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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ 

(Proud Award) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ป 2563  

Forbes Best Under A Billion 

 

บริษัทติดอันดับ Asia’s 200 Best Under A Billion 2020 

ครั้งแรกในป 2557 ครั้งที่ 2 ในป 2562 และครั้งที่ 3 ในป 2563 

โดยบริษัทสามารถเขาไปอยูในลิสต 19 บริษัทของไทย จากการคัดเลือก   

200 บริษัทมหาชน ที่รายไดต่ำกวาพันลานดอลลารสหรฐัที่ดีที่สุดในเอเชีย 
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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

ไทยในการตอตานการทุจริตเมือ่วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 

 

และไดรับการ Re Certify เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2564 
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วิสัยทัศน 

(Vision) 

 

 

 
 

 

 

 

 

เปาหมาย 

(Goal) 
 

“ขยายฐานการใหบริการไปยังประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียนในธุรกิจท่ี

เกี่ยวของกับงานกอสราง โดยเนนการกอสรางฐานรากเปนหลัก เพื่อรองรับการเติบโต

ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน” 

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

Company plans to expand the construction service to neighboring 

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

 

 

 

“มุงมั่นจะเปนผูนำงานกอสรางฐานราก 

ทั้งดานคุณภาพ และประสิทธิภาพ” 
 

“TO BE THE LEADING FOUNDATION 

CONTRACTOR IN QUALITY AND EFFICIENCY” 
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สารจากประธาน 
 

เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 

 

หลังจากที่เศรษฐกิจโลกไดรับผลกระทบคอนขางมากในป 2563 จากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหม (โควิด 19) กไ็ดมกีารผลิตและกระจายการฉีดวัคซีนไปสูภูมิภาคตางๆของโลก ทำใหกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจตางๆในป 2564 ปรับตัวดีขึ้นและทำใหเศรษฐกิจโลกในภาพรวมกลับมามีทิศทางขยายตัว  

ในสวนของประเทศไทย แมจะเริ่มเห็นภาพการฟนตัวในชวงไตรมาส 1 ของป 2564 แตจากการแพร

ระบาดของไวรัสโคโรนาในชวงไตรมาส 2 ทำใหภาครัฐตองกลับมาดำเนินมาตรการดานสาธารณสุขเพื่อควบคุม

การแพรระบาด สงผลใหเศรษฐกิจกลับมาชะลอตัว กอนจะเริ่มกลับมาฟนตัวในชวงไตรมาส 4 โดยในภาพรวม

ของป 2564 ถือวาเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพียงเล็กนอยที่ระดับรอยละ 1.2 สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรม

กอสราง ก็มีความผันผวนตามภาวะการแพรระบาดในประเทศ โดยมีการฟนตัวในชวงไตรมาส 1 กอนจะเขาสู

ภาวะชะลอตัวและถดถอยในชวงไตรมาส 2 – ไตรมาส 3 โดยมีคำสั่งจากรัฐบาลใหปดแคมปคนงานและ

หนวยงานกอสรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนเวลา 1 เดือนในชวงเดือนกรกฎาคม ซึ่งทำให

อุตสาหกรรมกอสรางไดรับผลกระทบคอนขางมาก และเริ่มกลับมาฟนตัวเล็กนอยในชวงปลายไตรมาส 4 โดย

หากพิจารณาภาพรวมของอุตสาหกรรมกอสราง จะพบวามีการหดตัวลงเมื่อเทียบกับป 2563 

อยางไรก็ตาม จากการที่บริษัทไดดำเนินมาตรการลดผลกระทบดานตางๆ อาทิเชน การใหความสำคัญ

กับการควบคุมตนทุนภายใน การรักษาสภาพคลองใหอยูในระดับที่เหมาะสม การพัฒนากระบวนการทำงาน

ภายในอยางตอเนื่อง การดูแลสุขภาพและการเรงการฉีดวัคซีนใหแกพนักงาน การกำหนดมาตรการปองกันโรค

ภายในองคกร ฯลฯ ฉะนั้นแมบริษัทจะไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและจากการดำเนินนโยบาย

ควบคุมการแพรระบาดของภาครัฐ แตเมื่อเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นตออุตสาหกรรมกอสราง จะเห็นไดวา

บริษัทสามารถฟนฝาวิกฤตการณที่เกิดขึ้นมาไดดวยดีพอสมควร 

สำหรับป 2565 จากการกระจายฉีดวัคซีนไดครอบคลุมประชากรของประเทศโดยสวนใหญและ

นโยบายการเปดประเทศ ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนาจะกลับมาฟนตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 
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2564 ประกอบกับการที่ภาครัฐยังคงตองดำเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในดานตางๆ ซึ่งเครื่องมือสำคัญ

อยางหนึ่งคือการลงทุนในโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครัฐ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 

โครงการทางยกระดับพระราม 3 – ดาวคะนอง โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และโครงการรถไฟฟาสาย

ตางๆ ในกรุงเทพ เปนตน นาจะทำใหความเชื่อมั่นและการลงทุนของภาคเอกชนกลับมามีทิศทางที่ดีขึ้นดวย 

จากปจจัยขางตน บริษัทคาดวาในป 2565 อุตสาหกรรมกอสรางนาจะกลับมาฟนตัวไดพอสมควร  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากยังมีปจจัยความเสี่ยงอีกหลายประการ เชน ความเสี่ยงจากการกลายพันธุและ

การแพรระบาดของโควิด 19 ความไมแนนอนทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ รวมไปถึงปญหาการปรับตัว

สูงขึ้นของเงินเฟอจากราคาพลังงานและสินคาโภคภัณฑตางๆที่กระทบตอตนทุนการผลิต ก็อาจมีผลทำใหการ

ฟนตัวของอุตสาหกรรมกอสรางไมเปนไปตามที่คาดหวังได 

ทั้งนี้ บริษัทมีเปาหมายสำคัญที ่จะสรางการเติบโตอยางมั่นคงในระยะยาว บริษัทจึงยังคงรักษา

นโยบายการขยายฐานลูกคาและใหความสำคัญกับการพิจารณาคัดเลือกลูกคา การควบคุมตนทุน การบริหาร

สภาพคลอง และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย สังคม และผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมดวย  

            ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผมขอขอบคุณทานผูถือหุนเปนอยางยิ่งที่ไดใหความไววางใจ

และความรวมมือดวยดีในการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณผูมีอุปการะคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุน

บริษัทดวยดีตลอดมา รวมทั้ง ขอขอบคุณคณะผูบริหารและพนักงานของบริษัททุกคนซึ่งไดรวมแรงรวมใจ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและความขยันขันแข็ง อันเปนสวนสำคัญที่สรางความมั่นคงและพัฒนาการ

ใหแกบริษัท ทำใหบริษัทสามารถท่ีจะเติบโตและบรรลุเปาหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไดตอไป 

 

 

       (นายเสรี จินตนเสรี) 

                                ประธานกรรมการ
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สวนที่ 1 

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 

 

1. โครงสรางและการดำเนินงานของกลุมบริษัท 

1.1 นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ 

1.1.1 วิสัยทัศน และเปาหมาย 

วิสัยทัศน 

วิสัยทัศนของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ คือ “การมุงมั่นจะเปนผูนำงานกอสรางฐานราก 

ทั้งในดานคุณภาพและประสิทธิภาพ” (อางอิงจากhttps://www.pylon.co.th/investor.php?page=vision) 

ทั้งนี้ บริษัทจะเนนการทำงานตามหลักวิชาการเพื่อใหบริษัทสามารถสงมอบงานที่มี

คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคา มีการใหบริการที่ดีที่สามารถตอบสนองตอ

ความตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่อง สามารถเติบโตไดอยางยั่งยืนภายใตภายใตปจจัยตางๆที่

เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการใหความสำคัญตอผูมีสวนไดเสีย และการคำนึงถึงสังคมและการลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

เปาหมายระยะสั้น 

โดยใน 3 ป ขางหนานี้ บริษัทมีเปาหมายที่จะรักษาระดับกำลังการผลิตงานกอสราง

เสาเข็มเจาะซึ่งเปนรายไดหลักของบริษัท รวมถึงจะเพิ่มสัดสวนรายไดจากงานกำแพงกันดินชนิด

ไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) ซึ่งจะเพ่ิมรายไดใหกับบริษัทในอนาคต  

 

เปาหมายระยะยาว 

ในอนาคต บริษัทมีนโยบายขยายฐานการใหบริการไปยังประเทศเพื่อนบานในภูมิภาค

อาเซียนในธุรกิจที่เกี่ยวของกับงานกอสราง โดยเนนการกอสรางฐานรากเปนหลักเพื่อรองรับการ

เตบิโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ 

ป 2545 

 

จดทะเบียนกอตั้งบริษัท โดยใชชื่อวา บริษัท ไพลอน จำกัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2545 

ดวยทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานราก โดยมี

ทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับงานกอสรางซึ่งเริ่มฟนตัวจาก

วิกฤติเศรษฐกิจ 

ป 2546 

 

ไดรับงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง ในโครงการตาม

พระราชดำริกอสรางประตูระบายน้ำและคันกั้นน้ำเพื่อกักน้ำจืดในลุมน้ำปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น เปน

โครงการแรกของบริษัท จากผลงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดีทำให บมจ. ซิโน-ไทย 

เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น ไดวาจางใหบริษัทเปนผูรับเหมาชวงงานเสาเข็มเจาะ

ในหลายโครงการตอมา เชน โครงการทางดวนขั้นที่ 3 สายใตตอน S1 (อาจณรงค – 

บางนา) สัญญา 2 โครงการอาคารที่จอดรถโรงพยาบาลบำรุงราษฎร  เปนตน ทำให

บริษัทเปนที่รูจักในวงการกอสรางอยางแพรหลาย และไดกอสรางงานเสาเข็มเจาะให

ลูกคาอ่ืนๆ ในอีกหลายโครงการ 

ป 2547 

 

เพิ่มทุนจดทะเบียนในเดือนมกราคมเปน 60 ลานบาท และในเดือนธันวาคมเปน 95 

ลานบาท เริ่มรับงานกอสรางกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) โดย

รวมมือกับบริษัทฝรั่งเศสชื่อ Soletanche Bachy ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญงานฐานรากระดับ

นานาชาติ โดยเปนที่ปรึกษาและสงผูเชี่ยวชาญเขามาควบคุมงานในโครงการโรงบำบัด

น้ำสำแลจังหวัดปทุมธานี 

ป 2548 

 

เดือนมิถุนายน เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 115 ลานบาท  

เดือนมิถุนายน เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท พรอม

กับเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 115 ลานบาทเปน 150 ลานบาท เพื่อรองรับการ

เสนอขายหุนใหกับประชาชน โดยบริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 20 

กรกฎาคม 2548 

เดือนธันวาคม เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และเริ่มเปดซื้อขายวันที่ 

23 ธันวาคม 2548 

ป 2549 เดือนมีนาคม ยายโรงงานซอมบำรุงจากเขตสะพานสูงไปที่อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัด

ปทุมธานี 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

 13 

ป 2551 

 

เดือนธันวาคม จัดตั้ง บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการงาน

ออกแบบ กอสราง ใหคำปรึกษา และตกแตงสำหรับสิ่งปลูกสรางตางๆ ดวยทุนจด

ทะเบียน 30 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 

ป 2552 

 

เดือนเมษายน เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 50 ลานบาท รวมเปน 200 ลานบาท เพื่อรองรับ

การจายหุนปนผล 

ป 2555 

 

เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100 ลานบาท รวมเปน 300 ลานบาท เพื่อ

รองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหกับผูถือหุนเดิม 

เดือนธันวาคม เพ่ิมทุนจดทะเบียน บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด อีก 50 ลานบาท รวมเปน 

80 ลานบาท โดยบริษัทยังคงถือหุนในสัดสวนรอยละ 51 คงเดิม 

ป 2556 

 

เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 74.99 ลานบาท รวมเปน 374.99 ลานบาท 

เพื่อรองรับการจายหุนปนผลและปรับสิทธิใหกับผูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 

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

Forbes Asia โดยเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ของประเทศ

ไทยเพียงบริษัทเดียวที่ไดรับรางวัลนี้ 

ป 2558 เดือนสิงหาคม ยายการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจาก ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

มาเปน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแตวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เปนตนมา 

ป 2559 เดือนมกราคม ซื้อหุนจากกลุมผูถือหุนอื่นของบริษัท เอ็กซิลอน จำกัด โดยเพิ่มสัดสวน

การถือหุนจากรอยละ 51 เปนรอยละ 100  

ป 2561 เดือนกรกฎาคม บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด มีการลดทุนจดทะเบียนจาก 80 ลานบาท 

คงเหลือ 20 ลานบาท 

ป 2561 เดือนพฤศจิกายน ไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอตานทุจริต (CAC) 

ป 2561 เดือนธันวาคม ยายที่ตั้งสำนักงาน จากอาคารโอเชียนทาวเวอร 1 ถนนรัชดาภิเษก ไปท่ี

อาคารเอสพีอีทาวเวอร ถนนพหลโยธิน 

ป 2562 เดือนพฤศจิกายน บริษัทไดรับรางวัล Asia’s 200 Best under a Billion จากนิตยสาร 

Forbes Asia 

ป 2562 เดือนพฤศจิกายน บริษัทไดรับรางวัล Outstanding CEO Award และ Outstanding 

Company Performance จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

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

Forbes Asia 
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รายละเอียดของบริษัทฯ  

ชื่อบริษัท : บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ : 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั ้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ประเภทธุรกิจ : รับเหมากอสรางงานฐานรากประเภทตางๆ  

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107548000536 

โทรศัพท : 02-615-1259 

โทรสาร : 02-615-1258 

เว็บไซตบริษัท :  www.pylon.co.th 

ทุนจดทะเบียน : 374.99 ลานบาท 

จำนวนและชนิดของหุนที่

จำหนายแลว 

: หุนสามัญ จำนวน 749,873,396 หุน 

 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางงานฐานรากใหกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งลูกคาของ

บริษัทมีทั้งที่เปนเจาของโครงการโดยตรง และเปนผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) ของโครงการ โดย

แบงออกเปน 3 ผลิตภัณฑหลัก ดังนี้ 

 งานเสาเข็มเจาะแบบกลม (Bored Pile) 

 งานปรับปรงุคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting) 

 งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) / เสาเข็มเจาะแบบเหลี ่ยม 

(Barrette Pile) 
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โครงสรางรายได 

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัท  แยกตามผลิตภัณฑสามารถจำแนกไดดังนี ้

 

รายไดของกลุมบริษัท 

( หนวย : พันบาท ) 

ผลิตภัณฑ ป 2562 ป 2563 ป 2564 

รายได รอยละ รายได รอยละ รายได รอยละ 

จากงานเสาเขม็เจาะ 1,222,731 77.57 1,071,511 75.11 645,491  81.78  

จากงานปรับปรุงคณุภาพดินฯ - - 2,639 0.18 -  

จากงานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม/

เสาเขม็เจาะแบบเหลี่ยม 

331,060 21.00 341,065 23.91 139,052  17.62  

รวมรายไดจากงานฐานราก 1,553,791 98.57 1,415,215 99.20 784,543  99.40  

รายไดจากงานกอสรางทั่วไป - - - - -  

รายไดอื่นๆ1 22,530 1.43 11,349 0.80 4,720  0.60  

รวมรายได 1,576,321 100.00 1,426,564 100.00 789,263  100.00  

หมายเหตุ :    
1 รายไดอื่นๆประกอบดวย รายไดจากการบริการอื่นๆ ไดแก รายไดจากการใหเชาอุปกรณเครื่องจักร เชน รถเครน ปลอก

เหล็ก รายไดจากคาความเสียหายของวัสดุและอุปกรณที่เรียกเก็บจากผูรับเหมาชวง รวมถึงรายไดอื่นๆ ไดแก ดอกเบี้ยรับ 

กำไรจากการขายสินทรัพย เปนตน 

 

ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

งานเสาเข็มเจาะแบบกลม (Bored Pile)  

เสาเข็มเจาะเปนเสาเข็มที่นิยมใชกับการกอสรางฐานรากของโครงสรางขนาดใหญ และโครงสราง

อาคารในบริเวณที่มีพื ้นที่จำกัด  ซึ่งไมสามารถใชเสาเข็มตอกไดเนื่องจากปญหาดานการขนสง หรือ

เนื่องจากบริเวณกอสรางชิดอาคารขางเคียงมาก ซึ่งความสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มอาจจะกอใหเกิด

ความเสียหายกับอาคารขางเคียงได  สวนการใชเสาเข็มเจาะจะไมทำใหดินเกิดการเคลื่อนตัวซึ่งอาจไปดันสิ่ง
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ปลูกสรางขางเคียงใหเสียหายไดเหมือนกับการตอกเสาเข็ม  นอกจากนี้เสาเข็มเจาะยังลดมลภาวะเรื่องเสียง

และแรงสั่นสะเทือนเมื่อเทียบกับการใชเสาเข็มตอก  ทั้งนี้งานเสาเข็มเจาะแบบกลมของบริษัทสวนใหญจะ

เปนเสาเข็มเจาะที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 50  เซนติเมตร จนถึง 2 เมตร และทำไดถึงความลึก

มากกวา 80 เมตร ขึ้นอยูกับการออกแบบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิศวกร และสภาพชั้นดินในแตละ

พื้นที ่

เสาเข็มเจาะแบบกลมนั้นสามารถจำแนกตามขนาดไดเปน 3 ประเภท 

 เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก : เปนเสาเข็มที่มีเสนผานศูนยกลางนอยกวา 50 เซนติเมตร โดย

สวนใหญมีความลึกประมาณ 21 เมตร เหมาะสำหรับใชในการกอสรางฐานรากของ

อาคารขนาดเล็ก บานเรือน โรงงาน หรือโครงสรางที่มีน้ำหนักไมมากนัก 

 เสาเข็มเจาะขนาดกลาง :  เปนเสาเข็มที่มีเสนผานศูนยกลางระหวาง 50 เซนติเมตร ถึง  

1 เมตรโดยสวนใหญมีความลึกประมาณ 21-55 เมตร ขึ้นอยูกับลักษณะชั้นดินในแตละ

พื้นที่และน้ำหนักของโครงสรางที่รองรับ เหมาะสำหรับใชในการกอสรางโครงสรางขนาด

ปานกลางจนถึงขนาดใหญ เชน สะพานขามแยก อาคาร และโรงงานขนาดใหญ  

 เสาเข็มเจาะขนาดใหญ :  เปนเสาเข็มท่ีมีเสนผานศูนยกลางมากกวา 1 เมตรขึน้ไป เหมาะ

สำหรับใชในการกอสรางโครงสรางขนาดใหญซึ่งตองการกำลังรับน้ำหนักตอเสาเข็มหนึ่ง

ตนสูงมาก เชน อาคารสูง ทางยกระดับ ทางรถไฟยกระดับ สะพานขนาดใหญ เปนตน 

โดยบริษัทสามารถกอสรางเสาเข็มเจาะไดจนถึงขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 เมตรและ

ความลึกมากกวา 80 เมตร 

 

ในอีกดานหนึ่ง  การกอสรางเสาเข็มเจาะนั้นสามารถแบงตามกรรมวิธีการทำงานไดเปน  2  แบบ 

คือ เสาเข็มเจาะแบบแหงและเสาเข็มเจาะแบบเปยก ทั้งนี้เสาเข็มเจาะแบบแหงเหมาะสำหรับเสาเข็มที่มี

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 35 ถึง 60 เซนติเมตร และความลึกของหลุมเจาะไมมากนัก โดยกนหลุมยังอยูใน

ชั้นดินเหนียวแข็ง โดยทั่วไปจะสามารถรับน้ำหนักไดไมเกิน 120 ตันตอตน ซึ่งจะกอสรางโดยทำการเจาะ

ดินลงไปโดยไมมีการเตมิสารละลายพยุงหลุมเจาะ เมื่อเสร็จแลวจึงติดตั้งโครงเหล็กและเทคอนกรีตลงไปใน

หลุม ในขณะท่ีเสาเข็มเจาะแบบเปยกนั้นมีขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 50 เซนติเมตร ขึ้นไปโดยไมจำกัด

ความลึกของหลุมเจาะ ทำใหเสาเข็มรับน้ำหนักไดมาก วิธีการกอสรางนั้นคลายคลึงกับเสาเข็มเจาะแบบ

แหง เพียงแตการขุดนั้นจะเติมสารละลายพยุงหลุมเจาะลงไป เพื่อปองกันการพังทลายของดิน  ทั้งนี้งาน

เสาเข็มเจาะของบริษัทโดยสวนใหญแลวจะเปนเสาเข็มเจาะแบบเปยกที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา 

