนของการประมาณการ 

 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารใชดุลยพินิจในการประมาณการและกําหนดขอสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู

และการวัดมูลคาสนิทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย 

 

ดุลยพินิจที่สําคัญของผูบริหาร 

ดุลยพินิจท่ีสําคัญของผูบริหารที่ใชในการกําหนดนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทซ่ึงมีผลกระทบอยางมี

สาระสําคัญตองบการเงินมีดังน้ี 

 

รายไดจากการรับจางงานกอสราง 

การรับรูรายไดจากการรับจางงานกอสรางตองใชดุลยพินิจอยางมีนัยสําคัญในการกําหนดผลของงานท่ีเกิดข้ึน

จริงและประมาณการตนทุนเพ่ือใหงานกอสรางแลวเสร็จ 
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การรับรูสินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูโดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไร

ทางภาษีในอนาคตของบริษัทที่นํามาหักกับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีไดและขาดทุนสะสมทางภาษี

ที่สามารถนํามาใชได 

 

ความไมแนนอนของประมาณการ 

ขอมูลเกี่ยวกับประมาณการและขอสมมติฐานที่มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญในการรับรูและวัดมูลคา

ของสินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย มีดังนี้ ท้ังน้ี ผลที่เกิดข้ึนจริงในภายหลังอาจแตกตางจากที่เคย

ประมาณการไว 

 

ลูกหนี ้

กลุมบริษัทบันทึกผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาของลูกหนี้อันเกิด

มาจากการที่ลูกคาไมมีความสามารถในการชําระหนี้ โดยคํานวณจากประวัติการจายชําระหนี้เพื่อหาอัตรา

ผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงดวยผลกระทบของสภาพการณปจจุบันและการพยากรณสภาวะเศรษฐกิจใน

อนาคตที่มีผลตอความสามารถในการชําระหนี้ของลูกคา ซ่ึงอาจแตกตางจากผลที่เกดิข้ึนจริงในภายหลัง 

 

อายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เส่ือมคาได 

ผูบริหารทบทวนประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เสื่อมคาได ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

จากการประมาณการใชประโยชนสินทรัพย ความไมแนนอนของการประมาณการเกิดจากความลาสมัย

ของเทคโนโลยซีึ่งอาจเปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนของซอฟแวรและอุปกรณสารสนเทศ 

 

การดอยคาของสินทรัพย 

การประเมินการดอยคา ผูบริหารประมาณการมูลคาที่คาดวาจะไดรบัคืนของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพย

ที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและใชอัตราคิดลดกระแสเงินสด

ดังกลาว ความไมแนนอนของการประมาณการเกิดจากความเหมาะสมของสมมติฐานเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน

ในอนาคตและการกําหนดอตัราการคิดลด 

 

ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 

ผูบริหารประมาณการภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงานโดยอางอิงเกณฑพ้ืนฐานจํานวนมากในการกําหนด

สมมติฐาน เชน อัตราการตาย อัตราการคิดลด และการคาดการณการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 
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การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอจํานวนของภาระผูกพันของ

ผลประโยชนพนักงานและคาใชจายผลประโยชนพนักงานรายป 

 

ประมาณการคาความเสยีหาย 

เนื่องจากเงื่อนไขการรับประกันภายหลังการกอสรางเปนระยะเวลา 6 เดือน - 3 ปหลังการสงมอบงาน กลุม

บริษัทตองประมาณการคาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตสําหรับการกอสรางในระหวางปตลอดอายุ

เง่ือนไขการรับประกัน ซ่ึงฝายบริหารไดใชดุลยพินิจและประสบการณในอดีตในการประมาณการคาความ

เสยีหาย 

 

4. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

 

นโยบายการบัญชีที่เปล่ียนแปลงเนื่องจากใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลใหกลุมบริษัทเลือกปรับปรุง

ยอดยกมาของกําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 โดยไมมีการปรับปรุงขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบ

ใหม ผลกระทบตองบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มดีังนี้ 

 

งบการเงนิรวม 

 
   (หนวย : บาท) 

 นโยบายการบัญชีเดิม TFRS 16 นโยบายการบัญชีใหม 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   

สินทรัพยสิทธิการใช 66,142,150 11,982,594 78,124,744 

หน้ีสนิตามสัญญาเชา (43,918,869) (11,495,584) (55,414,453) 

ประมาณการหนี้สินจากการร้ือถอน - (1,642,800) (1,642,800) 

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร (486,638,738) 1,155,790 (485,482,948) 

    

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 

คาใชจายในการบริหาร (88,901,196) (16,384) (88,917,580) 

ตนทุนทางการเงิน (3,654,757) (498,705) (4,153,462) 

กําไรสําหรับป 183,054,074 (515,089) 182,538,985 
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งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 
   (หนวย : บาท) 

 นโยบายการบัญชีเดิม TFRS 16 นโยบายการบัญชีใหม 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   

สินทรัพยสิทธิการใช 66,142,150 11,982,594 78,124,744 

หน้ีสนิตามสัญญาเชา  (43,918,869) (11,495,584) (55,414,453) 

ประมาณการหนี้สินจากการร้ือถอน - (1,642,800) (1,642,800) 

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร (463,723,052) 1,155,790 (462,567,262) 

    

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สาํหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

คาใชจายในการบริหาร (88,834,668) (16,384) (88,851,052) 

ตนทุนทางการเงิน (3,654,757) (498,705) (4,153,462) 

กําไรสําหรับป 182,876,234 (515,089) 182,361,145 

 

รายการปรับปรุงขางตนเกิดจากกลุมบริษัทรับรูสัญญาเชาอาคารสํานักงานซ่ึงเปนสัญญาเชาดําเนินงาน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเดิมเปนสินทรัพยสิทธิการใชตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ใหม 

 

ผลกระทบตอกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการ

นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติแสดงไดดังนี้ 
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

กําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 506,050,481  483,312,635 

รายการปรับปรุงกําไรสะสม (640,701)  (640,701) 

กําไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 505,409,780  482,671,934 

 

นอกจากนี้ การใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมยังมีผลใหมีการจัดประเภทสินทรัพยและหนี้สิน

บางรายการเปนสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน รวมทั้งมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการรับรูและการตัด

รายการ ซ่ึงมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญดังนี ้

 
รายการบัญชี นโยบายการบัญชีเดมิ นโยบายการบัญชีใหม ผลกระทบ 

-  ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 

-  เจาหน้ีการคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

-  เงินกูยืม 

บันทึกดวยราคาทุน 

 

 

บันทึกดวยราคาทุนตดัจําหนาย 

 

 

ไมมี 

 

 

-  สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน บันทึกดวยราคาทุน บันทึกดวยมูลคายุติธรรมผานงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ไมมีนัยสาํคัญ 

ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงขางตนไมมีผลกระทบตอการแสดงรายการในงบการเงินงวดกอนอยางมนีัยสําคัญ 
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5. รายการบัญชกีับบุคคลและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

 

กลุมบริษัทมีรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน บริษัทเหลานี้เก่ียวของกันโดยการมีผูถือหุน

และหรือกรรมการรวมกัน ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้จึงแสดงรวมถึงผลของ

รายการเหลานี้ตามมูลฐานท่ีพิจารณารวมกันระหวางกลุมบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เก่ียวของกัน ซึ่งมูล

ฐานท่ีใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานท่ีใชสําหรับรายการท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลหรือบริษัทที่ไมเกี่ยวของ

กัน 

 

ลักษณะความสัมพันธ 

 
ช่ือกิจการ  ประเทศที่ดําเนินงาน/สัญชาติ  ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทยอย     

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด  ไทย  ผูถือหุนทางตรง 

     

ผูบริหารสําคัญ  ไทย  กรรมการและผูบริหาร 

 

ยอดคงเหลือท่ีสําคัญกับบริษัทยอยและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มดีังนี ้

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563 2562  2563 2562 

หนีสิ้นตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชนพนักงาน        

ผูบริหารสําคัญ 6,561,875  5,906,897  6,561,875  5,906,897 

 

รายการระหวางกันที่สําคัญกับบริษัทยอยและบคุคลที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 ประกอบดวย 
   (หนวย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

   สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 นโยบายการกาํหนดราคา  2563 2562  2563 2562 

ตนทุนจากการรับจางงานกอสราง          

บริษัทยอย          

ตนทนุอ่ืน ตามราคาที่ตกลงรวมกัน  -  -  -  2,999 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ          

ผลประโยชนระยะส้ันของกรรมการและผูบริหาร   19,628,644  24,119,963  19,628,644  24,119,963 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน   654,978  914,759  654,978  914,759 

รวม   20,283,622  25,034,722  20,283,622  25,034,722 
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6. สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 

 

เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดวย 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563 2562  2563 2562 

สินทรัพยทางการเงิน        

สินทรัพยทางการเงินวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (หมายเหตุ 6.1) 192,964,037  266,157,925  170,151,599  243,362,265 

เงินลงทุนระยะส้ัน (หมายเหต ุ6.2) 150,000,000  60,000,003  150,000,000  60,000,000 

ลูกหนี้การคา (หมายเหต ุ6.3) 173,331,112  346,113,482  173,331,112  346,113,482 

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน (หมายเหต ุ7) 37,561,658  65,959,706  37,561,658  65,959,706 

        

สินทรัพยทางการเงินวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน 

       

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน (หมายเหต ุ6.4) -  1,800,000  -  1,800,000 

หน้ีสินทางการเงิน        

หน้ีสินทางการเงินวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย        

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอ่ืน (หมายเหต ุ15) 90,159,564  354,881,250  88,903,364  353,459,573 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 6.5) 31,800,000  48,600,000  31,800,000  48,600,000 

หน้ีสินตามสัญญาเชา (หมายเหตุ 6.6) 55,414,453  62,275,783  55,414,453  62,275,783 

 

6.1 เงินสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด 

 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสด 975,310  1,015,000  975,000  1,015,000 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 21,636,244  15,397,460  21,636,244  15,180,631 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 170,352,483  249,745,465  147,540,355  227,166,634 

รวม 192,964,037  266,157,925  170,151,599  243,362,265 

 

ในระหวางป 2563 เงินฝากธนาคารบัญชอีอมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.05 - 1.30 ตอป 
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6.2 เงินลงทุนระยะส้ัน 

 
       (หนวย : บาท) 

 อัตรา    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ดอกเบี้ยตอป  ระยะเวลา  2563 2562  2563 2562 

เงินฝากประจํา คงที่รอยละ  

1.45 - 1.65 

  

3 - 6 เดือน 

 

- 

 

60,000,003 

 

- 

 

60,000,000 

ต๋ัวเงินฝากประจํา 0.90  6 เดือน  150,000,000  -  150,000,000  - 

รวม  150,000,000  60,000,003  150,000,000  60,000,000 

 

6.3 ลกูหนี้การคา 

 
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563 2562  2563 2562 

ลูกหนี้การคา - ลูกคาท่ัวไป 182,209,604  346,170,524  182,209,604 346,170,524 

หัก  คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกดิข้ึน (8,878,492)  (57,042)  (8,878,492) (57,042) 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 173,331,112  346,113,482  173,331,112 346,113,482 

 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหนี้ของลูกหน้ี

การคาที่คางชําระไดดังน้ี 

 
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563 2562  2563 2562 

ลูกหนี้การคา - ลูกคาท่ัวไป        

ยังไมถึงกําหนดชําระ 98,864,387  324,846,501  98,864,387  324,846,501 

คางชําระ 1 - 30 วัน 8,709,311  4,669,353  8,709,311  4,669,353 

คางชําระ 31 - 60 วัน 32,268,759  15,285,089  32,268,759  15,285,089 

คางชําระ 61 - 90 วัน 6,595,291  1,180,974  6,595,291  1,180,974 

คางชําระ 91 - 180 วัน 11,633,134  36,723  11,633,134  36,723 

คางชําระ 181 - 360 วัน 24,081,680  -  24,081,680  - 

มากกวา 360 วันขึ้นไป 57,042  151,884  57,042  151,884 

รวม 182,209,604  346,170,524  182,209,604  346,170,524 

หัก  คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (8,878,492)  (57,042)  (8,878,492)  (57,042) 

สุทธิ 173,331,112  346,113,482  173,331,112  346,113,482 
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การจัดประเภทรายการ 

 

ลกูหนี้การคา เกิดจากการบริการใหกับลกูคาตามการดําเนินงานหลักของบริษัท โดยทั่วไปมรีะยะเวลา

การชําระภายใน 45-60 วัน ซ่ึงถือเปนรายการที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 

 

มูลคายติุธรรม 

 

เนื่องจากลูกหนี้การคามีระยะเวลาส้ัน มูลคาคงเหลือจงึใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 

 

6.4 สนิทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอ่ืน 

 

 
อัตราสวนการถือหุน 

(รอยละ) 
 

 

บาท 

 2563  2562  2563 2562 

เงินลงทุนในหุนสามัญของ 

บริษัท ลุมพินีโปรเจคมาเนจเมนท เซอรวิส จํากดั -  2.00  -  1,800,000 

 

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 บริษัททําสัญญาโอนหุนกับบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

(มหาชน) เพื่อรวมลงทุนในบริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัทดังกลาวประกอบธุรกิจเปนผูรับจางงาน

ตาง ๆ ทั้งนี้ บริษัทลงทุนในสัดสวนรอยละ 2 ของจาํนวนหุนทั้งหมด เปนเงิน 1.80 ลานบาท  

 

ในระหวางป 2562 บริษัทไดรับเงินปนผลจากบริษัทดังกลาว เปนเงิน 0.12 ลานบาท 

 

ในระหวางป 2563 บริษัทขายคืนเงินลงทุนดังกลาวทั้งจํานวน ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 2 มูลคา

ตนทุน 1.80 ลานบาท ในราคา 1.86 ลานบาท มีผลกําไรในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

จํานวน 0.06 ลานบาท 
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6.5 เงินกูยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 31,800,000 48,600,000 31,800,000  48,600,000 

หัก  สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (16,800,000) (16,800,000) (16,800,000)  (16,800,000) 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระมากกวาหนึ่งป 15,000,000 31,800,000 15,000,000  31,800,000 

 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยวงเงิน

จํานวน 50 ลานบาท กําหนดจายชําระเงินตนเดือนละ 1.4 ลานบาท ในระหวาง 1 ป นับต้ังแตวันท่ี

เบิกเงินกูตามสัญญานี้ครั้งแรก คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ตอป และหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยใน

อัตรา MLR - 2 ตอป เงินกูยืมระยะยาวดังกลาว ไมมีภาระคํ้าประกัน และตองชําระคืนเงินกูยืมให

เสร็จสิ้นภายใน 36 เดือนนับตั้งแตเบิกเงินกูคร้ังแรก ทั้งนี้ บริษัทตองดํารงอัตราสวนทางการเงินตามท่ี

กาํหนดไวในสัญญาเงินกูระยะยาว 

 

ในระหวางป รายการเคลือ่นไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีดังตอไปนี ้
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2563  2562 

ยอดตนป 48,600,000  - 

กูเพ่ิมระหวางป -  50,000,000 

จายชําระระหวางป (16,800,000)  (1,400,000) 

ยอดส้ินป 31,800,000  48,600,000 

 

6.6 หนี้สินตามสัญญาเชา 

 
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

หน้ีสินตามสัญญาเชา 57,049,586  65,582,900  57,049,586  65,582,900 

หัก  คาใชจายทางการเงินรอตัดบัญชี (1,635,133)  (3,307,117)  (1,635,133)  (3,307,117) 

มลูคาปจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเชา 55,414,453  62,275,783  55,414,453  62,275,783 