50 เซนติเมตร ขึ้นไป 
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 บริษัทมีรายไดจากงานเสาเข็มเจาะแบบกลมในป 2562 ป 2563 และ ป 2564 ประมาณรอยละ 

77.57 รอยละ 75.11 และรอยละ 81.78 ของรายไดรวมตามลำดับ โดยบริษัทคาดวาบริษัทจะยังคงมี

สัดสวนรายไดหลักมาจากงานประเภทนี้ตอไป  

 

งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting)  

งานปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement) มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มเสถียรภาพใหกับ

โครงสรางของดินเดิม ทำใหดินมีกำลังรับน้ำหนักมากขึ้นและปองกันการเคลื่อนตัวของดิน โดยบริษัทมีการ

ใหบริการงานประเภทนี้โดยวิธีการอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting) ที่ความดันประมาณ 200 ถงึ 

400 บาร โดยอาจแบงลักษณะของงานออกเปนแตละประเภทดังตอไปนี้ 

 

 เสาเข็มดินซีเมนต (Soil Cement Column)  

เปนการปรับปรุงคุณสมบัติของดินออนตลอดชั้นความหนา เริ่มตนโดยการอัดฉีดน้ำภายใตความ

ดันสูงเพื่อกวนใหชั้นดินออนตัวและมีขนาดรูปทรงตามที่ตองการ แลวจึงอัดฉีดน้ำปูนลงไปผสมกับ

ดินในบริเวณดังกลาวทำใหเกิดการแข็งตัวกลายเปนแทงดินซีเมนต ซึ่งมีความสามารถในการรับ

น้ำหนักตามที่ออกแบบและชวยลดปญหาการทรุดตัวของโครงสราง การทำเสาเข็มดินซีเมนตโดย

วิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting) จะใหคุณภาพแทงดินซีเมนตและความสม่ำเสมอ

ของเนื้อดินซีเมนตที่ดีกวาวิธีทั่วไปซึ่งมีทั้งแบบใชความดันต่ำ (Low Pressure Mix) และแบบใชใบ

กวนดิน (Rotary Mix) ในปจจุบันมีการนำเสาเข็มดินซีเมนตไปประยุกตใชหลายรูปแบบเชน ฐาน

รากงานถนน ลานจอดเครื่องบิน เขื่อน ประตูระบายน้ำ รวมไปถึงการเพิ่มเสถียรภาพใหกับตลิ่ง

ของคลอง  

 

 การเพิ่มกำลังรับน้ำหนักและเสถียรภาพของดินเฉพาะจุด  

เปนการปรับปรุงคุณสมบัติและกำลังของดินหรือหินเฉพาะจุด เชน งานอัดฉีดรอยแตกของชั้นหิน

หรือดินในงานกอสรางเขื่อน การเพ่ิมเสถียรภาพและกำลังของดินในงานขุดหรืองานเจาะเฉพาะที่  

 

ทั้งนี้ ในป 2562 บริษัทไมมีรายไดจากงานสวนนี้ ป 2563 บริษัทมีรายไดจากงานสวนนี้รอยละ 

0.18 และสำหรับป 2564 บริษัทไมมีรายไดจากงานสวนนี้  
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งานกอสรางกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Wall) /  

เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม (Barrette Pile) 

กำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมเปนการกอสรางกำแพงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนโครงสรางรับ

น้ำหนักและปองกันการเคลื่อนตัวของดินทางดานขาง โดยจะทำการกอสรางกำแพงในชั้นที่ต่ำกวาผิวดิน

ดวยคอนกรีตเสริมเหล็กคลายคลึงกับการทำเสาเข็มเจาะแบบเปยก ซึ่งการใชเทคโนโลยีในการกอสราง

กำแพงกันดินชนิดนี้ทำใหไมตองใช Sheet Pile และสามารถสรางกำแพงกันดินใตดินแบบถาวรที่มีหนาตัด

เปนสี่เหลี่ยมเหมือนกำแพงทั่วไป แตมีความแข็งแรงและสามารถปองกันการรั่วซึมของน้ำได ซึ่งสวนใหญจะ

ใชเพื่อเปนโครงสรางของชั้นจอดรถใตดิน กำแพงอาคารผูโดยสารสำหรับระบบรถไฟฟาใตดิน และอุโมงค

ลอดทางแยก เปนตน 

 

การออกแบบกอสรางกำแพงกันดินนั้นสามารถกำหนดความหนาของผนังกำแพงไดตั ้งแต 50 

เซนติเมตร จนถึง 1.5 เมตร โดยเริ่มจากการตักดินขุดหลุมตามขนาดและแนวที่จะทำกำแพง จากนั้นจึงเติม

สารละลายพยุงหลุมเจาะ เพื่อปองกันการพังทลายของดิน แลวจึงหยอนเหล็กเสริมที่ผูกเปนโครงไวแลวลง

ไป หลังจากนั้นจะเทคอนกรีต   เมื่อทิ้งไวจนคอนกรีตแข็งตัวมีกำลังตามที่กำหนดแลว จึงขุดดินเพื่อทำชั้น

ใตดิน หรือทำการกอสรางสวนอื่นตอไป  

 

เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม เปนเสาเข็มหนาตัดทรงสี่เหลี่ยมที่นิยมใชเปนทางเลือกในกรณีที่ตองการ

กำลังรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยสูง เชน มากกวา 2,000 ตันตอตน หรือมีขอจำกัดเรื่องขนาดของพื้นที่

กอสราง ซึ่งเสาเข็มเจาะแบบกลมไมสามารถกอสรางได โดยขนาดหนาตัดสามารถปรับเปลี่ยนไดโดยมีความ

กวางโดยทั่วไปตั้งแต 60 เซนติเมตร จนถึง 1.5 เมตร ความยาว 2.5 เมตรถึง 3.8 เมตร และมีความลึกได

มากกวา 60 เมตร ขึ้นอยูกับการออกแบบกำลังรับน้ำหนักและสภาพชั้นดินในแตละพ้ืนที่ 

 

การกอสรางเสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม จะกอสรางโดยทำการเจาะดินลงไปตามขนาดหนาตัดและ

ความลึกที่ตองการ ซึ่งจะมีการเติมสารละลายพยุงหลุมเจาะลงไป เพื่อปองกันการพังทลายของดิน เมื่อเสร็จ

แลวจึงติดตั้งโครงเหล็กและเทคอนกรีตลงไปในหลุม  

 

ในป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีรายไดจากงานสวนนี้ประมาณรอยละ 21.00 รอยละ 

23.91 และรอยละ 17.62 ของรายไดรวมตามลำดับ  
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การตลาดและการแขงขัน 

 

กลยุทธทางการแขงขัน 

บริษัทมีกลยุทธในการดำเนินการที่สำคัญดังนี ้

 คุณภาพของการบริการใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและตามความตองการของลูกคา 

(Quality)  

งานฐานรากเปนงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของตัวโครงสรางจึงมีความสำคัญเปนอยางมาก 

ดังนั้นบริษัทจึงกำหนดมาตรฐานการทำงานอยางเครงครัดโดยมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อควบคุม

คุณภาพงานตลอดกระบวนการ และมีวิศวกรดูแลประจำสถานที่กอสรางเพื่อแกปญหาใหทันเวลา 

ทำใหผูใชบริการเดิมหลายรายยังกลับมาใชบริการของบริษัท รวมถึงมีการขยายฐานลูกคาราย

ใหมๆอยางตอเนื่อง  

 

 อัตราคาบริการที่เหมาะสม (Cost)  

บริษัทมีนโยบายไมตัดราคากับคูแขง แตจะใชนโยบายในการบริหารตนทุนการบริการอยางมี

ประสิทธิภาพ อาทิเชน ผลิตอะไหล วัสดุสิ้นเปลือง หรือชิ้นสวนเครื่องจักรหลายชนิดภายในบริษัท

เอง ทำใหลดการพึ่งพิงผูประกอบการรายอื่นและลดการนำเขา สงผลใหบริษัทสามารถตั้งราคาที่

เหมาะสมและแขงขันได นอกจากนี ้บริษัทยังใหความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพของ

ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยที่ทำใหบริษัทสามารถกำหนดอัตราคาบริการที่สามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคา และสรางความสามารถในการแขงขันทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวได  

 

 การสงมอบทีต่รงเวลา (Delivery)  

เนื่องจากงานฐานรากถือเปนงานเริ่มตนของงานกอสราง หากขั้นตอนนี้ไมไดรับการสงมอบที่ตรง

เวลาอาจสงผลกระทบตอขั ้นตอนงานถัดไปได โดยบริษัทใหความสำคัญในดานนี ้และมีการ

ประสานงานของฝายตางๆ เปนอยางดีตลอดจนมีการวางแผนและติดตามการทำงานอยางรัดกุม

เพื่อใหสามารถสงมอบงานไดตามแผนงานที่กำหนดไว  

 

 

 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

 20 

 ความหลากหลายของการบริการ (Variety of Services)  

เพื่อใหตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะเพ่ิมผลิตภัณฑในดานงาน

ฐานราก และรูปแบบการบริการที่เก่ียวเนื่องใหมีความหลากหลายและครบวงจร  

 

กลุมลูกคาเปาหมายและชองทางการจำหนาย 

บริษัทแบงกลุมลูกคาที่ใหบริการไดเปน 2 กลุม คือ ลูกคาภาครัฐและลูกคาภาคเอกชน 

โดยงานจากภาครัฐสวนใหญจะเปนโครงการที่เกี ่ยวของกับงานโครงสรางและสาธารณูปโภค

พื้นฐาน เชน งานทางรถไฟยกระดับ งานทางดวน งานสะพานขามแยก งานเขื่อน งานโรงไฟฟา 

งานอาคารและสถานที่ราชการ เปนตน ในขณะที่งานภาคเอกชนจะเปนโครงการที่เกี่ยวของกับที่

อยูอาศัย โรงพยาบาล และอาคารสำนักงาน 

 

การรับงานของบริษัทในปจจุบันมีการดำเนินการใน 2 รูปแบบ คือการเปนผูรับเหมาชวง

โดยรับงานจากผูรับเหมาหลัก (Main Contractor) และการเปนผูรับเหมาโครงการโดยรับงานจาก

เจาของโครงการโดยตรง ซึ่งรูปแบบการรับงานในแตละโครงการนั้นจะขึ้นอยูกับลักษณะของ

โครงการและความตองการของเจาของโครงการ ทั้งนี้ ปจจัยหลักท่ีผูวาจางพิจารณาในการเลือกให

บริษัทเปนผูรับงานไดแก ประสบการณ คุณภาพผลงานในอดีต ความสามารถในการสงมอบได

ทันเวลา และราคาที่เหมาะสม  

 

รายไดจากการรับจางกอสราง  

 
ประเภทการรับงาน  ป 2562 ป 2563 ป 2564 

(หนวย : พันบาท) มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

ผูรับเหมาโครงการ       

     รัฐ - - 16,168 1.14 - - 
     เอกชน 1,223,498 78.74 1,221,712 86.33 614,431 78.32 

ผูรับเหมาชวง       

     รัฐ 330,235 21.25 99,512 7.03 105,635 13.46 
     เอกชน 58 0.01 77,822 5.50 64,477 8.22 

รวมรายไดจากการรับจางกอสราง 1,553,791 100.00 1,415,215 100.00 784,543 100.00 
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ในป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการเปนผูรับเหมาชวงตอการ

เปนผูรับเหมาโครงการโดยตรงประมาณ 21:79 13:87 และ 22:78 ตามลำดับ  

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

หลังจากที่เศรษฐกิจโลกไดรับผลกระทบคอนขางมากในป 2563 จากการแพรระบาดของโค

วิด 19  ในชวงป 2564 การกระจายการฉีดวัคซีนไปสูภูมิภาคตางๆของโลกซึ่งสามารถทำไดอยาง

ทั่วถึงมากขึ้น ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆในป 2564 ปรับตัวดีขึ้นและทำใหเศรษฐกิจโลก

กลับมามีทิศทางขยายตัว  

 

สำหรับเศรษฐกิจในประเทศ ในป 2564 ประเทศไทยเองก็ไดรับผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโควิด-19 แมจะเริ่มเห็นภาพการฟนตัวในชวงไตรมาส 1/2564 แตจากการแพรระบาด

ในชวงตนไตรมาส 2/2564 ซึ่งทำใหภาครัฐตองกลับมาดำเนินมาตรการดานสาธารณสุขเพื่อควบคุม

การแพรระบาด สงผลใหเศรษฐกิจกลับมาชะลอตัวลงตั้งแตชวงปลายไตรมาส 2/2564 กอนจะเริ่ม

กลับมาฟนตัวในชวงไตรมาส 4/2564 โดยในภาพรวมของป 2564 ถือวาเศรษฐกิจมีการขยายตัว

เพียงเล็กนอยที่ระดับรอยละ 1.2 

 

ในสวนของอุตสหากรรมกอสรางก็มีความผันผวนตามภาวะการแพรระบาดในประเทศ โดย

มีการฟนตัวในชวงไตรมาส 1/2564 กอนจะเขาสูภาวะชะลอตัวและถดถอยในชวงไตรมาส 2/2564 

– ไตรมาส 3/2564 (มีคำสั ่งจากรัฐบาลใหปดแคมปคนงานและหนวยงานกอสรางในพื ้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนเวลา 1 เดือนในชวงเดือนกรกฎาคม ทำใหอุตสาหกรรมกอสราง

ไดรับผลกระทบคอนขางมาก) และเริ่มกลับมาฟนตัวเล็กนอยในชวงปลายไตรมาส 4/2564 โดยหาก

พิจารณาภาพรวมของอุตสาหกรรมกอสราง จะพบวามีการหดตัวลงเมื่อเทียบกับป 2563 

 

สำหรับป 2565 จากการกระจายการฉีดวัคซีนใหแกคนสวนใหญและจากนโยบายการเปด

ประเทศ ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟนตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 2564 ประกอบกับการที่

ภาครัฐยังคงตองดำเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในดานตางๆ ซึ่งเครื่องมือสำคัญอยางหนึ่งคือการ

ลงทุนในโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครัฐใหสามารถดำเนินการกอสรางไดตามแผน (งาน

กอสรางโครงการสำคัญตางๆของภาครัฐ เชน รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ทางยกระดับ

พระราม 3 – ดาวคะนอง รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และรถไฟฟาสายตางๆในกรุงเทพ เปนตน) ซึ่ง

นาจะทำใหความเชื่อมั่นและการลงทุนของภาคเอกชนกลับมามีทศิทางที่ดีขึ้นดวย จากปจจัยขางตน 

ฝายบริหารฯคาดวาในป 2565 อุตสาหกรรมกอสรางนาจะกลับมาฟนตัวไดพอสมควร  
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อยางไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงอีกหลายประการ เชน ความเสี่ยงจากการกลายพันธและการ

แพรระบาดของโควิด 19 ความไมแนนอนทางการเมืองทั้งในและตางประเทศ รวมไปถึงปญหาการ

ปรับตัวสูงขึ้นของเงินเฟอจากราคาพลังงานและสินคาโภคภัณฑตางๆที่กระทบตอตนทุนการผลิต ซึ่ง

อาจทำใหการฟนตัวของอุตสาหกรรมกอสรางไมเปนไปตามที่คาดได 

 

ทั้งนี้ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมกอสรางเสาเข็มเจาะรายใหญ ไดแก บจ.อิตัลไทย เทรวี่, 

บมจ.ไพลอน, บมจ.ซีฟโก, บจ.ไทยบาวเออร และ บจ.เดอะเครน เซอรวิส โดยแตละรายจะมีกำลัง

การผลิต การดำเนินนโยบาย และกลุมลูกคาที่แตกตางกัน ซึ่งหากพิจารณาในแงของรายไดและกำลัง

การผลิต (จำนวนชุดเครื่องจักร) ถือไดวาบริษัทมีสวนแบงการตลาดเปนลำดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม   

 

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

กำลังการผลิต 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเครื่องจักรจำนวน 30 ชุดสำหรับใชในการทำงาน

เสาเข็มเจาะ ทั้งนี้บริษัทยังสามารถเชารถเครนเพื่อที่จะมาใชรวมกับชุดหัวเจาะที่มีอยูเพื่อประกอบ

เปนชุดเจาะเพิ ่มไดอีก สำหรับงานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm wall) และงาน

ปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง (Jet Grouting) บริษัทมีเครื่องจักรครบชุดที่

ใชในการทำงานจำนวน 10 ชุด และ 4 ชุดตามลำดับ   

 

บริษัทมีวิศวกรผูเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลจัดการงานโครงการและวิศวกรสนามรวม 30 

คน ซึ่งวิศวกรของบริษัทมีประสบการณในอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยประมาณ 10 ป  
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ขั้นตอนการรับงาน 

     การรับงานแบบผูรับเหมาโครงการ การรับงานแบบผูรับเหมาชวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  การเสนอราคาของการรับจางทำเสาเข็มสวนใหญจะเปนการเสนอราคารับจางทำเสาเข็มตอตน 
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อนึ่ง โดยทั่วไปผูวาจางจะหักเงินประกันผลงานไวในสัดสวนรอยละ 5 จากจำนวนเงินที่จายใหกับ

บริษัทสำหรับคา 

 

งานกอสรางแตละงวด ทั้งนี้เมื่องานเสร็จสิ้นแลวและมีการสงมอบงานใหกับผูวาจาง (รวมถึงแกไข

ความชำรุดบกพรอง (ถามี) จากการทำงานของบริษัท) บริษัทก็จะไดรับคืนเงินประกันผลงานโดยนำหนังสือ

ค้ำประกันผลงานที่ออกโดยบริษัทเองหรือออกโดยธนาคาร ระยะเวลาค้ำประกัน 1 – 2 ปเปนสวนใหญตาม

ขอตกลงของแตละโครงการไปวางเปนหลักประกันแทน  

 

ในการดำเนินการงานกอสรางตามแผนงานที่กำหนด บริษัทมีขั้นตอนการทำงานในแตละสายงาน

ดังตอไปนี ้

 

ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�. วางหมุดตาํแหน่งเขม็ �. กดปลอกเหลก็ลงดิน �. เจาะดินออกผา่นชั�นดินเหนียวอ่อน 

�. เติมสารละลายเบนโทไนท/์โพลีเมอร์ �. เจาะดินจนถึงระดบัความลึก 

�. ติดตั�งเหลก็เสริมลงในหลุม �. เทคอนกรีตเริ�มจากกน้หลุม 

    จนเต็ม 

�. ตรวจสอบความลึกและความ

สะอาดของกน้หลุม  
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ขั้นตอนการทำกำแพงกันดิน/เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการทำงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวยแรงดันสูง 

 

 

 

 

 

 
 

 

�. กวนดินโดยวิธีอดัฉีดนํ�าจนถึง 

    ระดบัความลึกที�ตอ้งการ 

�. สร้าง  Guide Wall  รอบแนวกาํแพง / 

เสาเขม็เหลี�ยมในจุดที�จะขดุ 

�. ขดุดินตามแนวกาํแพงทีละแผง / 

ในตาํแหน่งเสาเขม็เหลี�ยมที�ละจุด 

3. เติมสารละลายเบนโทไนท/์โพลีเมอร์ 

4. ขดุดินจนถึงระดบัความลึก

ที�ตอ้งการ 

5. ตรวจสอบความลึก และความ �. ติดตั�งเหลก็เสริมลงในหลุม 

�. เทคอนกรีตเริ�มจากกน้หลุมจนเต็ม          �. ทาํซํ�า � - � จนครบทุกแผงตาม

แนวกาํแพง (กรณีกาํแพงกนัดิน) 

�. เปลี�ยนจากการฉีดนํ�าเป็นฉีด   

    นํ�าปูนซีเมนตผ์สมกบัดินเดิม 

�. ควบคุมความเร็วในการยกกา้นเจาะ �. เปลี�ยนการฉีดนํ�าปูนซีเมนตเ์ป็นการฉีดนํ�า และ

ทาํซํ�ากระบวนการจนครบทุกจุดที�กาํหนด 

�. หมุนกวาดกา้นเจาะให้เกิด

รูปทรงตามที�ออกแบบ 
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การจัดหาวัตถุดิบ  

วัตถุดิบหลักที่ใชในการทำงานฐานรากของบริษัทประกอบไปดวย คอนกรีตผสมเสร็จ ซีเมนต 

เหล็กเสน น้ำมันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนทและโพลีเมอร) ในป 2564 ราคาเหล็กเสน

มีทิศทางปรับตัวลงสูงขึ้นตั้งแตชวงตนปซึ่งเปนไปตามการฟนตัวของเศรษฐกิจที่ทำใหความตองการใช

เหล็กในตลาดเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ราคามีการปรับตัวลงในชวงไตรมาส 2 ซึ่งเปนผลกระทบจากมาตรการ

ควบคุมการแพรระบาดระลอกใหมที่ทำใหเศรษฐกิจกลับไปอยูในภาวะชะลอตัว กอนที่จะมีการปรับราคา

สูงขึ้นอีกครั้งในชวงไตรมาส 3 ตามการกลับมาฟนตัวอยางชาๆของเศรษฐกิจและอยูในระดับทรงตัวไปจนถึง

ชวงสิ้นป ทั้งนี้ มีราคาสูงสุดเทากับ 25,566.67 บาท/ตันและต่ำสุดเทากับ 20,566.67 บาท/ตัน และมีราคา

เฉลี่ยเทากับ 23,522.20 บาท/ตัน (ราคาเหล็กเสนกลม ผิวขอออย SD40 ขนาดเสนผานศูนยกลาง 16 - 28 

มม.)  