หัก  สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (24,410,940)  (21,078,066)  (24,410,940)  (21,078,066) 

สวนท่ีถึงกําหนดชําระมากกวาหน่ึงป 31,003,513  41,197,717  31,003,513  41,197,717 



 

 

  รายงานประจําป 2563 

133

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562 

 มลูคาอนาคต 

ของจํานวน 

เงินข้ันตํ่า 

ที่ตองจาย  ดอกเบ้ีย  

มูลคาปจจุบัน 

ของจํานวน 

เงินขั้นตํ่า 

ท่ีตองจาย  

มลูคาอนาคต 

ของจํานวน 

เงินข้ันตํ่า 

ท่ีตองจาย  ดอกเบ้ีย  

มลูคาปจจุบัน 

ของจํานวน 

เงินขั้นตํ่า 

ที่ตองจาย 

ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 25,625,803 (1,214,863)  24,410,940  22,950,362  (1,872,296)  21,078,066 

ครบกําหนดชําระหลังจากหนึ่งป 

   แตไมเกินหาป 31,423,783 (420,270) 

 

31,003,513 

 

42,632,538 

 

(1,434,821) 

 

41,197,717 

รวม 57,049,586 (1,635,133)  55,414,453  65,582,900  (3,307,117)  62,275,783 

 

กลุมบริษัททําสัญญาเชาซื้อและเชาสําหรับอาคารสํานักงาน เคร่ืองจักรและยานพาหนะ ซ่ึงมีอายุสัญญา

เชา 3 - 8 ป โดยมีสนิทรัพยที่เก่ียวของเปนหลักประกัน 

 

รายการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ดอกเบี้ยจาย 2,483,458 

คาใชจายท่ีเก่ียวกับสญัญาเชาระยะสั้น 36,301,496 

กระแสเงินสดจายทั้งหมดของสัญญาเชา 64,708,334 

 

7. ลูกหนี้หมนุเวียนอื่น 
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563 2562  2563 2562 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 41,095,908 68,335,033 41,095,908  68,335,033 

หัก  คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดติท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (4,132,728) (3,506,886) (4,132,728)  (3,506,886) 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธิ 36,963,180 64,828,147 36,963,180  64,828,147 

ดอกเบี้ยคางรับ 596,273 299,904 596,273  299,904 

ลูกหนี้อ่ืนๆ 2,205 831,655 2,205  831,655 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 37,561,658  65,959,706  37,561,658  65,959,706 

คาใชจายจายลวงหนา 2,710,480 2,773,977 2,710,480 2,773,977 

เงินทดรองจายพนักงาน 86,213 209,238 86,213 209,238 

ลูกหนี้กรมสรรพากร - 10,759,300 - 10,759,300 

เงินจายลวงหนาคาวัสด ุ 39,525,932 58,868,447 39,525,932   58,868,447  

รวมลูกหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 79,884,283  138,570,668  79,884,283  138,570,668 
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8. สินคาคงเหลอื 

 
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

งานระหวางกอสรางตามสัญญา 3,325,316 2,954,749 3,325,316 2,954,749 

วัสดแุละอะไหล 41,980,749 57,688,688 41,980,749 57,688,688 

รวม 45,306,065 60,643,437 45,306,065 60,643,437 

หัก คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา (998,123) (1,269,564) (998,123) (1,269,564) 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 44,307,942 59,373,873 44,307,942 59,373,873 

 

ในระหวางป รายการเคลื่อนไหวของคาเผ่ือการลดมูลคาสนิคา มีดังตอไปนี้ 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดยกมาตนป 1,269,564  -  1,269,564  - 

เพิ่มขึ้น -  1,269,564  -  1,269,564 

ลดลง (271,441)  -  (271,441)  - 

ยอดคงเหลือส้ินป 998,123  1,269,564  998,123  1,269,564 

 

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 
  บาท 

  

รอยละการถือ

หุน 
ทุนที่เรียกชําระแลว ราคาทุน 

ชื่อ ประเภทกิจการ 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

        

บริษัท เอ็กซิลอน จํากัด ใหบริการงานกอสรางฐานรากอาคารดวยเสาเข็ม

ชนิดหลอ การทําเสาเข็มชนิดเจาะ การรับงาน

ฐานรากอ่ืน ๆ และใหบริการรับเหมากอสราง 

(โดยบริษัทไดหยุดประกอบการชั่วคราวต้ังแตป 

2562) 100 100 1,999,997 1,999,997 10,199,981 10,199,981 

รวม      10,199,981 10,199,981 
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10. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

ราคาทุน  

1 มกราคม 2562 - 

รับโอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 11,640,800 

31 ธันวาคม 2562 11,640,800 

31 ธันวาคม 2563 11,640,800 

  

คาเส่ือมราคาสะสม  

1 มกราคม 2562 - 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนท่ีรับโอนจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (6,696,995) 

คาเส่ือมราคาสําหรับป (486,933) 

31 ธันวาคม 2562 (7,183,928) 

คาเส่ือมราคาสําหรับป (486,933) 

31 ธันวาคม 2563 (7,670,861) 

  

มูลคาสุทธิตามบัญช ี  

31 ธันวาคม 2562 4,456,872 

31 ธันวาคม 2563 3,969,939 

  

คาใชจายในการบริหาร  

คาเส่ือมราคาสําหรับป 2562 486,933 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 2563 486,933 

 

รายไดและคาใชจายที่เก่ียวของที่รับรูในกําไรหรือขาดทุนสาํหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี ้

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน  1,906,800  834,225  1,906,800  834,225 

คาใชจายในการดําเนินงานทางตรงซ่ึงกอใหเกิดรายได 95,340  39,725  95,340  39,725 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลคายุติธรรมของอสังหารมิทรัพยเพื่อการลงทนุขางตนมีมูลคาประมาณ 8.10 

ลานบาท โดยการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของอสังหาริมทรัพยบริเวณใกลเคียง 

 

 



 

 

  รายงานประจําป 2563 

136

11. ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  

 

ที่ดิน 

อาคารโรงงาน 

และ 

ส่ิงปลูกสราง 

เคร่ืองจักร 

เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ 

เคร่ืองตกแตง 

และเคร่ืองใช 

สํานักงาน 

 

 

ยานพาหนะ 

 

สินทรัพย 

ระหวางกอสราง 

 

 

รวม 

ราคาทุน :        

1 มกราคม 2562 31,729,641 63,886,403 829,026,099 15,794,568 47,312,811 4,524,902 992,274,424  

ซ้ือเพิ่ม  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) - 

โอนออกเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (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 

ซ้ือเพิ่ม  - 17,000 5,362,192 746,880 39,718 13,696,971 19,862,761 

จําหนาย - - (20,313,681) (883,726) (1,119,289) - (22,316,696) 

โอนเขา / (โอนออก) - 2,381,394 12,505,230 - - (14,886,624) - 

จัดประเภทรายการไปสินทรัพยสิทธิการใช - - (69,192,935) - (14,315,475) - (83,508,410) 

31 ธันวาคม 2563 107,211,580 53,401,982 875,102,946 18,172,816 34,633,318 2,046,113 1,090,568,755 

        

คาเส่ือมราคาสะสม :        

1 มกราคม 2562 - (34,094,941) (391,731,901) (10,568,183) (26,852,652) - (463,247,677) 

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

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - 3,943,916 1,563,543 1,105,609 3,554,954 - 10,168,022 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่โอนออกเปน 

   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 6,696,995 - - - - 6,696,995 

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

คาเส่ือมราคาสําหรับป - (3,895,647) (75,248,038) (2,119,480) (3,882,253) - (85,145,418) 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - - 19,501,747 799,829 1,119,288 - 21,420,864 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จัดประเภทรายการ - - 6,811,304 - 3,607,519 - 10,418,823 

31 ธันวาคม 2563 - (31,226,286) (512,237,017) (12,355,872) (29,269,674) - (585,088,849) 

        

มูลคาสุทธิตามบัญชี :        

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

31 ธันวาคม 2563 107,211,580 22,175,696 362,865,929 5,816,944 5,363,644 2,046,113 505,479,906 

        

คาเส่ือมราคาสําหรับป 2562        

ตนทุนบริการ       81,103,442 

คาใชจายในการบริหาร       4,297,016 

รวม       85,400,458 

        

คาเส่ือมราคาสําหรับป 2563        

ตนทุนบริการ       81,542,635 

คาใชจายในการบริหาร       3,602,783 

รวม       85,145,418 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  

 

ที่ดิน 

อาคารโรงงาน 

และ 

ส่ิงปลูกสราง 

เคร่ืองจักร 

เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ 

เคร่ืองตกแตง 

และเคร่ืองใช 

สํานักงาน 

 

 

ยานพาหนะ 

 

สินทรัพย 

ระหวางกอสราง 

 

 

รวม 

ราคาทุน :        

1 มกราคม 2562 31,729,641 63,886,403 824,306,784 15,728,592 47,294,811 4,524,902 987,471,133 

ซ้ือเพิ่ม 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) - 

โอนออกเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน (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 

ซ้ือเพิ่ม - 17,000 5,362,192 746,880 39,718 13,696,971 19,862,761 

จําหนาย - - (20,313,681) (883,726) (1,119,289) - (22,316,696) 

โอนเขา / (โอนออก) - 2,381,394 12,505,230 - - (14,886,624) - 

จัดประเภทรายการไปสินทรัพยสิทธิการใช - - (69,192,935) - (14,315,475) - (83,508,410) 

31 ธันวาคม 2563 107,211,580 53,401,982 870,383,631 18,106,840 34,633,318 2,046,113 1,085,783,464 

        

คาเส่ือมราคาสะสม :        

1 มกราคม 2562 - (34,094,941) (387,012,904) (10,502,220) (26,834,653) - (458,444,718) 

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

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - 3,943,916 1,563,543 1,105,609 3,536,955 - 10,150,023 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่โอนออกเปน 

   อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 6,696,995 - - - - 6,696,995 

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

คาเส่ือมราคาสําหรับป - (3,895,647) (75,248,038) (2,119,480) (3,882,253) - (85,145,418) 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - - 19,501,747 799,829 1,119,288 - 21,420,864 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จัดประเภทรายการ - - 6,811,304 - 3,607,519 - 10,418,823 

31 ธันวาคม 2563 - (31,226,286) (507,518,020) (12,289,909) (29,269,674) - (580,303,889) 

        

มูลคาสุทธิตามบัญชี :        

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

31 ธันวาคม 2563 107,211,580 22,175,696 362,865,611 5,816,931 5,363,644 2,046,113 505,479,575 

        

คาเส่ือมราคาสําหรับป 2562        

ตนทุนบริการ       81,103,442 

คาใชจายในการบริหาร       4,297,016 

รวม       85,400,458 

        

คาเส่ือมราคาสําหรับป 2563        

ตนทุนบริการ       81,542,635 

คาใชจายในการบริหาร       3,602,783 

รวม       85,145,418 

 

ในระหวางป 2562 บริษัทไดโอนสวนหนึ่งของท่ีดนิ อาคารและสวนปรับปรุงอาคารจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

เปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน เนื่องจากสินทรัพยดังกลาวใหกิจการอ่ืนเชาภายใตสัญญาเชา

ดําเนินงาน 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยบางรายการที่คิดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยูมีราคาทุน

ในงบการเงินรวม จํานวน 272.95 ลานบาท (2562 : 244.07 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะของ

บริษทั จํานวน 268.16 ลานบาท (2562 : 239.28 ลานบาท) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เคร่ืองจักรและยานพาหนะภายใตสัญญาเชาการเงิน (หมายเหตุ 6.6) ในงบการเงิน

รวมและในงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีมูลคาสทุธิตามบญัชี จํานวน 73.41 ลานบาท 

 

12. สินทรัพยสิทธิการใช 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 เคร่ืองจักร ยานพาหนะ อาคารสํานักงาน รวม 

ราคาทุน :     

1 มกราคม 2562 - - - - 

31 ธันวาคม 2562 - - - - 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีใหม  - - 16,613,675 16,613,675 

จัดประเภทรายการจากท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ 69,192,935 14,315,475 - 83,508,410 

เชาเพ่ิม - 3,441,393 - 3,441,393 

31 ธันวาคม 2563 69,192,935 17,756,868 16,613,675 103,563,478 

     

คาเส่ือมราคาสะสม :     

1 มกราคม 2562 - - - - 

31 ธันวาคม 2562 - - - - 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีใหม - - (2,474,377) (2,474,377) 

คาเส่ือมราคาสําหรับป (6,919,293) (3,469,537) (2,156,704) (12,545,534) 

คาเส่ือมราคาจากการจัดประเภทรายการ (6,811,304) (3,607,519) - (10,418,823) 

31 ธันวาคม 2563 (13,730,597) (7,077,056) (4,631,081) (25,438,734) 

     

มูลคาสุทธิตามบัญช ี:     

31 ธันวาคม 2562 - - - - 

31 ธันวาคม 2563 55,462,338 10,679,812 11,982,594 78,124,744 

     

คาเส่ือมราคาสําหรับป 2563     

ตนทุนบริการ    9,102,620 

คาใชจายในการบริหาร    3,442,914 

รวม    12,545,534 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ระหวางพัฒนา 

 

รวม 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2562 - - - 

ซ้ือเพิ่ม 812,501 3,101,610 3,914,111 

31 ธันวาคม 2562 812,501 3,101,610 3,914,111 

ซ้ือเพิ่ม 25,600 929,235 954,835 

31 ธันวาคม 2563 838,101 4,030,845 4,868,946 

    

คาตัดจําหนายสะสม    

1 มกราคม 2562 - - - 

คาตัดจําหนายสําหรับป (67,821) - (67,821) 

31 ธันวาคม 2562 (67,821) - (67,821) 

คาตัดจําหนายสําหรับป (168,514) - (168,514) 

31 ธันวาคม 2563 (236,335) - (236,335) 

    

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

31 ธันวาคม 2562   3,846,290 

31 ธันวาคม 2563   4,632,611 

    

คาตัดจําหนายสําหรับป 2562    

คาใชจายในการบริหาร   67,821 

    

คาตัดจําหนายสําหรับป 2563    

คาใชจายในการบริหาร   168,514 

 

 

14. สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินได 

 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบญัช ี

 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

มีดังนี ้
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)  

 

1 มกราคม 

2563 

งบกําไร 

ขาดทุน 

สวนของ 

ผูถอืหุน 

31 ธันวาคม 

2563 

สินทรัพยภาษเีงินไดรอการตดับัญชีจาก :      

คาเผ่ือผลขาดทนุดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 712,786 1,889,458 - 2,602,244 

คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา 253,913 (54,288) - 199,625 

ประมาณการคาความเสียหาย - 4,000,234 - 4,000,234 

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 4,102,509 88,561 - 4,191,070 

สินทรัพยสิทธกิารใช - 531,339 - 531,339 

ประมาณการหนี้สินจากการร้ือถอน - 49,284 - 49,284 

รวม 5,069,208 6,504,588 - 11,573,796 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจาก :     

สวนตางคาเส่ือมราคาสะสมของเคร่ืองจักร (144,410) - - (144,410) 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - (4,495,988) - (4,495,988) 

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

     

สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตดับัญช ี- สุทธิ 4,924,798 2,008,600 - 6,933,398 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)  

 

1 มกราคม 

2563 

งบกําไร 

ขาดทุน 

สวนของ 

ผูถอืหุน 

31 ธันวาคม 

2563 

สินทรัพยภาษเีงินไดรอการตดับัญชีจาก :      

คาเผ่ือผลขาดทนุดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 712,786 1,889,458 - 2,602,244 

คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา 253,913 (54,288) - 199,625 