 

สำหรับน้ำมันดีเซล มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นตั้งแตชวงตนปตามการฟนตัวของเศรษฐกิจเชนกัน และ

มีความผันผวนในแตละชวงเวลาตามราคาน้ำมันในตลาดโลก โดยการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันเปนไป

อยางตอเนื ่อง แมจะมีการปรับตัวลดลงเล็กนอยในชวงไตรมาส 4 แตในภาพรวมถือวาปรับตัวสูงขึ้น

พอสมควรจากปกอนหนา ทั้งนี้ มีราคาสูงสุดเทากับ 29.82 บาท/ลิตรและต่ำสุดเทากับ 24.71 บาท/ลิตร 

และมีราคาเฉลี่ยเทากับ 27.93 บาท/ลิตร ทั้งนี้ แมราคาน้ำมันจะมีการปรับตัวสูงขึ้นคอนขางมาในป 2564 

แตรัฐบาลไดลดผลกระทบดวยการกำหนดโครงสรางราคาขายใหมีความเหมาะสมเพื่อควบคุมไมใหราคา

น้ำมันสูงจนเกินไป โดยดำเนินการผานนโยบายการเก็บเงินเขากองทุนน้ำมันฯและการปรับอัตราการจัดเก็บ

ภาษีสรรพสามิต 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย / บมจ.ปตท. (อางอิงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7) 
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สำหรับราคาตั้ง (Price List) ของเบนโทไนทและโพลีเมอรที่บริษัทคูคาของบริษัทเสนอราคาใน

ปจจุบัน คือราคา 7.30 บาทตอกิโลกรัมและ 200 บาทตอกิโลกรัม ตามลำดับ สำหรับราคาตั้ง (Price List) 

ของคอนกรีตสำหรับป 2564 คงท่ีอยูท่ี 3,070 บาทตอลูกบาศกเมตร (คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่

อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. คายุบตัว 17.5-22.5 ซม. สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร) แต

ผูจำหนายมีการปรับเปลี่ยนสวนลดในแตละชวงเวลาตามตนทุนและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

 

ขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบนั้นขึ้นอยูกับรูปแบบการรับงาน โดยทั่วไปแลวหาก

เปนงานที่บริษัทรับเหมาชวง ผูรับเหมาหลักจะเปนฝายจัดหาวัตถุดิบหลักที่ใชสำหรับการทำงานไดแก 

คอนกรีต ซีเมนต และ เหล็กเสน  ดังนั้นบริษัทจะรับจางเพียงแคคาแรงและคาเครื่องจักรเทานั้น หากบริษัท

เปนผูรับเหมาตรงกับเจาของโครงการเอง โดยสวนใหญแลวผูวาจางจะมอบหมายใหทางบริษัทเปนผู

รับภาระในการจัดหาวัตถุดิบหลักดวย  

 

ปจจุบัน บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักทั้งหมดจากผูจัดจำหนายภายในประเทศ จึงทำใหมีความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในการจัดซื้อคอนขางต่ำ (ยกเวนอะไหลเครื่องจักรซึ่งใน

บางครั้งไมสามารถจัดซื้อไดในประเทศจึงจำเปนตองซื้อจากตางประเทศ ซึ่งสวนใหญจะมีมูลคาไมสูงนัก) 

นอกจากนี้วัตถุดิบหลักที่ใชนั ้นมีผูผลิตและผูจัดจำหนายหลายรายในประเทศ ซึ่งบริษัทมีนโยบายสราง

สัมพันธกับคูคามากกวา 1 รายในแตละรายการของวัตถุดิบ และมีการจัดสรรการสั่งซื้อกับคูคาแตละราย

โดยพิจารณาจากราคา คุณภาพ และบริการของคูคาตางๆ โดยนับตั้งแตบริษัทเปดดำเนินการเปนตนมา 

บริษัทไมเคยประสบกับปญหาการผูกขาดและภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบอยางมีนัยสำคัญแตอยางใด 

รวมทั้ง บริษัทยังคงนโยบายการสรรหาคูคารายใหมอยางตอเนื่อง ซึ่งในกรณีที่บริษัทเกิดความขัดแยงกับคู

คารายหนึ่งรายใด บริษัทสามารถสั่งซื้อจากคูคารายอื่นไดทันท ี

 

 ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไดรับมอบหมายจากเจาของโครงการใหรับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบและ

เปนชวงที่ราคาวัตถุดิบมีความผันผวน บริษัทมีนโยบายที่จะจัดซื้อวัตถุดิบบางรายการทันทีที่มีการตกลงรับ

งานกับผูวาจางเปนที่เรียบรอยแลว เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยที่ระยะเวลา

การสั่งซื้อและการสงมอบนั้นไมนานโดยใชเวลาประมาณ 3-5 วัน อีกทั้งการทำงานกอสรางงานฐานรากของ

บริษัทโดยเฉลี่ยแลวใชเวลาทำงาน 2 ถึง 6 เดือน จึงทำใหบริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวน

ของราคาหรือการขาดแคลนวัตถุดิบ  
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ในสวนของราคาน้ำมันดีเซล แมราคาจะมีความผันผวนตามการเปลี ่ยนแปลงราคาน้ำมันใน

ตลาดโลก แตจากการที่บริษัทไดใหความสำคัญและติดตามผลจากความผันผวนของราคาน้ำมันอยางใกลชิด 

โดยมีนโยบายในการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันดีเซล เชน การใชพลังงานอยาง

ประหยัด รวมไปถึง การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาปรับราคา

สินคาขึ้นเพื่อชดเชยตนทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการแขงขันได ทำใหที่ผานมา บริษัทไดรับ

ผลกระทบจากความผันผวนคอนขางนอย 

 

  นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ที่บริษัทใชในงานตางๆ โดยที่ผานมาบริษัทไมได

ประสบกับภาวะขาดแคลนวัตถุดิบเหลานี้ และบริษัทคาดวาจะยังสามารถจัดหามาใชในงานกอสรางไดอยาง

สม่ำเสมอ และไดคุณภาพตามที่กำหนด  

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงานฝายกอสรางจำนวน 307 คนจากพนักงานทั้งหมด

ของบริษัทจำนวน 560 คน  

 

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

 เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเปนงานกอสราง ดังนั้นทรัพยสินหลักของบริษัทท่ีใชในการประกอบ

ธุรกิจ จะไดแกเครื่องจักรที่ใชในงานกอสราง เครื่องมือและอุปกรณตางๆ ยานพาหนะสำหรับการขนสง 

รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสรางในสวนของโรงงานซอมบำรุง เปนตน  

 

ทั้งนี้ รายการทรัพยสินถาวรหลักและสินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัท จะปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

 

นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ในดานการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอย คณะกรรมการของบริษัทจะรวมกันพิจารณา

การลงทุนใหเปนไปตามนโยบายการลงทุนที่บริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงความจำเปน ความเหมาะสม และ

ประโยชนของบริษัทและผูถือหุนเปนหลัก และตองเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในเรื่องการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการไดมาหรือจำหนายไป

ซึ่งสินทรัพยของบริษัท  

 

ในดานการบริหารงาน บริษัทไดสงตัวแทนของบริษัทเขาดำรงตำแหนงสำคัญๆในบริษัทยอยเพื่อให

มั่นใจวาการดำเนินนโยบายตางๆของบริษัทยอยจะเปนไปตามที่บริษัทกำหนด โดยขอมูล ณ วันที่  29 
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พฤศจิกายน 2564 บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด (บริษัทยอย) มีกรรมการจำนวน 4 คน ซึ่งเปนตัวแทนจาก

บริษัททั้งหมด 

 

อยางไรก็ตาม บริษัทยอยไดหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตั้งแตป 2562 

 

งานที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีงานที่ยังไมไดสงมอบประมาณ 15  โครงการ คิดเปนมูลคางาน

ทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ลานบาท โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ 

ชื่อโครงการ ประเภทงาน  ฐานรากสำหรับ กำหนดการแลวเสร็จ 

ทางพิเศษพระราม 3 – 

ดาวคะนอง 

เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม ทางยกระดับ 2566 

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 

สนามบิน 

เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม งานทาง 2566 

Cloud 11 เสาเข็มเจาะแบบกลม /  

กำแพงกันดิน 

อาคาร 2565 

โครงการ 20-861 เสาเข็มเจาะแบบกลม อาคาร 2565-2567 

สกายไรซ สุขุมวิท 64 เสาเข็มเจาะแบบกลม อาคาร 2565 

รถไฟฟาสายสีชมพู เสาเข็มเจาะแบบเหลี่ยม รถไฟฟา 2565 

ไลฟ แอท จตุจักร เสาเข็มเจาะแบบกลม อาคาร 2565 

เมทริส ลาดพราว เสาเข็มเจาะแบบกลม อาคาร 2565 

โครงการกอสรางอ่ืนๆ งานฐานรากอ่ืนๆ 2565 

รวมมูลคางานโดยประมาณ (ลานบาท) 1,500 
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1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

รายละเอียดของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด 

ทุนจดทะเบียน : 20 ลานบาท 

จำนวนและชน ิดของห ุ นที่

จำหนายแลว 

: หุนสามัญ จำนวน 2,000,000 หุน 

สัดสวนการถือหุน : 99.99 % 

แผนภาพโครงสรางการถือหุน : 

 

ที่ตั้ง : 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ออกแบบ กอสราง และใหคำปรึกษางานกอสรางทั่วไป  

นโยบายการดำเนินงาน :  เนื่องจากบริษัทยอยไดหยุดประกอบกิจการชั่วคราวตั้งแตป 2562 โดยบริษัท

ยังไมมีแผนงานใหบริษัทยอยกลับมาประกอบกิจการ ดังนั้น ณ ปจจุบัน จึงยัง

ไมมีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทยอย 

 

 

 

 

 

 

บมจ.ไพลอน

, 99.99%

ผูถือหุนอ่ืน, 

0.01%

แผนภาพโครงสรางการถือหุน

บมจ.ไพลอน ผูถือหุนอ่ืน
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ผูถือหุน 

 รายชื่อผูถือหุนที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เมื่อวันที่ 21 

มีนาคม 2565      มีดังนี้ 

 

 

หมายเหตุ :  * กลุมแสงอารยะกุล ประกอบไปดวย นายชเนศวร นายบดินทร นายวงศชัย และนายอนนต 

แสงอารยะกุล ถือหุนในสัดสวนรอยละ 35.005, 8.001, 6.668 และ 4.874 ตามลำดับ  

 

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแลว 

หลักทรัพยของบริษัทฯ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 374,936,698 บาท เรียกชำระแลว 

374,936,698 บาท  แบงออกเปนหุนสามัญ 749,873,396 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท 
 

1.5 การออกหลักทรัพยอ่ืน 

 ไมม ี

ลําดับท่ี จํานวนหุน รอยละ

1 409,037,046   54.55    

2 นาย เผด็จ หงษฟา 20,541,800     2.74      

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 18,169,799     2.42      

4 นาย พิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย 14,757,996     1.97      

5 นาย กอบคุณ เธียรปรีชา 14,000,000     1.87      

6 นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี 11,000,000     1.47      

7 นาย สมศักด์ิ วิริยะพิพัฒน 8,695,746       1.16      

8 บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 7,874,300       1.05      

9 นาย นพดล ตัณศลารักษ 7,230,000       0.96      

10 นาง ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส 6,500,000       0.87      

ผูถือหุนรายอ่ืน 232,066,709   30.95    

รวม 749,873,396   100.00  

รายช่ือผูถือหุน

กลุมแสงอารยะกุล *
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1.6 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ำกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได

นิติบุคคลอยางไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กำหนดขางตนได หาก

บริษัทมีความจำเปนที่จะตองนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดำเนินงานหรือการลงทุน

หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ และใหนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

การจายเงินปนผลของบริษัท (คำนวณจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท) 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564

กําไรสุทธิตอหุน 0.17 0.33 0.36  0.24   0.05

อัตราเงินปนผลตอหุน 0.20  0.22 0.27 0.14   0.06

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 120.13% 67.20% 74.41% 57.57% 117.77%

รูปแบบของเงินปนผล เงินสด เงินสด เงินสด เงินสด เงินสด
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทไดใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงองคกร ซึ่งถือเปนองคประกอบที่สำคัญ

ของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารกิจการและ

บริหารความเสี่ยงมีหนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงบริษัทไดมี

การจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงองคกร และกรอบการบริหารความเสี่ยงองคกรขึ้น โดยมี

เนื้อหาสำคัญดังนี้ 

  

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

จากการดำเนินงานในปจจุบันของบริษัทที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวา

จะเปนจากปจจัยภายนอก เชน การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือปจจัยภายใน เชน การกำหนดกลยุทธการดำเนินงานของบริษัท โครงสรางองคกร 

การบริหารจัดการขอมูล เปนตน การบริหารความเสี่ยงองคกรเปนกระบวนการที่ชวยใหบริษัท

สามารถบรรลุวิสัยทัศน วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไวได  ทั้งนี้ ไดกำหนดนโยบายในการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัท ไวดังตอไปนี ้

 

 กำหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ตอง

ตระหนักถึงความเสี ่ยงที ่มีในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนและบริษัท โดยให

ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดานตางๆ ใหอยูในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม 

 ใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคกรที่เปนไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล 

เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัท

อยางมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานดานการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง

บริษัทในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งในการ

ตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการมุงเนน

ใหบรรลุวิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธที่กำหนดไว เพื่อสรางความเปน

เลิศในการปฏิบัติงานและสรางความเชื่อมั่นของผูเกี่ยวของ 

 มีการกำหนดแนวทางปองกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของบริษัท เพื่อ

หลีกเลี ่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที ่อาจจะเกิดขึ ้น รวมถึงการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ำเสมอ 
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 มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ

บริษัท และสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารการบริหาร

ความเสี่ยงอยางทั ่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี ่ยงให

ผูบริหาร คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ

และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมบริษัท เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

กรอบการดำเนินงาน 

บริษัทมีการระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจในระดับ

องคกรและหนวยธุรกิจ โดยแบงหัวขอความเสี่ยงออกเปน  

 ความเสี่ยงดานกลยุทธ   

 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ  

 ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการรายงาน 

 ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ  

 

นอกจากนี้ บริษัทไดมีการกำหนดเกณฑความเสี่ยงในรูปแบบของแผนภาพความเสี่ยง 

(Risk map) ซึ่งจะมีการพิจารณาทั้งโอกาสเกิดและระดับผลกระทบของความเสี่ยงในแตละหัวขอ

เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินความเสี่ยง  

 

ในทุกไตรมาส จะมีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงรายไตรมาส ซึ่งดำเนินการ

โดยคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงและผูบริหารระดับผูอำนวยการฝายขึ้นไป 

ในรายงานฯจะประกอบไปดวยผลการประเมินระดับความเสี่ยงในแตละหัวขอทั้งความเสี่ยงที่มีอยู

เดิมและความเสี่ยงที่คงเหลืออยู (ระดับความเสี่ยงจะมาจากการประเมินระดับของผลกระทบและ

โอกาสในการเกิด) การกำหนดและทบทวนความเหมาะสมของมาตรการรองรับความเสี ่ยง 

แผนการจัดการที่จำเปนตองทำเพิ่มเติม (ถามี) โดยจะมีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกไตรมาส 
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2.2 ปจจัยความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ปจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มดีังตอไปนี ้

 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและอุปทานของวัตถุดิบหลัก 

วัตถุดิบหลักของบริษัทคือ คอนกรีต เหล็กเสน ซีเมนต  น้ำมันดีเซล และสารละลาย

พยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนทและโพลีเมอร) ภาพรวมของป 2564 ราคาวัตถุดิบหลักประเภท

คอนกรีตมีความผันผวนตามชวงเวลาโดยเปนไปตามความตองการใชที่เปลี่ยนแปลงไปของ

อุตสาหกรรมกอสราง สำหรับราคาน้ำมันดีเซลและราคาเหล็กเสนในป 2564 ในภาพรวมมีการ

ปรับตัวสูงขึ้นตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและมีความผันผวนในแตละชวงเวลาตามการ

เปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโลกและความตองการใชในแตละชวง ซึ่งความผันผวนของราคา

วัตถุดิบหลักขางตน อาจทำใหกำไรของบริษัทไมเปนไปตามที่ประมาณการไวได 

 

อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงดำเนินนโยบายลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและ

การขาดแคลนของวัตถุดิบหลัก โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักบางรายการที่ใชในโครงการที่ไดรับ

วาจาง เชน เหล็กเสน  เปนการลวงหนาทั้งจำนวน และวัตถุดิบหลักบางรายการ เชน คอนกรีต

และสารละลายพยุงหลุมเจาะ บริษัทสามารถทำสัญญากำหนดราคาคงที่ในระยะเวลาหนึ่ง 

ประกอบกับลักษณะงานของบริษัทที่ใชเวลาในการทำงานสั้นแตละโครงการโดยเฉลี่ยแลว

ประมาณ 2 – 6 เดือน ทำใหโอกาสที่บริษัทจะประสบกับความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก

ในแตละโครงการนั้นจำกัด สำหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศนั้น

ม ีผลตอราคาว ัตถ ุด ิบคอนขางต่ำ  เน ื ่องจากวัตถ ุด ิบหลักทั ้งหมดสามารถจัดซ ื ้อได

ภายในประเทศ  

 

สำหรับในกรณีของน้ำมันดีเซลซึ่งไดรับผลกระทบจากวิฤติราคาพลังงานในตลาดโลก 

เปนวัตถุดิบที่ไมสามารถจัดซื้อลวงหนาหรือกำหนดราคาคงที่ไดนั้น บริษัทมีนโยบายในการลด

ผลกระทบความเสี่ยงจากราคาน้ำมันดีเซลที่อาจเพิ่มสูงขึ้น โดยการรณรงคใหมีการประหยัด

การใชน้ำมันดีเซล การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ลด downtime) และการติดตามการ

เปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเพื่อใหสามารถวางแผนการจัดซื้อไดเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทจะ

พิจารณาปรับราคาสินคาขึ้นเพื่อชดเชยตนทุนตามความเหมาะสมโดยยังคงศักยภาพการ

แขงขันได   
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 ความเสี่ยงในการทีไ่มสามารถหาโครงการใหมเมื่อโครงการปจจุบันเสร็จสิ้นแลว 

การกอสรางงานฐานรากนั้นใชเวลาในการดำเนินการของแตละโครงการเพียงประมาณ 

2-6 เดือน และอาจใชเวลามากที่สุดประมาณ 10-15 เดือน ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญ 

ดังนั้นบริษัทจำเปนตองหาโครงการใหมมาแทนโครงการที่ใกลจะแลวเสร็จอยางตอเนื่องเพื่อ

รักษารายไดของบริษัทใหเติบโตอยางสม่ำเสมอ 

 

อุตสาหกรรมกอสรางในป 2564 มีความผันผวนตามภาวะการแพรระบาดในประเทศ 

โดยมีการฟนตัวในชวงตนป 2564 กอนจะเขาสูภาวะชะลอตัวและถดถอยในชวงไตรมาส 

2/2564 – ไตรมาส 3/564 และเริ่มกลับมาฟนตัวเล็กนอยในชวงปลายไตรมาส 4/2564 โดย

ภาพรวมถือวามีทิศทางหดตัวเมื่อเทียบกับป 2563 

 

สำหรับป 2565 จากการกระจายการฉีดวัคซีนใหแกคนสวนใหญและจากนโยบายการ

เปดประเทศ ทำใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาฟนตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 2564 ประกอบกับ

การที่ภาครัฐยังคงตองดำเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในดานตางๆ ซึ่งเครื่องมือสำคัญอยาง

หนึ่งคือการลงทุนในโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครัฐใหสามารถดำเนินการกอสรางได

ตามแผน (งานกอสรางโครงการสำคัญตางๆของภาครัฐ เชน รถไฟความเร็วสูงเชื ่อม 3 

สนามบิน ทางยกระดับพระราม 3 – ดาวคะนอง รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และรถไฟฟาสาย