ประมาณการคาความเสียหาย - 4,000,234 - 4,000,234 

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน 4,102,509 88,561 - 4,191,070 

สินทรัพยสิทธกิารใช - 531,339 - 531,339 

ประมาณการหนี้สินจากการร้ือถอน - 49,284 - 49,284 

รวม 5,069,208 6,504,588 - 11,573,796 

     

หน้ีสินภาษีเงินไดการรอการตัดบัญชี :     

กําไรจากการลดทุนของบริษัทยอย (5,877,030) - - (5,877,030) 

สวนตางคาเส่ือมราคาสะสมของเคร่ืองจักร (144,410) - - (144,410) 

หนี้สินตามสัญญาเชา - (4,495,988) - (4,495,988) 

รวม (6,021,440) (4,495,988) - (10,517,428) 

     

สินทรัพย (หน้ีสิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ (952,232) 2,008,600 - 1,056,368 
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ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 

รายการกระทบยอดภาษีเงินได 
     (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน        

กําไรสุทธิกอนภาษีเงินได 215,295,350  328,258,245  215,069,588  328,590,594 

อัตราภาษีเงินไดรอยละ 20  20  20  20 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 43,059,070  65,651,649  43,013,918  65,718,119 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ        

- รายไดที่ไดรับยกเวน (10,510,563)  (9,149,936)  (10,510,563)  (9,149,936) 

- คาใชจายท่ีสามารถหักเพ่ิมได (1,918,122)  (1,190,055)  (1,918,122)  (1,190,055) 

- คาใชจายตองหาม 3,307,984  (4,667,114)  3,305,214  1,114,854 

รายการปรับปรุงของปกอน (493,147)  -  (493,147)  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีไมไดรับรูในปกอน (688,857)  -  (688,857)  - 

คาใชจายภาษีเงินได 32,756,365  50,644,544  32,708,443  56,492,982 

        

ภาษีเงินไดประกอบดวย         

ภาษีเงินไดสําหรับงวดปจจุบัน:        

สําหรับป 35,258,112  57,806,294  35,210,190  57,777,702 

ปรับปรุงรายการของปกอน (493,147)  -  (493,147)  - 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:        

การเปล่ียนแปลงของผลตางชั่วคราว (2,008,600)  (7,161,750)  (2,008,600)  (1,284,720) 

ภาษีเงินไดสุทธ ิ 32,756,365  50,644,544  32,708,443  56,492,982 

        

ภาษีเงินไดคางจายประกอบดวย        

ภาษีเงินไดปปจจุบัน 35,258,112  57,806,294  35,210,190  57,777,702 

หัก  ภาษีเงินไดจายลวงหนา (37,115,990)  (45,497,123)  (37,084,987)  (45,480,258) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 16,919  12,309,171  -  12,297,444 

(สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน) (1,874,797)  -  (1,874,797)  - 
 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562 

 

กอน 

ภาษีเงินได  

รายได

(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได  

กอน 

ภาษีเงินได  

รายได

(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได 

ขาดทุนจากการประมาณตาม 

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย -  -  -  (2,632,604)  526,521  (2,106,083) 
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15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 

 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

หน้ีสินทางการเงิน     

เช็คจายลวงหนา 24,528 102,320,407 24,528 102,320,407 

เจาหน้ีการคา 72,480,459 209,211,418 72,480,459 209,110,081 

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 2,493,821 3,651,952 1,262,621 2,391,632 

เจาหน้ีอื่น 732,978 505,381 732,978 505,381 

คาใชจายคางจายอื่นๆ 14,427,778 39,192,092 14,402,778 39,132,072 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 90,159,564 354,881,250 88,903,364 353,459,573 

     

ประมาณการหน้ีสิน     

ตนทุนงานกอสรางคางจาย 5,664,857 2,678,743 5,664,857 2,678,743 

โบนัสคางจาย 15,000,000 25,000,000 15,000,000 25,000,000 

ประมาณการคาความเสียหาย 20,001,169 3,444,278 20,001,169 3,444,278 

หัก  คาความเสียหาย -ไมหมุนเวียน (16,653,519) - (16,653,519) - 

ประมาณการคาความเสียหาย - หมุนเวียน 3,347,650 3,444,278 3,347,650 3,444,278 

รวมประมาณการหนี้สิน 24,012,507 31,123,021 24,012,507 31,123,021 

     

เจาหน้ีกรมสรรพากร 660,635 - 660,635 - 

เงินประกันสังคมคางจาย 696,940 899,186 696,940 899,186 

ภาษีหัก ณ ท่ีจายคางจาย 737,870 1,280,515 737,870 1,279,748 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 116,267,516 388,183,972 115,011,316 386,761,528 

 

 

 

รายการเคล่ือนไหวประมาณการหนี้สินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี ้

 
(หนวย : บาท) 

 ตนทุนงานกอสราง  โบนัส  คาความเสียหาย  รวม 

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

จายชําระ (2,678,743)  (18,739,026)  (2,434,973) (23,852,742) 

บนัทึกคาใชจาย 5,664,857  21,166,667  31,071,753 57,903,277 

กลับรายการ -  (12,427,641)  (12,079,889) (24,507,530) 

จัดประเภทรายการไปไมหมุนเวียน -  -  (16,653,519) (16,653,519) 

ยอดยกไป 5,664,857  15,000,000  3,347,650 24,012,507 
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16. หนี้สินหมนุเวียนอืน่ 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

เงินมัดจํารับและเงินคํ้าประกัน 550,535 500,535 550,535  500,535 

ภาษีขายรอออกใบกํากับภาษ ี 11,868,951 22,643,354 11,868,951  22,643,354 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 12,419,486  23,143,889 12,419,486  23,143,889 

 

17. ผลประโยชนพนักงาน 

 

17.1 คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 

 

ผลประโยชนพนักงานท่ีรับรูเปนคาใชจายในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม มีดังนี้ 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

คาจางและเงินเดือน 193,421,214  227,174,382  193,421,214  227,174,382 

คาใชจายประกันสังคม 3,885,547  5,223,062  3,885,547  5,223,062 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 361,243  284,155  361,243  284,155 

เงินสมทบ - โครงการสมทบเงิน 1,021,999  1,440,512  1,021,999  1,440,512 

สวัสดิการพนักงาน 19,635,838  32,855,688  19,635,838  32,855,623 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2,118,922  3,019,096  2,118,922  3,019,096 

ผลประโยชนอ่ืน 2,903,687  1,454,951  2,903,687  1,454,951 

รวม 223,348,450  271,451,846  223,348,450  271,451,781 

 

17.2 โครงการสมทบเงินที่กาํหนดไว 

 

17.2.1 บริษัทและพนักงานบริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลว

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจาย

สะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบ และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม

ระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางป 2563 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพพนักงาน เปนจํานวนเงิน 1.39 ลานบาท (2562 : 1.12 ลานบาท)  

 

17.2.2 โครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจางบริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) (PYLON - 

Employee Joint Investment Program (“EJIP”) )  ซ่ึ ง มี วั ต ถุ ป ร ะส ง ค ใ น ก า ร ใ ห
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ผลตอบแทนแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ

รักษาบุคลากรไวกับบริษัทในระยะยาวดวยความรูสึกมีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัท 

ท้ังนี้ บริษัทและลกูจางจะจาย เงินสมทบและเงินสะสมเขาโครงการเปนเวลา 1 ป เพ่ือซ้ือหุน 

บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) โดยจะสามารถขายหุนไดไมเกินรอยละ 50 เมื่อโครงการ

ครบกําหนด 3 ป และจะขายหุนทั้งหมดไดในปที่ 4 ซ่ึงโครงการดังกลาวไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว มี

รายละเอียดดังนี้ 

 
อนุมัติโดย 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 

 

EJIP 

คร้ังท่ี 

 

 

ระยะเวลาการจายชําระ 

ครบกําหนด

โครงการ 

(3 ป) 

วันท่ีขายหุน

ท้ังหมด 

(ปท่ี 4) 

 

จายเงินสมทบ 

(หนวย : ลานบาท) 

     2563 2562 

คร้ังท่ี 4/2561  

(วันท่ี 9 ส.ค. 2561)   

2 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 

2562 

30 ก.ย. 

2564 

30 ก.ย. 2565 - 1.12 

คร้ังที่ 4/2562 

(วันท่ี 14 ส.ค. 2562) 

3 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 

2563 

30 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 1.02 0.32 

 

17.3 โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว 

 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานมี

การเปลี่ยนแปลง มีดังนี ้

 
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 20,512,542 14,952,352 20,512,542 14,952,352 

ตนทุนบริการปจจุบันบันทึกเปนคาใชจาย 2,118,922 1,456,877 2,118,922 1,456,877 

ดอกเบี้ยจายบันทึกเปนคาใชจาย 433,908 449,990 433,908 449,990 

จายระหวางป (2,110,022) (541,500) (2,110,022) (541,500) 

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ - 2,632,604 - 2,632,604 

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20,955,350 20,512,542 20,955,350 20,512,542 

หัก  สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (1,073,460) (5,803,972) (1,073,460) (5,803,972) 

สวนที่ถึงกําหนดชําระมากกวาหน่ึงป 19,881,890 14,708,570 19,881,890 14,708,570 
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ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีการจัดประเภทหนี้สินสวนที่ครบกําหนดชําระภายใน

หนึ่งป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 4.13 ลานบาท เปนสวนที่ถึงกําหนดชําระมากกวาหน่ึงป 

เนื่องจากยังไมครบกําหนดการจายชําระภายใน 12 เดือนขางหนา 

 

ประมาณการทางคณิตศาสตรประกันภัยภายใตขอสมมติฐานที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 มีดังนี ้

 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562 

อัตราคิดลด สําหรับพนักงานรายเดือน รอยละ 1.94 ตอป  รอยละ 1.94 ตอป 

อัตราคิดลด สําหรับพนักงานรายวัน รอยละ 1.43 ตอป  รอยละ 1.43 ตอป 

อัตราการตาย ตารางมรณะไทยป 2560  ตารางมรณะไทยป 2560 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนสําหรับพนักงานรายเดือน รอยละ 6.68 ตอป  รอยละ 6.68 ตอป 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนสําหรับพนักงานรายวัน รอยละ 1.77 ตอป  รอยละ 1.77 ตอป 

อายุเกษียณ 60 ป  60 ป 

จํานวนพนักงาน 789 - 790 คน  789 - 790 คน 

 

การวิเคราะหความออนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแตละขอสมมติฐานท่ีเกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ที่อาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอ่ืน ๆ คงที่ จะมผีลกระทบ

ตอภาระผูกพันผลประโยชนที่กาํหนดไวเปนจํานวนเงินดังตอไปนี้ 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 เพ่ิม (ลด) ภาระผูกพัน 

ผลประโยชนท่ีกําหนดไว 

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.5 ตอป) (1,246,444) 

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 0.5 ตอป) 1,349,752 

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5 ตอป) 1,387,403 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 0.5 ตอป) (1,293,274) 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นรอยละ 1.0 ตอป) (982,266) 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปล่ียนแปลงลดลงรอยละ 1.0 ตอป) 1,048,105 

 

ระยะเวลาถัวเฉล่ียของประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 จํานวน 21 ป สําหรับพนักงานรายเดือนและจํานวน 7 ป สําหรับพนักงานรายวัน การ
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วิเคราะหการครบกําหนดของการจายชําระผลประโยชนพนักงานที่คาดวาจะจายกอนการคิดลดให

เปนมูลคาปจจุบันมีดังนี้ 

 
     (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

ภายใน 1 ป 1,073,460  1,670,017  1,073,460  1,670,017 

ระหวาง 2 - 5 ป 3,889,925  2,088,319  3,889,925  2,088,319 

ระหวาง 6 - 10 ป 10,102,301  12,443,967  10,102,301  12,443,967 

ระหวาง 11 - 15 ป 26,122,962  20,490,853  26,122,962  20,490,853 

มากกวา 15 ป 30,904,717  37,554,924  30,904,717  37,554,924 

รวม 72,093,365  74,248,080  72,093,365  74,248,080 

 

 

18. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

(หนวย : พันบาท) 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562 

 หน้ีสินตามสัญญาเชา  หน้ีสินตามสัญญาเชา 

1 มกราคม 62,276  61,789 

    

รายการท่ีเกิดข้ึนจากกระแสเงินสด:    

การจายคืน (25,923)  (19,428) 

รายการท่ีไมใชกระแสเงินสด:    

การไดมาจากการเพ่ิมข้ึนของสัญญาเชาระหวางป 3,441  17,077 

ดอกเบี้ยจายระหวางป 2,483  2,838 

การไดมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 13,137  - 

31 ธันวาคม 55,414  62,276 

 

19. สวนของผูถอืหุน 

 

19.1 สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอ

ขายหุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกิน

มูลคาหุน”) สวนเกินมลูคาหุนนี้ จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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19.2 สาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตอง

จัดสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหัก

ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน เงินสํารองนี้จะนาํไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

19.3 เงินปนผลจาย 

 

19.3.1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 ได

มีมติอนุมัติใหเสนอจายเงินปนผลจากการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.27 บาท จํานวน 749,873,396 หุน เปนเงิน 202.46 ลาน

บาท โดย การจายเงินปนผลดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนในวันที่ 28 

เมษายน 2563 นั้น เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่มีความรุนแรง และใหเปนไปตามมาตรการควบคุมโรคของหนวยงาน

ราชการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ได

พิจารณาเล่ือนการประชุมสามัญผูถือหุนออกไปไมมีกําหนด และใหจายเงินปนผลขางตน

เปนเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งบริษัทไดจายชําระเงินปนผลระหวางกาลแลวในวันที่ 14 

พฤษภาคม 2563 ท้ังนี้เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ไดมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2563 แลว ซ่ึงมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว และไมมีการ

จายเงินปนผลจากการดําเนนิงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมเติมอีก 

 

19.3.2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจาก

การดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ 

0.22 บาท จํานวน 749,873,396 หุน เปนเงิน 164.97 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดจายชําระเงิน

ปนผลระหวางกาลแลวในระหวางป 2561 จํานวน 0.12 บาทตอหุน เปนเงิน 89.98 ลาน

บาท คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มอีก 0.10 บาทตอหุน เปนเงิน 74.99 ลานบาท โดยบริษัท

จายเงินปนผลแลวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
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20. รายไดจากสัญญากอสราง 

 

สัญญาท่ีทํากับลูกคา 

 

กลุมบริษทัมีรายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา ดังนี้ 
รายการ รายละเอียดสัญญา 

ประเภทสญัญา งานกอสราง 

ลักษณะสินคาและบริการ งานกอสรางฐานรากอาคารดวยการทําเสาเข็มเจาะ ปรับปรุงคุณภาพดิน และงานกําแพงกัน

ดนิชนิดไดอะแฟรมในประเทศ 

ภาระท่ีตองปฏิบัติเสร็จส้ินลงเม่ือ ระหวางการใหบริการ 

การกําหนดราคา ประมาณการตนทุนบวกกําไร 

การปนสวนราคา ประมาณการตนทุนบวกกําไรของแตละภาระท่ีตองปฏิบัติ 

เงื่อนไขการจายชําระท่ีสําคัญ ลูกคายอมรับงานบริการและรับวางบิล โดยกาํหนดจายภายใน 30-60 วัน หลังจากรับวางบิล 

ภาระผูกพันในการรับคืน ไมม ี

การรับประกัน 6 เดือน - 3 ป 

ระยะเวลาของสัญญา ไมเกิน 12 เดือน  

ประเภทการรับรูรายได ตลอดชวงเวลาหน่ึง โดยใชวิธีผลผลิต 

 