ตางๆในกรุงเทพ เปนตน) ซึ่งนาจะทำใหความเชื่อมั่นและการลงทุนของภาคเอกชนกลับมามี

ทิศทางที่ดีขึ้นดวย จากปจจัยขางตน ฝายบริหารฯคาดวาในป 2565 อุตสาหกรรมกอสราง

นาจะกลับมาฟนตัวไดพอสมควร 

 

ทั้งนี้ ที่ผานมาบริษัทยังคงเนนนโยบายการขยายฐานลูกคารวมถึงการรักษาฐานลูกคา

เพื่อลดความเสี่ยงดานนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงการ

ลดตนทุนที่ไมจำเปนตางๆ เพือ่ใหบริษัทยังคงความสามารถในการแขงขันกับคูแขงในตลาดได 

 

 ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู ความชำนาญและประสบการณในงานฐาน

ราก  

งานของบริษัทเปนงานที่จำเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูความชำนาญในการกอสราง

งานฐานราก ไมวาจะเปนการวางแผนงาน เทคนิคการดำเนินงาน การติดตอหาลูกคา การใช

เครื่องจักรและอุปกรณในการทำงาน ตลอดจนการซอมบำรุงเครื่องจักรใหอยูในสภาพที่พรอม
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ดำเนินงาน หากบริษัทสูญเสียบุคลากรที ่สำคัญไดแก ผู บริหารระดับสูง และวิศวกรที ่มี

ประสบการณ ความรูความสามารถ อาจสงผลตอการดำเนินงานของบริษัทได  

 

อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการดูแลสวัสดิการของบุคลากรและใหผลตอบแทนใน

ระดับที่สามารถแขงขันกับตลาดได นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

เพื่อใหบุคลากรทำงานใหกับบริษัทอยางเต็มที่และรักษาบุคลากรใหทำงานกับบริษัทในระยะยาว 

และจากระบบการบริหารงานบุคลากรที่ดีในปจจุบัน หากมีบุคลากรสวนใดขาด บริษัทสามารถ

สลับสับเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทดแทนสวนที่ขาดไปไดทันทีโดยไมกระทบกับการดำเนินงานของ

บริษัท  

 

 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

จากมาตรการการปดประเทศเพื่อควบคุมการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ

ใหม (โควิด19) ซึ ่งกระทบตอการนำเขาแรงงานตางชาติ ทำใหในชวงป 2564 ที ่ผานมา 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆในประเทศไทยเจอขอจำกัดในการนำเขาแรงงานจนเกิด

ภาวะการขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมกอสรางเองก็ประสบปญหา

การขาดแคลนแรงงานในบางชวงเวลาเชนกัน  

 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการลดความเสี่ยงดังกลาว โดยการวางแผนการจัดหา

แรงงานใหเหมาะสมกับปริมาณงานของบริษัท การจายคาแรงที่เหมาะสมตามภาวะตลาด 

และการติดตามมาตรการตางๆของภาครัฐที่เกี่ยวของกับการนำเขาแรงงานตางชาติ เปนตน 

โดยในชวงป 2564 ที่ผานมา บริษัทยังไมไดรับผลประทบจากการขาดแคลนแรงงานอยางเปน

สาระสำคัญ 

 

 

 ความเสี่ยงจากการกอสรางโครงการลาชากวากำหนด 

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความลาชาของโครงการโดยทั่วไป อาจเกิดจากความลาชาอัน

เนื่องมาจากผูวาจางเอง เชน เรื่องการสงมอบพื้นที่ การพิจารณาอนุมัติเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการ

กอสราง หรือปจจัยอันเกิดจากหนวยงานภาครัฐ เชน การดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอม (EIA) ความเขมงวดเกี่ยวกับการทำงานในชวงการจราจรหนาแนน ในกรณีที่ผู

วาจางสงมอบพื้นที่ลาชาหรือบริษัทไดรับผลกระทบจากปจจัยอันเกิดจากหนวยงานภาครัฐ บริษัท

อาจไดรับคาชดเชยการรอพื้นที่ (Stand-by Fee) หรือการขยายเวลาทำงานจากผูวาจางตามความ
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เหมาะสมแลวแตกรณี ทั้งนี้ ความลาชานี้อาจมีผลกระทบตอระยะเวลา และคาใชจายในการ

กอสราง ซึ่งบริษัทไดลดความเสี่ยงจากความลาชาเหลานี้ โดยมีการประชุมวางแผนกับผูวาจาง

อยางตอเนื่อง ซึ่งบริษัทจะนำเครื่องจักรเขาสถานที่กอสรางก็ตอเมื่อผูวาจางไดจัดเตรียมความ

พรอมของพื้นที่สำหรับการทำงานเรียบรอยแลว โดยที่บริษัทใหความรวมมือและประสานงานกับ

ผูวาจาง เพื่อใหงานกอสรางสำเร็จลุลวงตามระยะเวลาที่กำหนด  

 

นอกจากนี้ความลาชาอาจเกิดจากผูรับจางหรือบริษัทเอง เชน ในกรณีที่เกิดภาวะการ

ขาดแคลนวัตถุดิบหลัก โดยถาบริษัทไมสามารถสงมอบงานไดตามกำหนดก็อาจตองเสียคาปรับ  

ซึ่งบริษัทลดความเสี่ยงโดยการสั่งซื้อวัตถุดิบบางรายการที่ใชในโครงการที่ไดรับวาจางเปนการ

ลวงหนาทั ้งจำนวน นอกจากนี ้ หากมีความจำเปน บริษัทยังสามารถที ่จะเพิ ่มกำลังคนและ

เครื่องจักรเพื่อเรงรัดงานได 

 

 ความเสี่ยงจากการที่ถูกฟองรองหากโครงการมีปญหา 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสรางอาจเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุไดหลายประการ เชน 

ความผิดพลาดจากการออกแบบ หรือการกอสรางที่ไมไดมาตรฐาน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดความ

เสียหายหรือการบาดเจ็บ ดังนั้นการฟองรองจากผูที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณดังกลาว 

อาจสงผลใหบริษัทถูกเรียกรองความเสียหายได 

 

เมื่อบริษัทสงมอบงานใหกับผูวาจางแลวบริษัทจะมีการวางหนังสือค้ำประกันผลงานจาก

ธนาคาร หรือออกหนังสือรับประกันผลงานจากบริษัท เปนระยะเวลา 1-2 ปเปนสวนใหญ เพื่อ

เปนการประกันคุณภาพของผลงาน โดยที่ผานมา บริษัทไมเคยถูกฟองรองใดๆในดานคุณภาพของ

งานกอสรางที่สงมอบใหแกลูกคา ทั้งนี้ เนื ่องจากบริษัทมีระบบการควบคุมการกอสรางที ่มี

มาตรฐานสูง เพื ่อลดโอกาสที ่จะเกิดความเสียหายจากกระบวนการกอสรางใหมีนอยที ่สุด 

นอกจากนี้ในระหวางการกอสรางบริษัทยังจัดใหมีการประกันภัยสำหรับงานกอสรางเพื่อลดความ

เสี่ยงและผลกระทบหากเกิดความเสียหายจากการดำเนินงาน  

 

 ความเสี่ยงจากการไมไดรับชำระหนี้จากลูกคา 

ลูกคาบางรายของบริษัทอาจประสบปญหาสภาพคลอง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการชำระ

หนี้ใหแกบริษัท เพื่อเปนการลดความเสี่ยงจากการไมไดรับชำระหนี้ บริษัทจะทำการตรวจสอบ

ฐานะการเงินและชื่อเสียงของลูกคากอนตัดสินใจรับงาน และในบางกรณี บริษัทจะขอหลักประกัน

การชำระเงินกอนเริ่มดำเนินงาน เชน เงินจายลวงหนา หนังสือค้ำประกันการชำระเงิน เลตเตอร
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ออฟเครดิต (DLC) หรือตั ๋วอาวัล สำหรับลูกหนี ้ที ่คาดวาจะเรียกเก็บเงินไมไดนั ้น บริษัทจะ

พิจารณาตั้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และติดตามทวงหนี้ดังกลาวจนถึงที่สุด หรือหากจำเปน 

บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายตอไป 

 

 ความเสี่ยงตอการลงทนุของผูถือหลักทรัพย 

ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทดำเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง เนนการบริหารสภาพ

คลองเพื่อใหบริษัทมีความแข็งแรงทางดานการเงิน รวมถึงมีความยืดหยุนในการปรับตัวตามสภาพ

เศรษฐกิจหรือปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหที่ผานมาบริษัทมีการเติบโตของผลกระกอบ

การในดานรายไดและกำไรอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม อาจมีปจจัยภายนอก เชน ผลกระทบจาก

การแพรระบาดของไวรัสโควิด19 ผลกระทบจากปจจัยดานการเมืองในประเทศ ฯลฯ ที่อาจทำ

ใหผลประกอบการของบริษัทไมเปนไปตามที่คาดและอาจเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนของผูถือหุน

ของบริษัทได 

ทั้งนี้ บริษัทไดกำหนดมาตรการรองรับไวดังนี้  

 ยังคงนโยบายการดำเนินธุรกิจอยางระมัดระวัง และรักษาความแข็งแรงทางดาน

การเงิน 

 กำหนดและดูแลใหมีการจายเงินปนผลตามนโยบายการจายเงินปนผลของ

บริษัท 

 มีกระบวนการคัดเลือกผูสอบบัญชี มีการดำเนินการตามมาตรฐานการทำบัญชี 

และมีการเปดเผยขอมูลงบการเงินอยางโปรงใส โดยเปนไปตามขอกำหนดของ

หนวยงานที่มีหนาที่กำกับดูแล เพื่อใหมั่นใจวาผูถือหุนไดรับขอมูลเพื่อการ

ตัดสินใจที่ถูกตอง  

 

 ความเสี่ยงจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด19) 

จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด19) ซึ่งกระทบกับ

เศรษฐกิจของโลกรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมกอสรางในชวงป 2563 - 2564 ที่

ผานมา บริษัทไดดำเนินมาตรการตางๆเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น อาทิเชน 

 ดำเนินนโยบายดานการควบคุมตนทุนอยางเขมงวดและพัฒนากระบวนการ

ทำงานภายในอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใหสูงขึ้น  
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 ปรับโครงสร างการเสนอราคาเพื ่อเพิ ่มโอกาสในการได งานและร ักษา

ความสามารถในการแขงขัน  

 รักษาสภาพคลองของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมถึง ชะลอแผนการ

ลงทุนตางๆที่ไมมีความจำเปนเรงดวน 

 ปรับโครงสรางองคกรใหมีความเหมาะสมกับปริมาณงานของบริษัทโดยยังตอง

สามารถรองรับการกลับมาฟนตัวของอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคตได 

 ปรับรูปแบบการทำงาน เชน การทำงานจากที่บาน (work from home) ตาม

สถานการณในแตละชวงเวลา 

 ดำเนินมาตรการดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพของพนักงาน

อยางเครงครัด เชน มีการวัดอุณหภูมิกอนเขาพื้นที่ทำงาน มีการสวมใสหนากาก

อนามัยตลอดเวลาที่ทำงาน การลางมือดวยแอลกอฮอล การเรงการฉีดวัคซีน

ใหแกพนักงานของบริษัท เปนตน  

จากการดำเนินมาตรการขางตน ทำใหบริษัทสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงในดาน

นี้ได  
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

3.1 นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน 

บริษัทกำหนดนโยบายการจัดการดานความยั่งยืนในระดับองคกรที่สอดคลองกับทิศทางและ  

กลยุทธการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งสะทอนถึงเจตนารมณและความมุงมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโดย

คำนึงถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม การเคารพสิทธิมนุษยชน และดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ดังนี ้

 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรอยางตอเนื่อง ทำงานดวยความปลอดภัย ปลูกฝงจริยธรรม

ของการทำงานสูพนักงานในทุกระดับดวยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน 

 ใหความสำคัญการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรควบคูกับการเจริญเติบโตของ

องคกร 

 สงมอบผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม 

 มีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

 

3.2 การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

3.2.1 หวงโซคุณคาของธุรกิจ  

ธุรกิจหลักของบริษัท คือ การรับเหมากอสรางงานฐานราก บริษัทมีความมุงมั่นที่จะสราง

คุณคาใหแกสินคาและบริการเพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย โดยสามารถ

แสดงรายละเอียดของหวงโซธุรกิจและความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียที่สำคัญในแตละกิจกรรมได

ดังนี ้

 

กิจกรรมหลัก 

 

ลักษณะของกิจกรรมและคำอธิบาย ผูมีสวนไดเสีย 

1. การบริหารปจจัยการผลิต 

ปจจัยการผลิตหลักในงานกอสรางของบริษัท ไดแก เครื่องจักรและอุปกรณ 

แรงงาน และวัตถุดิบประเภทเหล็กเสนและคอนกรีต ซึ่งบริษัทไดมีการจัดหามา

ในรูปแบบที่แตกตางกันดังนี้ 

คูคา 

พนักงาน 
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ลักษณะของกิจกรรมและคำอธิบาย ผูมีสวนไดเสีย 

 เครื่องจักรและอุปกรณ ไดมาจากการซื้อ / เชาซื้อจากผูขาย 

รวมถึงมีการผลิตขึ้นเองบางสวน 

 แรงงาน ไดจากการวาจางแรงงานโดยตรง โดยบางครั้งอาจไดมา

จากบริษัทจัดหาแรงงาน 

 วัตถุดิบประเภทเหล็กเสนและคอนกรีต ไดมาจากการสั่งซื้อกับ

ผูขาย 

2. การดำเนินการกอสรางและการบริหารงานกอสราง 

ในการกอสรางแตละโครงการ บริษัทจะตองมีการขนยายเครื่องจักรอุปกรณ 

แรงงาน รวมถึงวัตถุดิบตางๆเขาไปในพื้นที่กอสราง โดยในขั้นตอนการกอสราง

จริง จะมีวิศวกรของบริษัททำหนาที่บริหารงานกอสราง ซึ่งจะตองมีการวาง

แผนการทำงาน และการติดตามทั้งเรื่องการผลิตและคุณภาพของงาน รวมถึง

ประสานงานกับลูกคาในเรื่องที่เก่ียวของตางๆ  

ลูกคา  

(เจาของโครงการ/ 

ผูรับเหมาหลัก  

ผูวาจาง และ 

ที่ปรึกษางาน

กอสราง) 

พนักงาน 

ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่

กอสราง 

3. การสงมอบงานใหแกลูกคา 

เมื่องานกอสรางแลวเสร็จ บริษัทจะมีการเคลียรพื้นที่ ยายเครื่องจักรและ

อุปกรณตางๆออกจากพื้นที่ และสงมอบงานใหแกลูกคา ซึ่งบางกรณีอาจมีการ

สงมอบงานเปนสวนๆเพื่อใหลูกคาสามารถเขาใชพื้นที่ไดกอนซึ่งขึ้นกับขอตกลง

ของแตละโครงการ  

ลูกคา 

4. การตลาดและการขาย  

ขั้นตอนการรับงานของบริษัท จะเปนลักษณะของการเขาประมูลในโครงการ

ตางๆ ซึ่งตองมีการแขงขันราคากับคูแขงรายอื่นๆ ซึ่งลูกคาจะตัดสินใจเลือก

ผูรับเหมาจากราคา ประสบการณในการทำงานและคุณภาพของผลงานในอดีต 

ความสามารถในการสงมอบงาน และชื่อเสียงของแตละบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะมี

ฝายประมาณราคาเปนชองทางหลักสำหรับลูกคาในการติดตอบริษัท 

ลูกคา 

คูแขงทางการคา 

5. การบริการดานๆอ่ืนที่เกี่ยวของกับโครงการกอสราง 

บริษัทจะมีการรับประกันผลงานกอสรางในทุกโครงการ ซึ่งอยูในระยะเวลา

ประมาณ 1 – 2 ปขึ้นอยูกับขอตกลงรายโครงการ นอกจากนี้ ดวยความเปน

ลูกคา 
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ลักษณะของกิจกรรมและคำอธิบาย ผูมีสวนไดเสีย 

ผูเชี่ยวชาญในงานกอสรางฐานราก บริษัทจะมีการใหคำแนะนำกับลูกคา

เกี่ยวกับงานกอสราง เชน การทำ VE (Value engineering) การเลือกใชฐาน

รากในรูปแบบตางๆใหเหมาะสมกับลักษณะงาน เปนตน 

 

กิจกรรมสนับสนุน 
 

ลักษณะของกิจกรรมและคำอธิบาย ผูมีสวนไดเสีย 

กิจกรรมสนับสนุนของบริษัท จะเปนขั้นตอนที่เกี ่ยวของกับลูกคา และการ

ทำงานที่หนวยงานกอสราง ซึ่งบริษัทไดจัดใหมีกิจกรรมสนับสนุนซึ่งรับผิดชอบ

โดยหนวยงานตางๆ โดยมีจุดประสงคเพื ่อใหกิจกรรมหลักสามารถบรรลุ

เปาหมายได ทั้งนี้ มีกิจกรรมสนับสนุนที่สำคัญดังตอไปนี ้

 

1. การซอมบำรุงเครื่องจักร การซอมสรางเครื่องมือและอุปกรณตางๆ การ

ขนสง และการบริหารคลังสินคา รับผิดชอบโดยฝายโรงงานซอมบำรุง ซึ่งจะมี

หนวยงานแยกยอยเพื่อทำหนาที่ตางๆกัน เชน แผนกแมคคานิค แผนกไฟฟา 

แผนกชางยนต แผนกชางเชื่อม แผนกทรัพยสิน แผนกขนสง แผนกคลังสินคา 

เปนตน  

พนักงาน 

2. การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบประเภทตางๆ รับผิดชอบโดยฝายจัดซื้อซี่งทำหนาที่

จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง อะไหล และอุปกรณตางๆ วาจางผูรับเหมา

ชวง เชาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ฯลฯ โดยมีจุดประสงคเพ่ือนำไปใชในงาน

กอสรางและงานซอมบำรุงของบริษัท นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการควบคุม

ตนทุนงานกอสรางในสวนที่เปนตนทุนวัตถุดิบหลัก เชน เหล็กเสน คอนกรีต 

และน้ำมันเชื้อเพลิง เปนตน 

พนกังาน 

คูคา 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสินคาและบริการ รับผิดชอบโดยฝายกล

ยุทธและกระบวนการ ซึ่งมีหนาที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆในรูปแบบของ 

application หรือโปรแกรมสำเร็จรูป รวมไปถึงการจัดทำระบบวางแผนจัดการ

ทรัพยากร (ERP) เพื่อสนับสนุนการทำงานในแตละสวนของบริษัท 

พนักงาน 

คูคา 
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ลักษณะของกิจกรรมและคำอธิบาย ผูมีสวนไดเสีย 

4. การบริหารทรัพยากรบุคล รับผิดชอบโดยฝายทรัพยากรบุคคล โดยหนาที่

หลักคือการสรรหาวาจางพนักงาน/แรงงาน และการฝกอบรมเพื ่อพัฒนา

ศักยภาพ ความสามารถที่จำเปนตางๆใหแกพนักงาน/แรงงานของบริษัท 

พนักงาน 

5. งานประมาณราคา รับผิดชอบโดยฝายประมาณราคา ซึ่งมีหนาที่ในการ

ประสานกับลูกคาเพื่อรับขอมูลและเสนอราคางานในโครงการตางๆ รวมไปถึง

การเจรจาตอรองกับลูกคากอนการตัดสินใจรับงานดวย 

พนักงาน 

ลูกคา 

6. ระบบบัญชีและการเงิน ร ับผิดชอบโดยฝายบัญชีและการเง ิน ซึ ่งจะ

ครอบคลุมการรับชำระเงินจากลูกคา การชำระเงินใหแกผู ขาย การจัดทำ

หนังสือค้ำประกันประเภทตางๆ การติดตามการชำระเงินที่ลาชา รวมไปถึงการ

บริหารสภาพคลองของบริษัทดวย 

พนักงาน 

ลูกคา 

คูคา 

 

3.2.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ 

บริษัทไดมีการระบุกลุ มผู ม ีส วนไดเสียที ่สำคัญทั ้งภายในและภายนอกองคกรซึ ่งมี

ความสัมพันธกับหวงโซคุณคาของธุรกิจ บริษัทสามารถสรุปความคาดหวังและการตอบสนองตอ

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆโดยมีจุดประสงคเพื่อการสรางความรวมมือและสราง

คุณคารวมเพ่ือลดความเสี่ยงและสรางมูลคาเพิ่มใหแกธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ผูมีสวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองตอความคาดหวังของ

ผูมีสวนไดเสีย 

ผูถือหุนและนัก

ลงทุน 

• ส ิทธ ิ ประ โยชน ท ี ่ พ ึ ง ได  ต าม

กฎหมาย 

• การปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยาง

เทาเทียมกัน 

• การปฏิบ ัต ิตามกฎหมายอย าง

ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และ

มีการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

• บริษัทมีผลประกอบการและฐานะ

ทางการเงินที่ดี มีความมั่นคง และ

• ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ที่

เกี ่ยวของกับธุรกิจ เพื่อใหเปนไป

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

เคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับ

ขอมูลที ่จำเปนโดยเทาเทียมกัน 

และจะเป ดเผยผลประกอบการ 

ฐานะการเงิน พรอมขอมูลที่ถูกตอง

ตามความจริง 
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ผูมีสวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองตอความคาดหวังของ

ผูมีสวนไดเสีย 

รับผลตอบแทนตามนโยบายการ

จายเงินปนผลของบริษัท 

 

• ดำเน ินธ ุรก ิจด วยความซื ่อส ัตย

สุจริต ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ดวย

ความระมัดระวังรอบคอบ และเปน

ธรรมตอผู ถ ือหุ น เพื ่อประโยชน

สูงสุดของผูถือหุน 

• กำกับดูแลการดำเนินงานเพื ่อให

ม ั ่ น ใจว  า  บร ิษ ัทม ีสถานะทาง

การเงิน การบริหารและการจัดการ

ที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อปกปองและ

เพิ่มผลประโยชนของผูถือหุน 

• มุงมั่นในการสรางความเจริญเติบโต

อยางมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อใหผู

ถ ื อห ุ  น ได  ร ั บผลตอบแทนท ี ่ ดี

สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรม  

• ม ี การควบค ุ มการทำรายการ

ระหวางกัน มาตรการปองกันการ

ขัดแยงทางผลประโยชน ปองกัน

การใช  ข  อม ู ลภายในเก ี ่ ยวกับ

ข  า ว ส า รท ี ่ เ ป  นคว ามล ั บ เพื่ อ

ประโยชนสวนตน 

พนักงาน • เคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี สิทธิสวน

บุคคล และสิทธิความเทาเทียมกัน 

• ไดรับผลตอบแทนที่และสวัสดิการ

อยางเหมาะสม 

• ไดรับการสงเสริม พัฒนาความรู 

ความสามารถ และศักยภาพใน

ดานตางๆ อยางตอเนื่อง 

• มีความปลอดภัยในการทำงาน 

• ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดย

คำน ึ ง ถ ึ งหล ั กส ิ ท ธ ิ มน ุษยชน 

ขอบังคับ และหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ รวมถึง

ความตองการของพนักงาน  

• จัดใหมีชองการรองเรียนกรณีไมได

รับความเปนธรรม 

• ใหผลตอบแทนที ่เหมาะสม เปน

ธ ร ร ม  ส อ ด ค ล  อ ง ก ั บ ผ ล ก า ร
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ผูมีสวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองตอความคาดหวังของ

ผูมีสวนไดเสีย 

ดำเนินงานของบริษัททั ้งในระยะ

สั้น และระยะยาว 

• จัดใหมีสวัสดิการตางๆ เชน กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ  ประกันอุบัติเหตุ

กลุม และประกันสุขภาพ เปนตน 

• จัดใหมีการอบรมพัฒนาทักษะใน

แตละสาขาวิชาชีพ 

• จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม และ

กำหนดนโยบาย พรอมแนวปฏิบัติ 

เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดลอมการ

ทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิต

และทรัพยสินของพนักงาน 

ลูกคา  

(เจาของโครงการ / 

ผูรับเหมา ผูวาจาง 

และที่ปรึกษางาน

กอสราง) 

• ไดรับการบริการอยางมีคุณภาพ 

และประสิทธิภาพ ในราคาที่เปน

ธรรม 

• รักษาผลประโยชนของลูกคา 

• ไดรับขอมูลในการใหบริการอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาชีพ  

• มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ

เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

• มีเคร ื ่องจ ักร และอุปกรณท ี ่มี

ประส ิทธ ิภาพพอเพ ียงแก การ

ปฏิบัติงาน 

 

• ปฏิบัติตามกฎหมายที ่เกี ่ยวของ 

ขอกำหนดของการประกวดราคา 

และสัญญา 

• ไดสงมอบโครงการที่มีคุณภาพตรง

ตามมาตรฐาน และข อกำหนด 

ภายในระยะเวลาที ่กำหนดไว ใน

สัญญา 

• รักษาความลับของโครงการ 

• รับประกันโครงการในระยะเวลาที่

กำหนดไวในสัญญากอสราง 

• ใหคำแนะนำในการบริการตามหลัก

วิชาชีพ และเปนประโยชนกับลูกคา 

• บริหารโครงการกอสรางอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและ

อาช ีวอนาม ัย รวมถ ึงคำน ึ งถึ ง

ผ ลกร ะทบท ี ่ อ า จ เ ก ิ ด ข ึ ้ น ต อ

สิ่งแวดลอม 
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ผูมีสวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองตอความคาดหวังของ

ผูมีสวนไดเสีย 

คูคา • ชำระคาสินคาครบถวนและตรง

ตามเวลาที่ไดนัดหมายไว

• ใชสินคา/ บริการอยางตอเนื่อง

• จ ัดทำส ัญญาที ่ เหมาะสมไม  เอา

เปรียบคูสัญญา

• ปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาค ไดรับ

ผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย

• ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตก

ลงกัน

• รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาที่

มีวัตถุประสงคชัดเจนเรื่องคุณภาพ

ของสินคา/บริการ หรือไมกระทำ

การโฆษณาที ่เปนเท็จหรือหลอง

ลวง

ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่

กอสราง 

• ไมไดรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จากการก  อสร  า งท ั ้ ง ในด  าน

มลภาวะ เชน อากาศ ฝุนละออง

เสียง คุณภาพน้ำผิวดิน รวมทั้ง

ผลกระทบดานคุณภาพชีวิต และ

การดำเนินชีวิตประจำวัน

• ดำเนินการแกไขสิ่งปลูกสรางสวน

ที่ชำรุดเสียหายใหกลับมาใชงานได

ดีดังเดิมหากไดรับผลกระทบจาก

การกอสราง

• บริษัทจะสำรวจสภาพของ 

บานขางเคียงของโครงการภายใต 

ความยินยอมของเจาของบาน/ผู 

ครอบครอง

• ส ร า ง ร ัว้ ล อมรอบ เพ ือ่ ความ 

ปลอดภัย ลดฝุน ลดเสียง มีการเก็บ 

ขยะ ล างพืน้ ฉีดพนนำ้บรเิวณ 

โดยรอบโครงการเพื่อลดฝุนละออง 

ขนาดเล็ก

• ลางลอรถบรรทุกทุกคันกอนออก 

จากบริเวณโครงการเพื่อปองกัน 

เศษดิน ทราย หิน ตกหลนระหวาง 

ทาง

• รถบรรทุกทุกคันตองมีวัสดุปกคลุม
• ใชเครื่องจักรพิเศษสำหรับโครงการ 

กอสรางที่มีเขตการกอสรางประชิด 

อาคารขางเคียง
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ผูมีสวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย การตอบสนองตอความคาดหวังของ

ผูมีสวนไดเสีย 

• อบรมพนักงานใหตระหนักถึงความ

ปลอดภัยในการทำงานและความ

รับผิดชอบตอชุมชน 

• ชดเชยความเสียหาย (ถามี) และ

เพิ่มมาตรการเสริมที่จำเปน (ถามี) 

คูแขงทางการคา • ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับ

ดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

• ไมทำลายชื่อเสียงดวยการกลาวหา

ในทางใหราย 

• ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการ

ละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 

• ดำเนินธุรกิภายใตกรอบกติกาของ

การแขงขันที่เปนธรรม 

 

 

ทั้งนี้ บริษัทจะประเมินความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียอยางนอยปละ 1 ครั้งผานชองทางตางๆ เพื่อจะ

ไดทบทวนมาตรการการตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียใหมีความเหมาะสมตอไป 

 

3.3 การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอม 

บริษัทไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมซึ่งสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงแสดงถึงความ

มุงมั ่นของบริษัทที่จะลดผลกระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมตางๆ เชน พลังงาน น้ำ ขยะ ของเสีย 

มลพิษ และการจัดการเพื่อลดปญหากาซเรือนกระจก โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในภาพรวมดังนี้ 

 บริษัทคำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม และมีมาตรการในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่

เกิดขึ้นจากการทำงานของบริษัท อาทิเชน ฝุน ผง ควัน เสียง การสั่นสะเทือน โดยดำเนินงาน

ตามกฎระเบียบของหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 บริษัทไดจัดใหมีมาตรการในการปองกันเพื่อลดผลกระทบตางๆ เชน ปฏิบัติตามขอกฎหมาย

และปฏิบัติตามกฎระเบียบทางดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด มุงเนนที่จะปองกันปญหา

มากกวาการตามแกไขภายหลังปญหาเกิดขึ ้นแลว โดยบริษัทไดกำหนดแผนปฏิบัติดาน

สิ่งแวดลอม 8 ดาน โดยรายละเอียดปรากฎบนเว็บไซต  
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 บริเวณเขตหนวยงานกอสรางจะตองมีรั้วลอมรอบพ้ืนที่เพ่ือปองกันฝุนควัน เสียง จัดใหมีการ

ลางลอรถบรรทุกวัสดุอุปกรณใหสะอาดกอนออกจากเขตกอสราง เปนตน

 ภายในบริเวณโรงงานซอมบำรุงทั้งภายในและรอบนอกตองมีการดูแลรักษาความสะอาดของ

พื้นที่ มีการตรวจสภาพเครื่องจักรอยางสม่ำเสมอ และหากพบวามีขอบกพรอง จะตองเรง

ดำเนินการแกไขเพื ่อใหอยู สภาพดี ไมกอใหเกิดมลภาวะทางเสียง ฝุ น ควัน และการ

สั่นสะเทือน

3.3.2 ผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม 

บริษัทไดมีการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยผลการดำเนินงานที่สำคัญ

ในชวงที่ผานมาและผลลัพธที่เกี่ยวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอม คุณคา ตลอดจนแผนงานสำคญัที่

เกี่ยวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมในภาพรวม มีดังนี ้

 มีการประยุกตการใชเทคโนโลยี โดยการสงเสริมใหพนักงานและผูบริหารนำเทคโนโลยี 

สารสนเทศมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาทิ การสงหนังสือเอกสารการเผยแพร 

ขอมูล ความรูอื่นๆ ผานทาง อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น

 รณรงคใหพนักงานชวยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานดานตางๆ ทั้งการใชไฟฟา นํ้าประปา 

และโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชน้ำมัน

 มีการติดตัง้อุปกรณ sensor ในเครื่องจกัรเพื่อกำหนดเวลาทีแ่น นอนในการซอมบำรุง 

เครื่องยนต, ชิ้นสวน อุปกรณตางๆ เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด และ 

เพื่อใหเครื่องจักรใชงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

 มีการรณรงคการใชกระดาษใหคุมคา เพื่อใหการประหยัดทรัพยากรกระดาษมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น โดยประชาสัมพันธใหพนักงาน ผูบริหารคัดแยกเอกสารที่ใชงานเพียงหนาเดียว 

แลวนำกระดาษอีกดานไปใช หรือ Reused เปนกระดาษโนต หรือสมุดโนต แทนการใชโพสต 

อิท เปนตน

ในดานการจัดการเพื่อลดปญหากาซเรือนกระจก บริษัทใหความสำคัญกับการจัดการเพื่อลด

ปญหากาซเรือนกระจก โดยพบวากิจกรรมของบริษัทที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกมากที่สุด คือ การใช

น้ำมันเชื้อเพลิงจากเครื่องจักรและยานพาหนะตางๆ บริษัทจึงมีมาตรการสำคัญที่จะชวยลดการใชน้ำมัน

เชื้อเพลิง โดยการพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานใหสามารถทำงานไดอยางรวดเร็วมากขึ้น 

รวมไปถึงการบำรุงรักษาเครื่องยนตที่ใชในเครื่องจักรและยานพาหนะของบริษัทใหอยูในสภาพดี มีการ
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ดูแลรักษาตามระยะ มีการติดตั้งเซ็นเซอรเพื่อติดตามการทำงานของเครื่องยนต ซึ่งมาตรการขางตนชวย

ใหบริษัทลดอัตราการใชน้ำมันเชื้อเพลิงลงได 

 

อยางไรก็ตาม บริษัทยังไมมีการจัดทำขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจก เนื่องจากวาบริษัทอยู

ระหวางการจัดหาผูทวนสอบ/ผูใหการรับรองขอมูลที่มีความเหมาะสม โดยคาดการณวาจะดำเนินการได

ภายในป 2566 

 

3.4 การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติดานสังคม 

บริษัทไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ 

และขอบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการดานสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการ

เคารพตอสิทธิมนุษยชนตลอดหวงโซคุณคา โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในภาพรวมดังนี ้

 บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อสรางความยั่งยืนของกิจการ 

ดวยความตระหนักและใหความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

โดยรอบ รวมทั้งใสใจดูแลสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปรงใส 

ตรวจสอบได มีจริยธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชน และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย เชน    

ผูถือหุน พนักงาน ชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขง และหนวยงาน

ภาครัฐรวมถึงสังคมและประเทศชาติ 

 

3.4.2 ผลการดำเนินงานดานสังคม 

บริษัทไดมีการดำเนินงานดานสังคมอยางตอเนื่อง โดยผลการดำเนินงานที่สำคัญในชวงที่

ผานมาและผลลัพธที่เกี่ยวกับการจัดการดานสังคมซ่ึงรวมถึงการเคารพตอสิทธิมนุษยชนตลอดหวง

โซคุณคา ตลอดจนแผนงานสำคัญท่ีเกี่ยวกับการจัดการดานสังคมในภาพรวม มีดังนี้ 

 บริษัทปฏิบัติตอพนักงานและแรงงานดวยความเปนธรรม  

 รณรงค สงเสริม สื ่อสารนโยบายตอตานการคอรร ัปชั ่นและคู มือมาตรการตอตานการ

คอรรัปชั่นใหพนักงานรับทราบทุกครั้งที่จบโครงการ ทำใหบริษัทไดรับการ Re Certify เมื่อ

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 

 เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อสงเสริมการเคารพตอสิทธิและเสรีภาพดวยการไมเลือก

ปฏิบัติ สงเสริมความเสมอภาค ไมแบงแยกเพศ และชนชั้น ไมใชแรงงานเด็ก มีชองทางการ

รองทุกขเมื่อมีความคับของใจ รวมถึงมขีอเสนอตางๆ การรักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน 
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 ปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรมโดยจายคาจางอยูในระดับที่เหมาะสม มีสวัสดิการตางๆ แก

พนักงาน ใหความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยจัดตั ้งคณะกรรมการความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม เพื่อดูแลใหพนักงานมีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ด ี

 สงเสริมใหดำเนินการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของ

ลูกคา มีความจริงใจตอการจัดการขอรองเรียนของลูกคาและชุมชน รวมทั้งพยายามแกไข

ขอบกพรองท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการกอสราง 
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4.การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ     

4.1 ภาพรวมของการดำเนินงานและฐานะทางการเงินป 2564 

 4.1.1 การแพรระบาดของโควิค-19 และผลกระทบตออุตสาหกรรมกอสราง 

ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-19) ตั้งแตชวงปลายป 

2562 เปนตนมา สงผลใหเศรษฐกิจโลกในป 2563 หดตัวคอนขางมาก แตในชวงระหวางป 2564 

เศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ ้นอยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว อันสืบ

เนื่องมาจากความพยายามในการพัฒนาวัคซีนและการจัดสรรวัคซีนไปไดทั่วถึงในกลุมประชากร อีกทั้ง

โดยภาพรวมยังมีการกระจายวัคซีนสูภูมิภาคตางๆทั่วโลกไดมากข้ึนกวาปกอนหนา  

       

      ธุรกิจงานกอสรางฐานรากของบริษัทประกอบดวยงานกอสรางเสาเข็มเจาะ กำแพงกันดิน และ

งานปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งขึ้นอยูกับการเติบโตของอุตสาหกรรมกอสรางเปนสำคัญ ในสวนของประเทศ

ไทยในชวงตนป 2564 อุตสาหกรรมกอสรางรวมถึงอุตสาหกรรมเสาเข็มเจาะมีทิศทางฟนตัวจากชวง

ปลายป 2563 แตจากการระบาดอีกระลอกที่เริ่มตั้งแตชวงเดือนเมษายน 2564 และมีการระบาดอยาง

รุนแรงในชวงปลายไตรมาสที่ 2 จนถึงชวงตนไตรมาสที่ 3 ซึ่งภาครัฐตองกลับมาใชมาตรการคุมเขมเพื่อ

ควบคุมการแพรระบาด รวมไปถึงการออกมาตรการพิเศษในสวนของงานกอสรางซึ่งไดแก การสั่งใหหยุด

งานกอสราง 1 เดือน การปดแคมปคนงาน การควบคุมการเคลื่อนยายแรงงานอยางเขมงวด และการงด

การนำเขาแรงงาน ประกอบกับการที่ภาครัฐตองใหความสำคัญกับการดำเนินนโยบายเพื่อควบคุมการ

แพรระบาด ทำใหการลงทุนในโครงการกอสรางตางๆของภาครัฐหยุดชะงัก ซึ่งสงผลตอเนื่องถึงการ

ลงทุนของภาคเอกชนดวย สถานการณขางตนไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตออุตสาหกรรมกอสราง

ในชวงไตรมาส 2 เปนตนมา แมในชวงปลายไตรมาส 3 จะเริ่มมีการผอนคลายมาตรการตางๆมากขึ้น 

และเศรษฐกิจในบางภาคสวนเริ่มกลับมาปรับตัวดีขึ้น แตภาพรวมของป 2564 อุตสาหกรรมกอสรางยัง

อยูในภาวะชะลอตัว 

 

 4.1.2 ผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป 

ในป 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการรวม 785.87 ลานบาท ซึ่งลดลงจาก

ปกอนจำนวน 630.95 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 44.53 สาเหตุเนื ่องมาจากการชะลอตัวของ

อุตสาหกรรมกอสราง ตามที่ไดกลาวในขางตน โดยแบงเปนโครงการภาคเอกชนรอยละ 84.61 และ

โครงการภาครัฐรอยละ 15.39  

 

โดยงานภาครัฐที ่สำคัญที ่ไดดำเนินการในปนี ้ไดแก โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-

ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก/ โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู (Spur Line)/ โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

 
53 

33 สวนหลวง-สามยาน/ โครงการ U.S.Embassy Bangkok/ และโครงการรถไฟฟาความเร็วสูงเชื่อม 3 

สนามบิน (ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ / ทาอากาศยานดอนเมือง/ และทาอากาศยานอูตะเภา) 

 

สวนโครงการภาคเอกชนที่สำคัญ ไดแก โครงการ JRK Tower (Summit Tower)/ โครงการ 

Skyrise Avenue Sukhumvit 64/ โครงการThe Livin Ramkhamhaeng/ โครงการ Nai Lert Park 

Hotel&Residence Bangkok/ โครงการ Grand Center Point Lumphini/ โครงการ JLK Tower/ 

โครงการคอนโดมิเนียมของกลุม AP/ โครงการคอนโดมิเนียมของกลุม Habitat/ โครงการคอนโดมิเนียม

ของกลุมพฤกษาเรียลเอสเตท และโครงการคอนโดมิเนียมของกลุมโนเบิลดีเวลลอปเมนท เปนตน  

 

ตนทุนบริการประกอบไปดวยคาจางแรงงาน คาวัสดุที่ใชในการกอสราง คาเสื่อมราคา วัสดุ

สิ้นเปลือง และคาใชจายในการผลิตอื่นๆ ซึ่งวัสดุกอสรางหลักของงานฐานราก ไดแก คอนกรีตผสมเสร็จ 

ซีเมนต เหล็กเสน น้ำมันดีเซล และสารละลายพยุงหลุมเจาะ (เบนโทไนทและโพลีเมอร) โดยราคาของ

วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดและเศรษฐกิจ  

 

ดานตนทุนของบริษัท บริษัทยังคงรักษานโยบายการจัดซื้อวัสดุหลักที่ใชในการกอสรางงานฐาน

รากตั้งแตเมื่อตกลงรับงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาวัสดุสำหรับโครงการ

นั้นๆ อยางไรก็ตามงานเสาเข็มเจาะเปนงานที่ใชเวลากอสรางไมนานนัก หากมีความผันผวนเนื่องจาก

ราคาวัสดุผลกระทบก็จะคอนขางจำกัด และเมื่อรับงานโครงการใหมก็จะสามารถปรับราคาใหสอดคลอง

กับตนทุนที่เปลี่ยนไปได   

 

ในป 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนจากการใหบริการรวม 675.65 ลานบาท ลดลงจากป

กอน 435.36 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 39.19 ซึ ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับรายไดที ่ลดลง โดย

อัตราสวนตนทุนจากการใหบริการตอรายไดจากการใหบริการเทากับรอยละ 85.97 เพิ่มขึ้นจากปกอนซึ่ง

อยูที่รอยละ 78.42 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการแขงขันดานราคาที่คอนขางรุนแรงเนื่องจากปริมาณงาน

ในตลาดมีนอย 

 

บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและการบริหารซึ ่งประกอบไปดวย คาใชจาย

เกี่ยวกับพนักงาน คาใชจายสำนักงาน ภาษีและคาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยในป 2564 

บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการขายและการบริหารเทากับ 73.04 ลานบาท เปนสวนเฉพาะของ

บริษัทจำนวน 72.98 ลานบาท และเปนสวนของบริษัทยอยจำนวน 0.06 ลานบาท  
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สำหรับป 2564 จากผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยมีกำไรสำหรับปสวนที่เปนของผู

ถือหุนของบริษัทเทากับ 39.76 ลานบาท ลดลงจากปกอนเทากับ 142.78 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

78.22 คิดเปนอัตรากำไรสุทธิรอยละ 5 ลดลงจากปกอนซึ่งอยูที่รอยละ 12.80 สวนใหญเปนผลมาจาก

การชะลอตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยมีกำไรตอหุนขั้นพื้นฐานในอัตรา 0.05 บาทตอหุน   

 

มาตรการของบริษัทในการลดผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

(โควิด-19) 

จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธใหม (โควิด-19) ซึ ่งกระทบกับ

เศรษฐกิจของโลกรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรมกอสรางในชวงป 2563-2564 ที่ผานมา 

บริษัทไดดำเนินมาตรการตางๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดข้ึน อาทิเชน 

 

o ดำเนินนโยบายดานการควบคุมตนทุนอยางเขมงวดและพัฒนากระบวนการทำงานภายใน

อยางตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานใหสูงขึ้น  

o ปรับโครงสรางการเสนอราคาเพื่อเพิ่มโอกาสในการไดงานและรักษาความสามารถในการ

แขงขัน  

o รักษาสภาพคลองของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม รวมถึงชะลอแผนการลงทุนตางๆ ที่

ไมมีความจำเปนเรงดวน 

o ปรับโครงสรางองคกรใหมีความเหมาะสมกับปริมาณงานของบริษัทโดยยังตองสามารถ

รองรับการกลับมาฟนตัวของอุตสาหกรรมกอสรางในอนาคตได 

o ปรับรูปแบบการทำงาน เชน การทำงานจากที่บาน (work from home) ตามสถานการณ

ในแตละชวงเวลา 

o ดำเนินมาตรการดานสาธารณสุขที ่เกี ่ยวของกับการดูแลสุขภาพของพนักงานอยาง

เครงครัด เชน มีการคัดกรองกลุมเสี่ยงกอนเขาพื้นที่ทำงาน โดยการตรวจสอบดวยชุด

ตรวจสอบการติดเชื้อโควิด-19 ATK (Antigen Test Kit) ทุก 1-2 สัปดาหอยางสม่ำเสมอ 

มีการวัดอุณหภูมิกอนเขาพื้นที่ทำงาน มีการสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำงาน 

การลางมือดวยแอลกอฮอล เปนตน 

 

จากการดำเนินมาตรการขางตน ทำใหบริษัทสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นและประคับประคอง

การดำเนินกิจการผานชวงวิกฤติมาได โดยในป 2564 ที ่ผานมา นอกเหนือจากผลกระทบดานผล

ประกอบการซึ่งเปนไปตามการหดตัวในภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมกอสราง บริษัทไมไดรับผลกระทบ

ดานอื่นๆ อยางเปนสาระสำคัญ  
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4.1.3 ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 1,212.31 ลานบาท ซึ่งเปน

สินทรัพยหมุนเวียน 664.79 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทากับ 53.67 ลานบาท 

เปนสินทรัพยไมหมุนเวียนจำนวน 547.52 ลานบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทากับ 

54.81 ลานบาท สินทรัพยที่ลดลงสวนใหญเปนการลดลงในเงินลงทุนระยะสั้น 130 ลานบาท ลูกหนี้

การคาประมาณ 80 ลานบาท รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชำระและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (รวมลูกหนี้เงิน

ประกันผลงาน) ประมาณ 71 ลานบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณประมาณณ 41 ลานบาท สินทรัพยสิทธิ

การใชประมาณ 13 ลานบาท และมีสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นคือ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประมาณ 

185 ลานบาท สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปปจจุบัน (ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที ่จายรอขอคืนจาก

กรมสรรพากร) ประมาณ 26 ลานบาท เงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน 20 ลานบาท โดยมีอัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพยสำหรับป 2564 เทากับรอยละ 3.14 ลดลงจากป 2563 ซึ่งเทากับรอยละ 

12.13 

 

บริษัทและบริษัทยอยมีลูกหนี้การคา-สุทธิ (ไมรวมรายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชำระและลูกหนี้

เงินประกันผลงาน ซึ่งผูวาจางหักเพื่อประกันผลงานในอัตรารอยละ 5-10 ของจำนวนเงินที่เรียกเก็บใน

แตละงวด โดยจะไดรับคืนเมื่อไดมีการสงมอบงานแลว) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลคาสุทธิเทากับ 

93.27 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2563 ที่มีมูลคาสุทธิ 173.33 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยได

ตั้งคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การคาไวแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปนจำนวนรวมทั้งสิ ้น 5.87 ลานบาท และ 8.88 ลานบาท 

ตามลำดับ  

 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวน 

464.82 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2563 ที ่มีมูลคา 505.48 ลานบาท (ในป 2563 ไดแยกรายการ

สินทรัพยตามสัญญาเชาออกจากรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ไปแยกแสดงอยูในสวนของสินทรัพย

สิทธิการใชตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS16 ซึ่งมีผลบังคับใชเปนปแรกประมาณ 66 ลาน

บาท ทั้งนี้ไมรวมสินทรัพยสิทธิการใชจากการเชาสำนักงานและประมาณการรื้อถอน)  

 

ในระหวางปบริษัทและบริษัทยอยมิไดมีการลงทุนที่มีมูลคาอยางมีนัยสำคัญ โดยเปนการลงทุน

ซื้อเครื่องจักรขนาดเล็ก เครื่องมืออุปกรณ และทรัพยสินอื่นๆ สำหรับทดแทนหรือจัดหาเพิ่มเติม ใชใน

การดำเนินงานตามปกติธุรกิจ  
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ทางดานหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอย มีหนี้สินรวม 234.81 ลาน 

บาท เปนประเภทหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 198.99 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2563 เทากับ 8.91 ลาน 

บาท โดยเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของหนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียนจํานวน 12 ลานบาท และ 

เจาหนี้การคา และเจาหนี้หมุนเวียนอื่นจํานวน 7 ลานบาท และการลดลงในสวนของหนี้สินหมุนเวียน 

อื่นประมาณ 5 ลานบาท หนี้สินตามสัญญาเชาในสวนที่จะครบกําหนดชำระภายในหนึ่งปประมาณ  3 

ลานบาท สวนประเภทหนี้สินไมหมุนเวียนจำนวน 35.82 ลานบาท ลดลงจากสิ้นป 2563 ประมาณ 48 

ลานบาท โดยเปนการลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร (หักสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) 

เทากับ 15 ลานบาท หนี้สินตามสัญญาเชา (หักสวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป) ประมาณ 22 

ลานบาท ประมาณการคาความเสียหายของงานโครงการที่จบไปแลวประมาณ 16 ลานบาท และการ 

เพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน (หักสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) 

จากการปรับปรุงขอมูลจำนวนพนักงานและการจัดทำขอมูลตามสมมติฐานใหมของนักคณิตศาสตร 

ประกันภัยประมาณ 4 ลานบาท ตามลำดับ 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามงบการเงินรวมมีจำนวน 977.51 ลานบาท 

ลดลงจากปกอนซึ่งเทากับ 1,046.53 ลานบาท ทั้งนี้ในระหวางปบริษัทไดจายเงินปนผลเปนเงิน 104.98 

ลานบาท ตามงบการเงินรวมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนอยูที่รอยละ 3.93 ลดลงจากป 2563 

ซึ่งเทากับรอยละ 17.27 

ในป 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 

265.04 ลานบาท และมีกระแสเงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมลงทุนจำนวน 67.89 ลานบาท และมีกระแส 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 147.82 ลานบาท เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เพิ่มขึ้นสุทธิ 185.12 ลานบาท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสดและ 

รายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น (รวมเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน) รวมทั้งสิ้นเทากับ 

418.09 ลานบาท ซึ่งเพียงพอตอการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอยมี 

อัตราสวนสภาพคลอง เทากับ 3.34 เทา อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 2.75 เทา และ 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทากับ 1.36 เทา    

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีโครงสรางเงินทุนประกอบไปดวยหนี้สินรวม 

234.81 ลานบาท และสวนของผูถือหุน 977.51 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือ 

หุนประมาณ 0.24 เทา  
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4.1.4 ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงานที่ไมใชตัวเงิน 

 

นอกจากนี้บริษัทยังมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไมใชการเงิน เชน สวนแบงทางการตลาด ระดับ

ความพึงพอใจของลูกคา และอัตราการใชกำลังการผลิตของเครื่องจักร เปนตน 

 

ดานสวนแบงทางการตลาด บริษัทไดรวบรวมขอมูลรายไดตามที่ปรากฎในงบการเงิน 3 ปลาสุด 

จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ของผูประกอบการงานกอสรางฐานรากรายใหญ จำนวน 

15 บริษัท เพื่อใชในการประมาณการสวนแบงทางการตลาดของบริษัท สรุปดังนี้ 

 

 2563 2562 2561 

รายได (ลานบาท) 7,750.57 10,171.03 11,065.59 

สวนแบงทางการตลาดของบริษัท (รอยละ) 18.26 15.28 12.98 

          
หมายเหตุ  

ตัวเลขสวนแบงทางการตลาดของบริษัทขางตน เปนตัวเลขประมาณการเทานั้น เนื่องจาก  

- ยังมีผูประกอบการงานฐานรากรายเล็กหรือผูรับเหมาทองถิ่นท่ียังไมไดถูกรวบรวม  

- รายไดของแตละบริษัทอาจรวมรายไดในสวนงานประเภทอื่นท่ีมิใชเปนงานกอสรางฐานรากไวดวย 

- การรับงานกอสรางในแตละโครงการ อาจเปนการรับงานโดยเหมารวมคาวัสดุหรือไมรวมการจัดหา 

วสัดุหลัก คือ คอนกรีตและเหล็กเสน ซ่ึงจะมีผลกระทบตอรายไดและสวนแบงทางการตลาด   

 

4.2 ปจจัยท่ีอาจมีผลตอผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทอยางมีนัยสำคัญใน

อนาคต 

 

4.2.1 ปจจัยภายนอก 

สำหรับป 2565 จากภาพรวมของการฟนตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่เริ ่มมีสัญญานดีขึ้น 

ประกอบกับการที่ภาครัฐตองดำเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในดานตางๆซึ่งเครื่องมือสำคัญอยางหนึ่ง

คือการลงทุนในโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครัฐ และการผลักดันงานกอสรางในโครงการที่อาจมี

การชะลอหรือหยุดชะงักไปกอนหนาใหกลับมาเริ่มดำเนินการไดหรือดำเนินการไดเปนปกติมากขึ้น (งาน

กอสรางโครงการสำคัญตางๆของภาครัฐ เชน รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ทางพิเศษสายพระราม 

3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก ทางยกระดับถนนพระราม 2 ชวงวงแหวนรอบนอก-บานแพว รถไฟ

ความเร็วสูงไทย-จีน และรถไฟฟาสายตางๆในกรุงเทพ เปนตน) ซึ่งนาจะทำใหความเชื่อมั่นและการ

ลงทุนของภาคเอกชนกลับมามีทิศทางที่ดีขึ ้นดวย จากปจจัยขางตนฝายบริหารฯ คาดวาในป 2565 

อุตสาหกรรมกอสรางนาจะกลับมาฟนตัวไดพอสมควร 
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อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการแพรระบาดของโควิด-19 และความไมแนนอนทางการเมืองถือ

เปนสองปจจัยหลักที่อาจกระทบตอทิศทางการดำเนินนโยบายของภาครัฐ รวมไปถึงปจจัยดานการขาด

แคลนแรงงานในประเทศ ถือเปนปจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบตอการฟนตัวของอุตสาหกรรมกอสรางได 

 

สำหรับป 2565 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดมีการ

คาดการณอัตราการเติบโต (GDP) ของเศรษฐกิจไทยป 2565 ไวที่ขยายตัว 3.5% - 4.5% (เมื่อวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2564) รวมถึงภาครัฐยังคงตองดำเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจในดานตางๆ รวมไปถึงการ

บริโภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่นาจะกลับมาขยายตัว ฝายบริหารคาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2565 

นาจะกลับมามีทิศทางฟนตัวโดยนาจะเปนไปอยางตอเนื่องตลอดทั้งป อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยเสี่ยงจาก

ตนทุนวัตถุดิบและตนทุนดานพลังงานที่สูงขึ้น ความตึงเครียดของสถานการณระหวางจีนกับสหรัฐและ

รัสเซียกับยูเครน รวมไปถึงการกลับมาระบาดซ้ำหรือการกลายพันธของโควิด-19 ซึ่งอาจจะกระทบตอ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมไปถึงยังมีความไมแนนอนของสถานการณดานการเมืองในประเทศ

ที่อาจกระทบตอการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งอาจทำใหภาพการขยายตัวไมเปนไปตามที่คาดได  

 

4.2.2 ปจจัยภายใน 

 

ผลกระทบจากการเชาเครื่องจักร 

การเชาเครื่องจักรเปนทางเลือกในกรณีที่ตองการจะเพิ่มกำลังการผลิตเปนการชั่วคราวเพื่อ

รองรับงานที่เกินกำลังการผลิตของบริษัทขณะนั้นเปนระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งจะชวยใหบริษัทไมตองลงทุนใน

เครื่องจักรและอุปกรณเพิ่มเติมซึ่งอาจเปนภาระทางการเงินทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได อยางไรก็ตาม

การเชาจะสงผลใหตนทุนของบริษัทในชวงเวลาที่เชานั้นสูงขึ้น (เมื่อเทียบกับคาเสื่อมราคาในกรณีการซื้อ

เครื่องจักร) 

 

ผลกระทบจากการลงทุนในเครื่องจักรใหม 

  การลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต อาจสงผลกระทบตอกระแสเงินสดและคา

เสื่อมราคาของบริษัท ในกรณีที่งานในตลาดไมเปนไปตามที่คาดการณไวและบริษัทไมสามารถนำ

เครื่องจักรมาใชใหเกิดประโยชนได บริษัทยังคงตองมีภาระคาเสื่อมราคาที่เพิ ่มขึ้น ทำใหอาจสงผล

กระทบตออัตราการทำกำไรของบริษัท รวมถึงยังอาจสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินและสภาพคลอง

ของบริษัทได โดยบริษัทจะลงทุนเครื่องจักรใหมเพิ่มในกรณีที่ไดมีการพิจารณาอยางถี่ถวนแลววา กำลัง

การผลิตที่มีอยูเดิมไมเพียงพอ มีงานเพ่ิมเขามาตอเนื่อง หรือเปนการซื้อเพื่อทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เกา

หรือหมดสภาพ  
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ผลกระทบตอตนทุนบริการที่อาจปรับเพิ่มข้ึน 

    เพื่อจำกัดผลกระทบตอตนทุนที่มีสาเหตุมาจากความผันผวนของราคาวัสดุที่อาจปรับเพิ่มขึ้น 

บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุหลักบางรายการทั้งจำนวน หรือ ทำสัญญาตกลงราคาไวกับ

ผูขายเพื่อล็อกตนทุนในแตละชวงเวลาเมื่อไดรับหนังสือยืนยันการวาจาง นอกจากนี้บริษัทจะพิจารณา

ปรับราคาเพ่ือชดเชยกับตนทุนที่ปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้โดยยังรักษาความสามารถในการแขงขันของบริษัท 

 

 นอกจากน ี ้  จากผลสำเร ็จในกระจายการฉ ีดว ัคซ ีนป องก ันโคว ิด-19 ไดอย างท ั ่วถึง

ภายในประเทศในชวงป 2564 ที ่ผานมา ประกอบกับแผนการดำเนินมาตรการกระตุ นเศรษฐกิจ

ภายในประเทศในป 2565 นาจะเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหภาพรวมอุตสาหกรรมกอสรางอาจจะกลับมามี

ทิศทางฟนตัวและทำใหผลกระทบจากความเสี่ยงดานนี้ปรับลดลงได 

 

4.3 ขอมูลทางการเงนิที่สำคัญ 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

 
60 

4.3.1  ตารางสรุปงบการเงิน 

ตารางที่ 1  ตารางสรุปงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

 

2564 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2564 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ
รายได้
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 785,870 99.05 1,416,816 99.53 1,554,232 98.79 785,870 99.29 1,416,816 99.54 1,554,232 98.80
- รายไดอื้�น 7,554 0.95 6,702 0.47 19,046 1.21 5,642 0.71 6,601 0.46 18,860 1.20

รวมรายได้ 793,424 100.00 1,423,518 100.00 1,573,278 100.00 791,512 100.00 1,423,417 100.00 1,573,092 100.00

ต้นทุนบริการและค่าใช้จ่าย
- ตน้ทนุจากการใหบ้ริการ 675,654 85.16 1,111,012 78.05 1,145,098 72.78 675,654 85.36 1,111,012 78.05 1,145,101 72.79
- ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 73,044 9.21 96,104 6.75 99,917 6.35 72,985 9.22 96,038 6.75 99,215 6.31

รวมต้นทุนบริการและค่าใช้จ่าย 748,698 94.36 1,207,116 84.80 1,245,015 79.14 748,639 94.58 1,207,050 84.80 1,244,316 79.10

กาํไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 44,726 5.64 216,402 15.20 328,263 20.86 42,873 5.42 216,367 15.20 328,776 20.90

- รายไดท้างการเงิน 1,920 0.24 3,046 0.21 3,042 0.19 1,830 0.23 2,855 0.20 2,861 0.18

- ตน้ทนุทางการเงิน 2,829 0.36 4,153 0.29 3,047 0.19 2,829 0.36 4,153 0.29 3,047 0.19
- ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 4,061 0.51 32,756 2.30 50,644 3.22 3,672 0.46 32,708 2.30 56,493 3.59

กาํไรสาํหรับปี 39,756 5.01 182,539 12.82 277,614 17.65 38,202 4.83 182,361 12.81 272,097 17.30

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอื�นสาํหรบัปี (3,791) (0.48) - - (2,106) (0.13) (3,791) (0.48) - - (2,106) (0.14)

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 35,965 4.53 182,539 12.82 275,508 17.51 34,411 4.35 182,361 12.81 269,991 17.16

การแบ่งปันกาํไรสาํหรับปี
- ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 39,756 5.01 182,539 12.82 277,614 17.65 38,202 4.83 182,361 12.81 272,097 17.30
- ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ - - - - - - - - - - - -

รวม 39,756 5.01 182,539 12.82 277,614 17.65 38,202 4.83 182,361 12.81 272,097 17.30

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี
- ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 35,965 4.53 182,539 12.82 275,508 17.51 34,411 4.35 182,361 12.81 269,991 17.16
- ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ - - - - - - - - - - - -

รวม 35,965 4.53 182,539 12.82 275,508 17.51 34,411 4.35 182,361 12.81 269,991 17.16

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
(บาทต่อหุน้) 0.05 0.24 0.37 0.05 0.24 0.36

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
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ตารางที่ 2  ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน 

2564 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2564 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     378,086 31.19 192,964 14.61 266,158 15.75     374,695 31.40 170,151 13.07 243,362 14.56
เงินลงทุนระยะสั�น        20,000 1.65 150,000 11.36 60,000 3.55  - - 150,000 11.52 60,000 3.59
สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น        20,005 1.65 - - - -        20,005 1.68 - - - -
ลูกหนี�การคา้        93,271 7.69 173,331 13.12 346,113 20.49        93,271 7.82 173,331 13.31 346,113 20.70
สินทรพัยที์�เกิดจากสญัญา-หมุนเวียน        35,342 2.92 75,666 5.73 153,176 9.07        35,342 2.96 75,666 5.81 153,176 9.16
ลูกหนี�หมุนเวียนอื�น        48,798 4.03 79,884 6.05 138,571 8.20        48,798 4.09 79,884 6.13 138,571 8.29
สินคา้คงเหลือ        41,105 3.39 44,308 3.35 59,374 3.51        41,105 3.44 44,308 3.40 59,374 3.55
สินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั        27,730 2.29 1,875 0.14 - -        27,730 2.32 1,875 0.14 - -
สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น             456 0.04 434 0.03 1,020 0.06             455 0.04 433 0.03 1,019 0.06

      รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 664,793 54.84 718,462 54.40 1,024,412 60.64 641,401 53.75 695,648 53.42 1,001,615 59.91

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
สินทรพัยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น  - - - - 1,800 0.11  - - - - 1,800 0.11
เงินลงทุนในบริษทัย่อย  - - - - - -        10,200 0.85 10,200 0.78 10,200 0.61
อสงัหาริมทรพัยเ์พื�อการลงทุน          3,483 0.29 3,970 0.30 4,457 0.26          3,483 0.29 3,970 0.30 4,457 0.27
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ ์     464,818 38.34 505,480 38.27 644,748 38.16     464,818 38.95 505,480 38.81 644,748 38.56
สินทรพัยส์ิทธิการใช้        65,244 5.38 78,125 5.92 - -        65,244 5.47 78,125 6.00 - -
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน          5,295 0.44 4,633 0.35 3,846 0.23          5,295 0.44 4,633 0.36 3,846 0.23
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่ายรอเรียกคืน  - - - - - -  - - - - - -
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี          6,013 0.50 6,933 0.52 4,925 0.29             136 0.01 1,056 0.08 - -
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื�น          2,671 0.22 3,188 0.24 5,248 0.31          2,671 0.22 3,188 0.24 5,248 0.31

      รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 547,524 45.16 602,329 45.60 665,024 39.36 551,847 46.25 606,652 46.58 670,299 40.09

รวมสินทรัพย์ 1,212,317 100.00 1,320,791 100.00 1,689,436 100.00 1,193,248 100.00 1,302,300 100.00 1,671,914 100.00

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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2564 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2564 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ

หนี�สิน

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �หมนุเวียนอื�น 123,530 10.19 116,268 8.80 388,184 22.98 123,493 10.35 115,011 8.83 386,762 23.13
หนี �สินที�เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน 30,532 2.52 19,095 1.45 67,316 3.98 30,532 2.56 19,095 1.47 67,316 4.03
ส่วนของหนี �สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 38,193 3.15 42,284 3.20 43,682 2.59 38,193 3.20 42,284 3.25 43,682 2.61
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 260 0.02 17 0.00 12,309 0.73 - - - - 12,297 0.74
หนี �สินหมนุเวียนอื�น 6,474 0.53 12,419 0.94 23,144 1.37 6,474 0.54 12,420 0.95 23,144 1.38

รวมหนี�สินหมุนเวียน 198,989 16.41 190,083 14.39 534,635 31.65 198,692 16.65 188,810 14.50 533,201 31.89

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - - 15,000 1.14 31,800 1.88 - - 15,000 1.15 31,800 1.90
หนี �สินตามสญัญาเช่า 9,012 0.74 31,004 2.35 41,198 2.44 9,012 0.76 31,004 2.38 41,198 2.46

หนี �สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี - - - - - - - - - - 952 0.06
ประมาณการค่าความเสียหาย-ไม่หมนุเวียน 958 0.08 16,653 1.26 - - 958 0.08 16,653 1.28 - -

ประมาณการหนี �สินไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 24,205 2.00 19,881 1.51 14,709 0.87 24,205 2.03 19,881 1.53 14,709 0.88

ประมาณการหนี �สินจากการรื �อถอน 1,643 0.14 1,643 0.12 - - 1,643 0.14 1,643 0.13 - -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 35,818 2.95 84,181 6.37 87,707 5.19 35,818 3.00 84,181 6.46 88,659 5.30

รวมหนี�สิน 234,807 19.37 274,264 20.77 622,342 36.84 234,510 19.65 272,991 20.96 621,860 37.19

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุจดทะเบียนที�ออกและชาํระแลว้ 374,937 30.93 374,937 28.39 374,937 22.19 374,937 31.42 374,937 28.79 374,937 22.43
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 153,825 12.69 153,825 11.65 153,825 9.11 153,825 12.89 153,825 11.81 153,825 9.20

กาํไรสะสม

   - จดัสรรแลว้เพื�อทนุสาํรองตามกฎหมาย 37,980 3.13 37,980 2.88 37,980 2.25 37,980 3.18 37,980 2.92 37,980 2.27

   - ยังไม่ไดจ้ดัสรร 416,466 34.35 485,483 36.76 506,050 29.95 391,996 32.85 462,567 35.52 483,312 28.91
องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุน้ (5,698) (0.47) (5,698) (0.43) (5,698) (0.34) - - - - - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 977,510 80.63 1,046,527 79.23 1,067,094 63.16 958,738 80.35 1,029,309 79.04 1,050,054 62.81

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคมุ - - - - - - - - - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 977,510 80.63 1,046,527 79.23 1,067,094 63.16 958,738 80.35 1,029,309 79.04 1,050,054 62.81

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,212,317 100.00 1,320,791 100.00 1,689,436 100.00 1,193,248 100.00 1,302,300 100.00 1,671,914 100.00

มลูค่าทางบัญชีต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.30 1.40 1.42 1.28 1.37 1.40

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปงบกระแสเงินสด 

 
 

3.1.3 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ 

 

2564 2563 2562 2564 2563 2562

กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 265,044 278,413 351,443 265,147 278,396 344,931

กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ 67,895 (106,418) (186,496) 87,214 (106,418) (186,496)

กระแสเงินสดไดม้า(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (147,817) (245,189) (45,816) (147,817) (245,189) (45,816)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ �น(ลดลง) สทุธิ 185,122 (73,194) 119,131 204,543 (73,211) 112,619

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 378,086 192,964 266,158 374,695 170,151 243,362

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2564 2563 2562 2564 2563 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)          

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.34 3.78 1.92 3.23 3.68 1.88

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่า 2.57 2.72 1.26 2.46 2.61 1.22

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.36 0.77 0.82 1.37 0.77 0.81

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนี �การคา้ เท่า 5.59 5.36 5.47 5.59 5.36 5.47

ระยะเวลาเก็บหนี �เฉลี�ย วนั 65 68 67 65 68 67

อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 15.82 21.43 23.38 15.82 21.43 23.38

ระยะเวลาใหบ้ริการเฉลี�ย วนั 23 17 16 23 17 16

อตัราส่วนหมนุเวียนเจา้หนี � เท่า 8.27 5.79 5.08 8.27 5.79 5.09

ระยะเวลาชาํระหนี � (ไม่รวมค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย) วนั 44 64 73 44 64 73

วงจรเงินสด (Cash Cycle) วนั 44 21 10 44 21 10

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO)

อตัรากาํไรขั�นตน้ % 14.02 21.54 26.32 14.02 21.54 26.32

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน % 5.94 15.50 21.32 5.69 15.48 21.34

อตัราส่วนรายไดอื้�นต่อรายไดร้วม % 1.19 0.74 1.40 0.94 0.72 1.38

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร % 568.20 126.87 106.08 593.12 126.99 104.01

อตัรากาํไรสทุธิ % 5.00 12.80 17.61 4.82 12.79 17.27

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุน้  % 3.93 17.27 28.71 3.84 17.54 28.57

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์  % 3.14 12.13 18.93 3.06 12.26 18.75

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวร % 24.35 45.63 61.62 24.07 45.60 60.68

อตัราการหมนุของสินทรพัย์ เท่า 0.63 0.95 1.07 0.64 0.96 1.09

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)

อตัราส่วนหนี �สินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 0.24 0.26 0.58 0.24 0.27 0.59

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี �ย เท่า 50.67 76.51 136.92 49.98 76.46 137.03

หนี �สินที�มีภาระดอกเบี �ยต่อ EBITDA เท่า 0.32 0.27 0.27 0.32 0.27 0.27

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพนั เท่า 3.90 7.71 11.02 3.85 7.71 11.02

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 113.17 57.51 72.93 117.77 57.57 74.41

อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณอัตราสวนทางการเงิน :  

1.ในการคำนวณอัตราสวนทางการเงินประจำป 2564 นี้ ตลาดหลักทรัพยฯ ไดเปลีย่นแปลงสตูรการคำนวณจำนวน 2 รายการ 

ใหเปนไปตามสตูรการคำนวณอางอิงตาม “คูมือแบบ 56-1 One Report (ทจ. 55/2563) สำหรับรอบปสิ้นสดุ 31 ธันวาคม 

2564 เปนตนไป” (ภาคผนวก 7 “ขอแนะนำในการเปดเผยขอมลูในหัวขอ MD&A” หนา 149-150 : อัตราสวนทางการเงิน

ของกลุมอุตสาหกรรมและบริการ) ซึ่งสงผลใหขอมลูยอนหลัง 3 ปกอนหนา (ป 2561-2563) ท่ีแสดงเปนตัวเปรียบเทียบ

จะตองถูกแกไขการคำนวณโดยใชสูตรทีเ่หมือนกัน และบริษัทไดดำเนินการแลวซึ่งเปนไปตามที่ไดแสดงในตารางดานบน 

อัตราสวนทางการเงินท่ีกลาวถึงประกอบดวยรายละเอียด ดังนี ้  

 

 

ชื่ออัตราสวน สูตรการคำนวณเดมิ 

ของตลาดหลักทรัพย 

แกไขตามสูตรการคำนวณใหม 

ของตลาดหลักทรัพย 

1. อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา  

 

 

 

 

2. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 

 

 

รายไดจากการใหบริการสุทธิ / 

(ลูกหนี้การคา-สุทธิ+ตั๋วเงินรับ

การคา) (เฉลี่ย) 

 

 

กำไรกอนดอกเบีย้และภาษี /  

สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) 

รายไดจากการใหบริการสุทธิ / 

(ลูกหนี้การคากอนหนีส้งสัยจะสญู+

ตั๋วเงินรับการคา) (เฉลี่ย) 

 

 

กำไรสุทธิ / สินทรัพยรวม (เฉลี่ย) 
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5. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น

5.1 ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น 

บุคคลอางอิง 

นายทะเบียนหุน 

บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 

93  ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท 0 2009 9999  

ผูสอบบัญชี 

 นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 

หรือ   นางสาวิทิตา สุจิตรานุช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7408  

หรือ   นางสาวภิตินันท ภัทรกิตติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 

บริษัท พราวด อิน โปร จำกัด 

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

10500 

โทรศัพท 0-2235-6950 

ชื่อบริษัท : บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ทุนจดทะเบียน : 374,936,698 บาท 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจเปนผูรับเหมากอสรางงานฐานราก ไดแก งาน

เสาเข็มเจาะ งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนตดวย

แรงดันสูง และงานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม  

ที่ตั้งสำนักงานใหญ : 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ที่ตั้งโรงงานซอมบำรุง : 22/4 หมูที่ 11 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัด

ปทุมธานี 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000536 

Home page : www.pylon.co.th 

โทรศัพท : (02) 615-1259

โทรสาร : (02) 615-1258
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ที่ปรึกษากฎหมาย 

 บริษัท บางกอกแอ็ทเทอนี จำกัด 

 18/4 ซอยอำนวยวัฒน ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพ 10320 

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

 

5.2 ขอพิพาททางกฎหมาย 

(1) บริษัทไมมคีดีที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทที่มีจำนวนสูงกวารอยละ 5 ของสวน

ของผูถือหุน ณ วันสิ้นปบัญชีลาสุด   

 

(2) ไมมีคดีที ่กระทบตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอยอยางมีนัยสำคัญแตไมสามารถ

ประเมินผลกระทบเปนตัวเลขได 

 

(3) ไมมีคดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทยอย 
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สวนที่ 2 

การกำกับดูแลกิจการ 

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดนำหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG 

Code 2017) อ อ ก โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ำ ก ั บ ห ล ั ก ท ร ั พ ย  แ ล ะ ต ล า ด ห ล ั ก ท ร ั พ ย  

(https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/HandbooksGuidelines.aspx) ไปปร ับใช มา

ตั้งแตป 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 และไดมีการทบทวน

อยางนอยปละ 1 ครั ้งตอเนื ่องเรื ่อยมา โดยการทบทวนลาสุดเมื ่อวันที ่ 23 กุมภาพันธ 2565 ตามมติ

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565  

 

 6.1.1  นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ  

นโยบายที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ครอบคลุมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

และผูบริหาร ความเปนอิสระของคณะกรรมการจากฝายจัดการ การพัฒนากรรมการ และการประเมินผลการ

ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

6.1.1.1 การสรรหาและกำหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ก. การสรรหากรรมการ   

การคัดเลือกและแตงตั ้งกรรมการใหม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเปนผูพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะไดรับแตงตั้งเปน

กรรมการทุกราย ไมวาจะเปนกรณีกรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุน หรือกรรมการอิสระ 

โดยอาจพิจารณาใชบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานขอมูลกรรมการ 

(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให

ความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือก

กรรมการใหม ดังนี้ 

1. ความรู ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถ และประสบการณที่จำเปนและสอดคลอง

กับแผนกลยุทธของบริษัท เพื่อสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ

ดูแลบริษัท     
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2.   คุณสมบัติตามขอกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และกลต. และขอบังคับ     

     ของบริษัท 

3.   มีประวัติการทำงานที่โปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเปน    

     มืออาชีพ 

          4.   การไมจำกัดเพศ 

 

                   ข. การกำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

    บริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน 

โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  รวมทั้งอยูในระดับที่

เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ เปรียบเทียบ

ไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ประสบการณ ภาระหนาที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ 

(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแต

ละทาน โดยกำหนดองคประกอบเปน 3 สวน คือ  

1. คาตอบแทนรายเดือน (คาตอบแทนคงที่) ซึ่งสะทอนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ 

(ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนในขอนี้ เนื ่องจากจะไดรับ

คาตอบแทนรายเดือนในฐานะพนักงานอยูแลว)  

2. เบี้ยประชุม (คาตอบแทนผันแปรตามจำนวนครั้งที่เขารวมประชุม) เพื่อแสดงใหเห็น

ความสำคัญ และการอุทิศเวลาในการเขาประชุม  

3. โบนัส (คาตอบแทนผันแปรตามผลประกอบการของบริษัท และจำนวนครั้งที่เขารวม

ประชุม) ซึ่งเปนคาตอบแทนพิเศษที่จายใหกับกรรมการปละครั้งตามมูลคาที่สรางใหแกผู

ถือหุน  

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทำหนาที่พิจารณากำหนดคาตอบแทน

กรรมการในเบื้องตน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา กอนนำเสนอที่

ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจำทุกป 

 

ค. การสรรหาและกำหนดคาตอบแทนผูบริหารที่ไมไดเปนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญมีอำนาจในการวาจาง และ

กำหนดผลตอบแทนใหแกผูบริหารที่ไมไดเปนกรรมการ รวมถึงการปรับคาจางประจำป โดย

ผูบริหารจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน (คาตอบแทนคงที่) และโบนัส (คาตอบแทนผัน

แปร) ตามผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแตละบุคคลตามระบบ Key 

Performance Indicators 
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6.1.1.2  ความเปนอิสระของคณะกรรมการจากฝายจัดการ 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการ

ทั้งหมด 9 คน โดยกรรมการอิสระมีความเปนอิสระจากฝายจัดการและผูถือหุนรายใหญ 

 

  6.1.1.3  การพัฒนากรรมการ  

         คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดย

ใหมีการฝกอบรม และการใหความรูที่เกี่ยวของแกกรรมการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและปรับปรุง

การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อาทิเชน สงเสริมใหมีการจัดสงกรรมการ เขาอบรมหลักสูตร

หรือกิจกรรมสัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู และประสบการณ  

 

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหกรรมการอยางนอย 1 คนเขา อบรมหลักสตูร

หรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาที่เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานในรอบปท่ีผานมา  

 

ในกรณีกรรมการเขาใหม บริษัทไดจัดเตรียมขอมูลและกำหนดใหมีการปฐมนิเทศ

กรรมการเขาใหม ซึ่งบรรยายโดยกรรมการผูจัดการใหญ เนื้อหาครอบคลุมถึงลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด

ยอย จรรยาบรรณ  และหลักการกำกับดูแลกิจการ เปนตน เพื่อให กรรมการมีความรูความ

เขาใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที ่เกี ่ยวของ และไดพบปะกับผู บริหารเพื ่อให

กรรมการสามารถสอบถามขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนให

กรรมการใหมไดเขารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของ IOD   

 

  6.1.1.4  การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ 

  ก.  การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท 

    คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

          บริษัททั้งคณะปละครั้ง โดยประกอบไปดวย 6 หัวขอดังตอไปนี ้

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. การทำหนาที่ของกรรมการ 

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร  



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 70 

   โดยมีกระบวนการดังนี้  

  เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบฟอรมใหกรรมการแตละทานทำการประเมินและ

จัดสงกลับมาเพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมินใหที่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของ

ทุก หากในประเด็นใดท่ีไดคะแนนต่ำกวาระดับ C จะนำไปปรับปรุงแกไขตอไป  

 

การประเมินผลกรรมการรายบุคคล  

  การประเมินผลกรรมการรายบุคคล ครอบคลุม 3 หัวขอ ดังนี้ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. การประชุมของคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

    

   โดยมีกระบวนการดังนี้  

เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบฟอรมใหกรรมการแตละทานทำการประเมิน และจัดสงกลับมา

เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมินใหที่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

   ข. การประเมินผลคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ และรายบุคคล 

การประเมินผลคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ และรายบุคคล ไดแก คณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนการใชแบบ

ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดยอยตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทำไวเปนตัวอยาง 

ซึ่งสอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด

   

  การประเมินผลแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งครอบคลุม 3 หัวขอ ดังนี้ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอย 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอย 

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย  

      

  โดยมีกระบวนการดังนี้  

 เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบฟอรมใหกรรมการแตละทานทำการประเมิน และจัดสงกลับมา

เพื่อรวบรวมและสรุปผลการประเมินใหที่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกป 
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  ค. การประเมินผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ 

คณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดใหมีหลักเกณฑ และปจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการผูจัดการใหญเปนประจำทุกป โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เชื่อมโยง

กับความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน (Key Performance Indicators หรือ KPI)  

 

ทั้งนี้นโยบายคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ  นอกจากจะขึ้นอยูกับผลประเมินการ

ปฏิบัติงาน (KPI) ตามที ่กลาวมาขางตน ยังกำหนดใหสอดคลองกับคุณสมบัติและความสามารถ 

สถานภาพของบริษัท รวมถึงระดับคาตอบแทนในอุตสาหกรรมดวย โดยมีคาตอบแทน เชน โบนัสและ

การปรับขึ้นเงินเดือน เปนตน 

 

6.1.1.5  การกำกับดูแลบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีบริษัทยอยจำนวน 1 บริษัท คือ  

บจก.เอ็กซิลอน โดยบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอย เพื่อรักษา

ผลประโยชนของเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้ 

1. Majority Control การถือหุนเสียงขางมาก กลาวคือ บริษัทถือหุนในบริษัทยอย ใน

สัดสวน 51% และปจจุบันสัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึนเปน 99.99% 

2. จำนวนกรรมการที่เปนเสียงขางมาก กลาวคือ บริษัทจัดสงตัวแทนเขาไปเปนกรรมการ

ของบริษัทยอยจำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการของบริษัทยอยทั้งหมด 5 คน และ

ปจจุบันกรรมการของบริษัทยอยคงเหลือจำนวน 4 ทานและเปนตัวแทนของบริษัททุก

ทาน 

3. การสงตัวแทนของบริษัทเขาไปดำรงตำแหนงที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย 

ควบคุม บริหารจัดการบริษัทยอย (Executive Committee) กลาวคือ ตัวแทนของ

บริษัท 2 คน ดำรงตำแหนง กรรมการผูจัดการใหญ (CEO) และกรรมการรองผูจัดการ

ใหญ ฝายการจัดการและการเงิน (CFO) ในบริษัทยอย 

4. ผูรับมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนแทนบริษัท ในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป หรือการประชุมวิสามัญผูถือหุนประจำปของบริษัทยอย ตองไดรับการพิจารณา

แตงตั้งและออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามมติที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัต ิ

5. บริษัทยอยมีการเปดเผยขอมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการ

ระหวางบริษัท เอ็กซิลอน จำกัด กับบุคคลที่เกี ่ยวโยง การไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง

สินทรัพย หรือการทำรายการสำคัญอื ่นของบริษัทยอย ใหครบถวนถูกตอง โดยใช
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หลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล และการทำรายการในลักษณะดังกลาวใน