ยอดคงเหลือของสัญญา 

 

ตารางตอไปนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ สินทรัพยที่เกดิจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหนี้การคา -  สุทธิ 173,331,112  346,113,482  173,331,112  346,113,482 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน-สุทธิ 36,963,180  64,828,147  36,963,180  64,828,147 

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา - หมุนเวียน        

รายไดคางรับท่ียังไมไดเรียกชําระ 75,666,120  153,175,975  75,666,120  153,175,975 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา 19,094,602  67,316,492  19,094,602  67,316,492 

 

รายการเปดเผยอ่ืน 

 

1) จํานวนรายไดที่รับรูในงวดจากหนี้สินตามสัญญาส้ินงวดกอน 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

สัญญากอสราง 67,316,492  55,807,453  67,316,492  55,807,453 
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2) จํานวนรายไดที่รับรูในงวดจากภาระผูกพันที่เสร็จสิ้นแลวในงวดกอน  
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

สัญญากอสราง 1,702,359  331,941  1,702,359  331,941 

 

3) ภาระที่ตองปฏิบตัิที่ยังคงเหลืออยูของสัญญากอสราง 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

มูลคาภาระที่ตองปฏิบัติท่ียังไมเสร็จส้ินลง 

   ณ วันส้ินงวด 

 

274,230,583 

  

999,148,864 

  

274,230,583 

  

999,148,864 

ชวงเวลาการรับรูรายได        

  ภายใน 12 เดือน 273,561,992  999,148,864  273,561,992  999,148,864 

  1-2 ป 668,591  -  668,591  - 

 

21. รายไดคาสินไหมทดแทน 

 

ในระหวางป 2562 บริษัทไดมีการเจรจากับบริษัทประกันภัยแหงหนึ่งสําหรับคาสินไหมทดแทนสําหรับ

คาชดเชยความเสียหายของโครงการแหงหนึ่งท่ีทําประกันไวและเกิดความเสียหายต้ังแตป 2559 เปน

จํานวน 13 ลานบาท ท้ังน้ี บริษัทไดรับรูรายไดคาสินไหมทดแทนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

22. รายไดอื่น 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

รายไดจากการขายวัสดุกอสรางและเศษซาก 40,667  3,366  40,667  3,366 

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

รายไดคาเชาและบริการสํานักงาน 1,906,800 834,225  1,906,800  834,225 

อ่ืนๆ 3,869,643 2,281,181  3,768,305  2,095,493 

รวม 5,817,110  4,968,772   5,715,772   4,783,084  

 

23. คาใชจายตามลักษณะ 

 

คาใชจายตามลักษณะที่สําคัญสําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มดีังนี้ 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

วัสดุกอสรางและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 645,408,625  597,215,029  645,408,625  597,215,029 

การเปลี่ยนแปลงในงานระหวางกอสรางตามสัญญา 370,567  (1,467,715)  370,567  (1,467,715) 

เงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 223,348,450  271,451,846  223,348,450  271,451,781 

คาจางผูรับเหมาจาย 43,706,491  57,701,724  43,706,491  57,701,724 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 98,346,399  85,955,211  98,346,399  85,955,211 

คาเชาจาย 36,301,496  62,367,857  36,301,496  62,367,857 

คาซอมแซม 33,347,146  44,512,684  33,347,146  44,512,684 

คาขนสง 23,145,356  29,046,450  23,145,356  29,046,450 

คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 9,447,292  497,576  9,447,292  2,226,447 

กลับรายการประมาณการหน้ีสิน (24,507,530)  (1,796,022)  (24,507,530)  (1,796,022) 

คาเผ่ือ (กลับรายการ) จากการลดมูลคาของสินคา (271,441)  1,269,564  (271,441)  1,269,564 

คาใชจายอ่ืน 118,472,097  98,260,186  118,405,569  95,832,347 

รวมคาใชจายตามลักษณะ 1,207,114,948  1,245,014,390  1,207,048,420  1,244,315,357 

 

24. สวนงานดําเนินงาน 

 

กลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ หมวดธุรกิจการกอสราง โดยดําเนินธุรกิจในสวนงาน

ทางภูมิศาสตรเดียว คือ ในประเทศไทย จึงมิไดมีการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานในงบการเงินนี้ 

 

ลูกคารายใหญ 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีรายไดจากลูกคาที่มีมูลคามากกวารอยละ 

10 ของรายไดตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท จํานวน 3 ราย และ 2 ราย เปนจํานวน

เงิน 514.13 ลานบาท และ 583.90 ลานบาท ตามลาํดับ 

 

25. กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี ้
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

จํานวนหุนสามัญ (พันหุน)  749,873  749,873  749,873  749,873 

กําไรสําหรับป (พันบาท) 182,539  277,614  182,361  272,098 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน) 0.24  0.37  0.24  0.36 
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26. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 

 

ความเสี่ยงทางการเงินที่กระทบกับการดําเนินงานทางการเงินในอนาคต มีดังนี ้

 

26.1 ความเส่ียงดานสภาพคลอง  

 

กลุมบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองอยางระมัดระวังโดยการประมาณการกระแสเงิน

สดหมุนเวียน การรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและความสามารถในการหา

เงินทุนใหเพียงพอจากวงเงินสินเชื่อเพ่ือจายชําระใหเปนไปตามเง่ือนไขของภาระผกูพัน 

 

26.2 ความเส่ียงดานเครดิต 

 

ความเส่ียงดานเครดิตเกิดขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเครดิตที่ใหกับลูกหนี้จากการ

บริการ 

 

1) การบริหารความเสี่ยง 

ความเส่ียงดานเครดิตมีการบริหารแบบกลุม ดังน้ี 

1.1 ธนาคารและสถาบนัการเงิน ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับที่ A- (อางอิงจากสถาบัน

จัดอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเปนอิสระ) 

1.2 ลูกคาที่มีการจัดอันดับความนาเช่ือถือจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีมีความเปน

อิสระ จะถูกนํามาใชในการพิจารณาความเสี่ยงดานเครดิต สวนท่ีไมมีการจัดลําดับความ

นาเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื ่อถือที่มีความเปนอิสระ กลุมบริษัทประเมิน

ความเสี ่ยงการควบคุมคุณภาพการใหเครดิตกับลูกคา โดยพิจารณาจากฐานะการเงิน 

ประสบการณในอดีต และปจจัยอื่น การกําหนดวงเงินเครดิตใหกับลูกคาปกติมีการควบคุม

โดยผูบริหารของสวนงานที่เก่ียวของ 

 

2) การประกัน 

ลูกหนี้โดยสวนใหญมีการจายเงินมัดจําหรือเงินจายลวงหนาบางสวนเพื่อเปนการประกันการ

ทาํงานใหเสร็จส้ินตามสัญญา 
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3) การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 

กลุมบริษัทมี 3 ประเภทของสินทรัพยทางการเงินที่ตองพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาด

วาจะเกิดขึ้น ดังนี ้

1)  ลกูหนี้การคา 

2)  ลกูหนี้หมุนเวียนอื่น 

3)  สนิทรัพยที่เกิดจากสญัญา 

 

ลูกหนี้การคา ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืนและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา พิจารณาคาเผ่ือผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนตามวิธีการอยางงาย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 มรีายละเอียดดังนี้ 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงินการเงินเฉพาะบริษัท 

 
  (หนวย : ลานบาท) 

 ยังไมถึง 

กําหนดชําระ 

คางชําระ รวม 

1-30 วัน 31-60 วัน 61-90 วัน 91-180 วัน 181-365 วัน มากกวา 365 วัน  

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563         

อัตราผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา 

   จะเกิดขึ้น(รอยละ) 

 

0.05 

 

0.07 

 

0.37 

 

0.89 

 

25.76 

 

60.56 

 

100.00 

 

ลูกหนี้การคา 324.85 4.67 15.29 1.18 0.03 - 0.15 346.17 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 62.86 4.85 - - - - 0.63 68.34 

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 131.07 15.21 3.46 0.05 0.78 2.57 0.03 153.17 

หน้ีสินและรับชําระหลังวันส้ินงวด (522.28) (24.73) (18.75) (1.23) (0.81) (2.57) (0.87) (571.24) 

มูลคาสุทธิที่นํามาคํานวณ 3.50 - - - - - 0.06 3.56 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น 

(3.50) - - - - - (0.06) (3.56) 

 
  (หนวย : ลานบาท) 

 ยังไมถึง 

กําหนดชําระ 

คางชําระ รวม 

1-30 วัน 31-60 วัน 61-90 วัน 91-180 วัน 181-365 วัน มากกวา 365 วัน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563         

อัตราผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา 

   จะเกิดขึ้น(รอยละ) 

 

0.05 

 

0.07 

 

0.37 

 

0.89 

 

25.76 

 

60.56 

 

100.00 

 

ลูกหนี้การคา 99.21 8.37 32.24 6.60 11.63 24.08 0.08 182.21 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 30.19 2.92 1.45 - 2.39 0.01 4.14 41.10 

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 70.06 - 4.98 - 0.49 0.06 0.07 75.66 

หน้ีสินและรับชําระหลังวันส้ินงวด (199.46) (11.29) (38.67) (6.60) (5.72) (24.15) (0.07) (285.96) 

มูลคาสุทธิที่นํามาคํานวณ - - -  8.79 - 4.22 13.01 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น 

- - - - (8.79) - (4.22) (13.01) 
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ในระหวางป 2563 รายการเคลื่อนไหวของคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นมี

ดังตอไปนี ้

 
     (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดตนป 3,563,928  3,066,352  3,563,928  1,337,481 

เพิ่มขึ้น 9,447,292  497,576  9,447,292  2,226,447 

ยอดส้ินป 13,011,220  3,563,928  13,011,220  3,563,928 

 

26.3 ความเส่ียงดานตลาด 

 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูในระดับต่ํา เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน

ทั้งหมดเปนสกุลเงินบาท เมื่อกลุมบริษัทมีรายการคาท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญ 

กลุมบริษัทจะใชสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 

ความเส่ียงของอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน

ตลาดในอนาคต ซ่ึงสงผลกระทบตอกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เน่ืองจากเงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ีย

แบบลอยตัว กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยของกระแสเงินสดที่เกิดจากเงินกูยืม โดย

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียดังกลาวเกิดจากความเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีความ

เส่ียงดานราคา และดานกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยสรุปไดดังนี ้
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 (หนวย : พันบาท) 

 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 เงินตน อัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ีย (รอยละ) เงินตน อัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ีย (รอยละ) 

 อัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลง 

ตามอัตราตลาด 

อตัรา 

ดอกเบ้ีย 

คงที่ รวม 

ปรับข้ึนลง 

ตามอัตราตลาด คงที่ 

อัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลง 

ตามอัตราตลาด 

อัตรา 

ดอกเบี้ย 

คงท่ี รวม 

ปรับข้ึนลง 

ตามอัตราตลาด คงที่ 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินฝากธนาคาร           

- เงินฝากออมทรัพย 170,352 - 170,352 0.05 - 1.30 - 147,540 - 147,540 0.05 - 1.30 - 

           

หนี้สินทางการเงิน           

เงินกูยืมระยะยาวจาก 

   สถาบันการเงิน 31,800 - 31,800 MLR-2 - 31,800 - 31,800 MLR-2 - 

หนี้สินตามสัญญาเชา - 55,414 55,414 - 3.40 - 4.025 - 55,414 55,414 - 3.40 - 4.025 

 

 

 
 (หนวย : พันบาท) 

 2562 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 เงินตน อัตราดอกเบ้ียถัวเฉลี่ย(รอยละ) เงินตน อัตราดอกเบ้ียถัวเฉล่ีย (รอยละ) 

 อัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลง 

ตามอัตราตลาด 

อัตรา 

ดอกเบี้ย

คงที่ รวม 

ปรับข้ึนลง 

ตามอัตราตลาด คงที่ 

อัตราดอกเบ้ีย 

ปรับข้ึนลงตาม 

อัตราตลาด 

อัตรา 

ดอกเบี้ย

คงท่ี รวม 

ปรับข้ึนลง 

ตามอัตราตลาด คงที่ 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินฝากธนาคาร           

- เงินฝากออมทรัพย 249,745 - 249,745 0.10 - 0.625 - 227,167 - 227,167 0.10 - 0.625 - 

           

หน้ีสินทางการเงิน           

เงินกูยืมระยะยาวจาก 

   สถาบันการเงิน - 48,600 48,600 - 3.00 - 48,600 48,600 - 3.00 

หนี้สินตามสัญญาเชา - 55,414 55,414 - 3.40 - 4.025 - 55,414 55,414 - 3.40 - 4.025 

 

 

การวิเคราะหความออนไหว 
 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563 

 ตนทุนทางการเงินเพิ่ม (ลด) 

อัตราดอกเบี้ย - เพิ่มขึ้น 1% 227 

อัตราดอกเบี้ย - ลดลง 1% (227) 
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27. การบริหารสวนทุน 

 

การบริหารความเสี่ยง 

 

กลุมบริษทัมีวัตถุประสงคในการบริหารสวนทุน ดังนี้ 

- ดํารงไว ซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถจายคืนเงินทุนและ

ผลประโยชนใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่น 

- รักษาไวซ่ึงโครงสรางสวนทุนท่ีเหมาะสมที่สุดเพื่อลดตนทนุเงินทุน 

 

การรักษาไวหรือการปรับปรุงโครงสรางสวนทุน กลุมบริษัทอาจปรับปรุงจํานวนการจายเงินปนผล การคืนทุน 

การออกหุนใหม หรือการขายสินทรัพยเพ่ือลดหนี้ 

 

28. ภาระผูกพัน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุมบรษิัทมีภาระผูกพันดังนี ้

 

28.1 บริษัทไดทําสัญญาบริการสําหรับการใชสํานักงานของบริษัท มีอายุสัญญา 3 ป เร่ิมวันที่ 1 กันยายน 

2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดังนี ้
 พันบาท 

ภาระผูกพันตามสัญญาบริการ  

ภายใน 1 ป 2,140 

เกนิกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป - 

รวม 2,140 

 

28.2 บริษัทมีภาระผูกพันจากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนจํานวนประมาณ 2.31 ลานบาท 

 

28.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัและบริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อดังตอไปนี้ 
  (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไป 
วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งส้ิน 

วงเงิน 

ใชไป 
วงเงิน 

คงเหลือ 

หนังสือคํ้าประกัน 2,467 141 2,326 2,467 141 2,326 

วงเงินเบิกเกินบัญช ี 67 - 67 62 - 62 

วงเงินกูสนิเชื่อหมุนเวียน 420 - 420 420 - 420 

วงเงินกูยืมระยะยาว 322 32 290 322 32 290 

วงเงินซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 205 - 205 205 - 205 



 

 

  รายงานประจําป 2563 

156

29. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหเสนอจายเงินปนผลจาก

การดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.14 บาท จํานวน 

749,873,396 หุน เปนเงิน 104.98 ลานบาท โดยการจายเงินปนผลดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถือหุน 

 

30. การอนุมัติงบการเงนิ 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันท่ี 24 กมุภาพันธ 2564 
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บุคคลอางอิง 

 

นายทะเบียนหุน 

 

 

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

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

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

ผูสอบบัญชี 

 นางสาวศันสนีย พูลสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 

หรือ นางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 

 บริษัท พราวด อิน โปร จํากัด 

 33/62 อาคารวอลลสตรีททาวเวอร ชั้น 13 ถ.สุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กทม. 10500 

 โทรศัพท 0-2235-6950 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

 บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จํากัด 

 18/4 ซอยอํานวยวัฒน ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10320 

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