หลักเกณฑเดียวกับบริษัท 

6. ดำเนินการใหบริษัทยอย มีระบบการควบคุมภายในรูปแบบเดียวกับบริษัท    

 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย 

        นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย ครอบคลุมการดูแลผูถือหุนการ

ปฏิบัติตอผูถือหุนโดยเทาเทียมกัน การสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน การปองกันการใชขอมูลภายใน  

การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน  ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย การชดเชยกรณีที่เกิดการ

ละเมิดสิทธิ การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น และมาตรการดำเนินการกับผูที่กระทำไมเปนตามนโยบายและ

แนวปฏิบัติดังกลาว  

 

6.1.2.1 การดูแลผูถือหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุนโดยเทาเทียมกัน การสงเสริมการใช

สิทธิของผูถือหุน 

บริษัทเคารพสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ทั้งสิทธิ

พื้นฐานตามกฎหมาย เชน การเขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน การ

อนุมัติจายเงินปนผล การกำหนดคาตอบแทนกรรมการ เปนตน และสิทธิมากกวาสิทธิตาม

กฎหมาย โดยเปดเผยขอมูล ขาวสารตางๆ ที่สำคัญใหผูถือหุนรับทราบผานทางเว็บไซตของ

บริษัท ในเรื่องการประชุมผูถือหุน กอนการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป บริษัทไดเปด

โอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการบริษัทลวงหนาตั้งแตวันที่ 2 

ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดหลักเกณฑ

ตางๆ เชน สัดสวนการถือหุนของผูที ่เสนอ รายละเอียดของขอมูลประกอบการพิจารณา 

ชองทางรับเรื่อง กำหนดเวลารับเรื่อง และไดมีการแจงขอมูลผานระบบเผยแพรขอมูลของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปดเผยรายละเอียดหลักเกณฑในเว็บไซตของบริษัท  

สำหรับการสงหนังสือเชิญประชุม บริษัทไดแนบขอมูลประกอบการพิจารณาในแตละวาระให

ผูถือหุนไดรับทราบ รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบตางๆ และรายชื่อกรรมการอิสระในกรณีไม

สามารถมารวมประชุมไดแตตองการตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยบริษัทไดเผยแพรหนังสือ

เชิญประชุมพรอมเอกสารแนบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัทลวงหนา 

เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาขอมูลกอนไดรับเอกสารฉบับจริงในวันประชุมผูถือหุน กรรมการ

บริษัทจะเขารวมประชุมทุกทานหากไมมีเหตุจำเปนซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงได ซึ่งในปที่ผาน

มาบริษัทจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ผาน Application 

IR Plus โดยมีกรรมการบริษัทไดเขารวมประชุมครบทุกทาน เมื่อเริ่มประชุมประธานในที่
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ประชุมซึ่งเปนประธานกรรมการไดแจงกฎเกณฑที่ใชในการประชุม ดำเนินการประชุมตาม

วาระท่ีไดกำหนดไว และใหสิทธิผูถือหุนไดเลือกกรรมการเปนรายบุคคล รวมทั้งเปดโอกาสให

ผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับการประชุมหรือเกี่ยวของกับ

บริษัท นอกจากนี้ บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคำถามมายังบริษัทลวงหนาผานทางเว็บไซต 

และอีเมลของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไมมีการแจกเอกสารที่มีขอมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู

ถือหุนอยางกะทันหัน ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสำคัญโดยไมแจงใหผูถือ

หุนทราบลวงหนา ไมจำกัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสายอีกดวย (หากผูถือหุน

ทานใดมาสาย ก็ยังมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงในวาระถัดไป) ภายหลังการประชุมผู

ถือหุน บริษัทไดจัดทำรายงานการประชุมและเผยแพรรายงานการประชุมในเว็บไซตของ

บริษัทภายใน 14 วัน 

 

6.1.2.2  การปองกันการใชขอมูลภายใน 

  บริษัทมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนำ

ขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและผูอื่น โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติ/วิธีการดูแล 

ดังตอไปนี ้

1. บริษัทใหความรูแกกรรมการและผูบริหารเกี่ยวกับการใชขอมูลภายใน หนาที่ในการ

รายงานการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทและบริษัทยอยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยที่ สจ.38/2561 

2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทำและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทของตน 

และบุคคลที่เกี่ยวของตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยที ่ สจ.38/2561 ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย โดยตองรายงานดังนี้ 

 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59) อันเนื่องมาจากการซื้อขาย 

โอนหรือรับโอนหลักทรัพย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแตมีการซื้อ ขาย โอน

หรือรับโอนหลักทรัพยนั้นผานระบบอิเล็กทรอนิกสตอสำนักงาน 

 นอกจากนี้กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานใหคณะกรรมการทราบในการ

ประชุมคณะกรรมการทราบในครั้งตอไป 
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3. กำหนดให กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจ

สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อหรือขาย

หลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน 

และภายหลังประกาศผลการดำเนินการ 24 ชั่วโมง (กำหนดเวลาในการประกาศผลการ

ดำเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 2 เดือนนับจากวันสิ้นปบัญชี) หรือ

กอนที่ขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน  

4. บริษัทมีจริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทำงานที่เปนลายลักษณอักษร ซึ่งมีขอ

หามเกี่ยวกับการใชขอมูลภายใน เพื่อประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใน

การซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น เพื่อประโยชนในการซื้อขาย

หุนของบริษัท 

 

6.1.2.3  การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนและ

แนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อปองกันปญหาความขัดแยง

ทางผลประโยชนไวในจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน 

นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายใหกรรมการแตละคนตองรายงาน

การมีสวนไดเสียใหบริษัททราบทุกครั้งที่เกิดรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน โดย

เลขานุการบริษัทจะจัดสงสำเนาใหประธานกรรมการบริษัททราบดวย 

 

                     6.1.2.4 ความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทจะปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และจะดูแล

ใหมีการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางการเติบโต

และความยั่งยืนของกิจการ โดยบริษัท ไดใหความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงสิทธผิูมีสวน

ไดเสียทุกกลุมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ตั้งแตผูถือหุน พนักงาน ลูกคา เจาหนี้ คูคา 

คูแขงทางการคา ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ

สวนรวม คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดนโยบายไวในจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติใน

การทำงานที่เปนลายลักษณอักษร โดยไดเปดเผยในเว็บไซตบริษัท สำหรับใชเปนแนวทางการ

ปฏิบัติ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเปนหลัก

ปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเปนหนาที่ และเปนวินัยที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ซึ่งสรุปไดดังนี้  
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ก. นโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุน 

เพื่อใหบริษัทไดมีหลักการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกันตอผูถือหุน บริษัทได

กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ดวย

ความระมัดระวังรอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุน เพื่อประโยชนสูงสุดของผู

ถือหุนทุกราย 

2. กำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อใหมั ่นใจวา บริษัทมีสถานะทางการเงิน การ

บริหารและการจัดการที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อปกปองและเพ่ิมผลประโยชนของ

ผูถือหุน 

3. มุงมั่นในการสรางความเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อใหผูถือหุน

ไดรับผลตอบแทนที่ดีสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

4. เคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จำเปนเพื่อประเมินบริษัท โดยเทา

เทียมกัน และจะเปดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พรอมขอมูลสนับสนุนที่

ถูกตองตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

5. ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ทั้งในการประชุมผูถือหุน และกรณี

อื่นๆ 

6. จะบริหารองคกรโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั ้งสงเสริมใหมี

คุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับขององคกร สอดสองดูแลและจัดการ

แกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในองคกร 
 

ข. นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน 

บริษัทตระหนักอยูเสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท เปน

ปจจัยแหงความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัท บริษัทจึงใหการดูแลตลอดจนให

ความเปนธรรมในดานโอกาส  ผลตอบแทน การแตงตั ้ง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนา

ศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทไดยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้   

1. ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสวนบุคคล 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ

พนักงานอยูเสมอ 
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3. การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำดวยความ

สุจริตใจ และตั ้งอยู บนพื ้นฐานของความรู ความสามารถและความเหมาะสมของ

พนักงานแตละคน 

4. ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนา

พนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ การจัดสัมมนา การฝกอบรม เปนตน 

5. กำหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงานและสวัสดิการแกพนักงานอยางเปนธรรม ที่

สอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น เชน สภาพตลาด การแขงขัน

ทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการทำกำไรในแต

ละป เปนตน และในระยะยาว เช น การวัดผลการปฏิบัต ิงานตาม Balanced 

Scorecard เปนตน 

6. รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 

 

ค.  นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา 

บริษัทเชื่อมั่นในคุณคาของการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจอยางตอเนื่อง

ใหกับลูกคา ซึ่งเปนผูมีพระคุณของบริษัทอยางตอเนื่อง บริษัทจึงไดกำหนดนโยบายการ

ปฏิบัติตอลูกคาดังนี ้

1. ใหบริการอยางมีคุณภาพแกลูกคาในราคาที่เปนธรรม 

2. ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกลูกคา โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง อันเปนเหตุ

ใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใด ๆ ของบริการนั้นๆ 

3. พึงรักษาผลประโยชนของลูกคาดวยความซื่อสัตยสุจริต พรอมทั้งใหคำแนะนำใน

บริการที่ดี และเปนประโยชนตอลูกคา 

4. ไมพึงเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากลูกคา โดยอาศัยตำแหนงหนาที่ของตน 

5. ไมพึงนำขอมูลของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 

 

ง. นโยบายการปฏิบัติตอเจาหนี้  

คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายเกี ่ยวกับการปฏิบัต ิท ี ่ เป นธรรมและ

รับผิดชอบตอเจาหนี้โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการ

ผิดนัดชำระหนี้ไวอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและเปดเผยถึงการปฏิบัติไวใหเปนที่ทราบ เชน 

ดานการบริหารเงินทุน บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตราสวนสภาพคลองใหอยูในระดับสูง

เพียงพอ และรักษาอัตราสวนหนี ้ส ินตอทุนใหอยู ในระดับที ่เหมาะสม เพื ่อใหบริษัทมี
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ความสามารถในการชำระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดอยางตอเนื่อง ตรงตามกำหนดเวลา ดานเงื่อนไข

การค้ำประกัน บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลผูที่ค้ำประกันไมใหไดรับความเสียหาย หากมีปญหา

บริษัทจะเขาไปรับผิดชอบ ดานการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไมผิดนัดชำระหนี้ 

บริษัทจะเรงเขาไปจัดการ และแกไขปญหาเพื่อใหสามารถชำระหนี้คืนแกเจาหนี ้

 

จ. นโยบายการปฏิบัติตอคูคาและคูสัญญา  

บริษัทปฏิบัติกับคูคาซึ่งเปนหุนสวนและปจจัยแหงความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญ

ประการหนึ่งดวยความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยบริษัทไดยึดหลัก

ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. การจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตหลักการดังนี้  

 มีการแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน 

 มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคา 

 จัดทำสัญญาที่เหมาะสมไมเอาเปรียบคูสัญญา 

 จัดใหมีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ

สัญญาอยางครบถวน และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการจัดหา 

 จายเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชำระเงินที่ตกลงกัน 

2. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกัน 

และกัน ไมกระทำการโฆษณาที่เปนเท็จ หรือหลอกลวงใหคูคาและคูสัญญาเขาใจผิด 

3. บริษัทจะปฏิบัติตอคูคาและคู สัญญาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และตั้งอยู บน

พื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญา 

หรือเงื่อนไขที่ตกลงไวโดยเครงครัด 

4. บริษัทมุงหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา โดยมี

วัตถุประสงคชัดเจน ในเรื ่องคุณภาพของสินคาและบริการที ่คู ควรกับมูลคาเงิน 

คุณภาพทางดานเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 
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ฉ. นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา  

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 

1. ไมแสวงหาขอมูลที ่เปนความลับของคู แขงทางการคาดวยวิธีที ่ไมสุจริตหรือไม      

เหมาะสม 

2. ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางใหราย 

3. ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื ่น หรือคูแขงทาง

การคา 

 

ช. ความรับผิดชอบตอสังคม และสวนรวม 

   บริษัทใหความสำคัญตอการรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ดังนี้  

1. ปฏิบัติตนใหเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย หรือขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2. คำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมีการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย 

 นอกจากน ี ้ผ ู ม ีส วนได  เส ียสามารถส งความค ิดเห็น  หร ือข อเสนอแนะให

คณะกรรมการบริษัทผานทางเลขานุการบริษัท ผานทางเว็บไซตของบริษัทหรือทางไปรษณีย 

และหากผูใดพบการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง 

หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง สามารถแจงขอมูลผานกรรมการตรวจสอบและกำกับ

ดูแลกิจการ หรือเลขานุการบริษัท โดยบริษัทจะคุมครองผูแจงเบาะแสโดยไมเปดเผยชื่อผูแจง

เบาะแส และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะเปนผูพิจารณาตรวจสอบ

ขอมูลและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบและดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป 

 

  6.1.2.5  การชดเชยกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ 

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายที่จะไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา

หรือลิขสิทธิ์ และมีแนวปฏิบัติโดยกำหนดใหมีการตรวจสอบผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของ

บุคคลภายนอกที่ไดรับมาหรือท่ีจะนำมาใชภายในบริษัทกอน เพื่อปองกันการละเมิดทรัพยสิน

ทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น หากมีกรณีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์บริษัท

จะเรงแกไขและชดใชคาเสียหายใหแกผูที่ถูกละเมิด 

 

6.1.2.6  การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น        

 บริษัทไดเปดเผยคูมือมาตรการตอตานการคอรัปชั่น ซึ่งประกอบดวยนโยบายและ

แนวทางการปฏิบัติการตอตานการคอรรัปชั่นฉบับเต็มไวในเอกสารแนบ 5  
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6.1.2.7  มาตรการดำเนินการกับผูที่กระทำไมเปนไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ 

หากพบวากรรมการหรือผูบริหารรวมทั้งพนักงานที่ฝาฝนจริยธรรมธุรกิจ และขอพึง

ปฏิบัติในการทำงาน และทำใหบริษัทไดรับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย บริษัทจะดำเนินการ

ตามที่เห็นวาเหมาะสมซึ่งรวมถึงการประสานงานกับหนวยงานกำกับดูแลที่เกี ่ยวของเพื่อ

ดำเนินการตามกฎหมายตอไป 

 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ  

 คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานอยางเปนลายลักษณ

อักษรเพื่อเปนเครื่องมือเสริมสรางวิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ และความโปรงใสในการทำงาน

ของบริษัท ประกอบดวย จรรยาบรรณของกรรมการและผูบริหาร แนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

ไดแก การปฏิบัติตอผูถือหุน การปฏิบัติตอพนักงาน การปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโกค การปฏิบัติตอเจาหนี้ การ

ปฏิบัติตอคูคาและคูสัญญา การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ตลอดจน

จริยธรรมพนักงาน ประกอบดวย การปฏิบัติตอบริษัท การปฏิบัติเรื่องการจัดหาและการทำธุรกรรม การปฏิบัติ

เรื ่องการปองกันความขัดแยงของผลประโยชน การปฏิบัติตนของพนักงานตอผูอื ่น การปฏิบัติเรื่องความ

ปลอดภัย สุขอนามัย สังคม และสิ่งแวดลอม การปฏิบัติเรื่องการตอตานการคอรัปชั่น  

 

กระบวนการที่สนับสนุนใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทมีการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสรางใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร 

บริษัทกำหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตอง

รับทราบ ทำความเขาใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานนี้

อยางเครงครัด มิใชการปฏิบัติตามสมัครใจ และไมสามารถอางอิงวาไมทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น โดย

ผูบริหารทุกระดับในองคกรจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการใหพนักงานภายใต

สายบังคับบัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานอยาง

จริงจัง มกีารสื่อสารโดยการปดประกาศของบริษัท การประชุมเพื่อชี้แจง การแจกเปนเอกสารใหทุกหนวยงาน 

รวมเปนหัวขอหนึ่งสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหมของบริษัทพรอม อีกทั้งมีการเปดเผยบน website ของ

บริษัท (www.pylon.co.th) 

 

บริษัทไมพึงปรารถนาที่จะใหการกระทำใดๆ ที ่ผิดกฎหมาย ขัดกับจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานผูใดกระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว จะไดรับโทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการ

กระทำที่เชื่อไดวาผิดกฎหมาย กฎเกณฑระเบียบ และขอบังคับของภาครัฐ บริษัทจะสงเรื่องใหเจาหนาที่ภาครัฐ

ดำเนินการตอไปโดยไมชักชา อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 
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กำหนดใหมีการทบทวนคูมือ “จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน” เปนประจำทุกป เพื่อใหมีความ

สมบูรณและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

 

อนึ่งบริษทัไดเปดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน 

ทั้งฉบับไวในเอกสารแนบ 5  

 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลในรอบปที่

ผานมา 

6.3.1 ขอมูลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ

กำกับดูแลหรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา 

 ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทไดทบทวนหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที ่ดี

สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG Code 2017) และไดมีการปรับใชเพิ่มเติมอีก 2 ขอ  

 

6.3.2 หลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG 

Code 2017) ที่บริษัทยังมิไดนำไปปรับใช 

หลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG Code 2017) ที่

บริษัทยังมิไดนำไปปรับใช บริษัทไดบันทึกเหตุผลไวเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาและทบทวนของ

คณะกรรมการบริษัท 

 

6.3.3 ขอมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

     จากการที่บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ดี

สำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG Code 2017) เปนผลใหบริษัทไดรับการประเมินการกำกับดูแล

กิจการอยูในระดับดีมากอยางตอเนื่อง และในป 2564 บริษัทไดรับการประเมินจากหนวยงานที่กำกับ

ดูแล และจากองคกรและหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

 ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 จากสมาคม

สงเสริมผูลงทุนไทย อยูใน ระดับ “ดีเยี่ยม” 

 ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำป 2564 จาก

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยูในระดับ “ดีเลิศ” 
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7.  โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ และขอมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

ผูบริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 

7.1 โครงสรางการกำกับดูแลกิจการ 

  
หมายเหตุ : 

           เสนทึบ คือ สายบังคับบัญชา 

           เสนปะ คือ การประสานงาน 
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7.2 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

    7.2.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน แบงเปน 

1. กรรมการที ่ไมใชผู บริหาร 5 คน ซึ ่งคิดเปนรอยละ 55.56 ของคณะกรรมการทั ้งคณะ

ประกอบดวย 

 กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 44.44 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการ

อิสระมีความเปนอิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญ  

 กรรมการที่ไมอิสระ 1 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 11.11 ของคณะกรรมการทั้งคณะ  

2. กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 44.44 ของคณะกรรมการทั้งคณะ  

           ประวัติกรรมการแตละคน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1  

 

7.2.2 ขอมูลคณะกรรมการและผูมีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล  

 

ชื่อ – นามสกลุ ตำแหนง 

นายเสรี จินตนเสร ี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

นายวินิต ชอวิเชียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

นายชัยพัฒน สหัสกลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

นายวงศชัย แสงอารยะกลุ1 กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

นายชเนศวร แสงอารยะกุล1 กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน1 กรรมการ และกรรมการบริหารกจิการและบริหารความเสี่ยง 

นายพิสันติ์ ศริิศุขสกลุชัย1 กรรมการ และกรรมการบริหารกจิการและบริหารความเสี่ยง 

นายบดินทร แสงอารยะกลุ1 กรรมการ และกรรมการบริหารกจิการและบริหารความเสี่ยง 

 

หมายเหตุ   

1. เปนผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กลาวคือ นายชเนศวร แสงอารยะกุล และนายบดินทร แสงอารยะกุล ลงลายมือ

ชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร แสงอารยะกลุ หรือ นายบดินทร แสงอารยะกลุ ลง

ลายมือช่ือรวมกับ นายวงศชัย แสงอารยะกุล หรือนายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน หรือนายพิสันติ์ ศิรศิุขสกลุชัย รวมเปน

สองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 83 

 7.2.3 บทบาท หนาที่ ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ 

7.2.3.1 บทบาท หนาที่ ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องตางๆ ของบริษัทตามขอบเขต หนาที่ความ

รับผิดชอบในการกำกับดูแลบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ

บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย รวมถึงการกำหนด ทบทวน และ

อนุมัติ วิสัยทัศน เปาหมาย (ทีส่อดคลองกับภารกิจ) กลุยทธ ทิศทางการดำเนินงานในแตละป 

และติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนที่ไดกำหนดไว ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท มีการแยกบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบระหวาง

คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการที่ชัดเจน  

 

7.2.3.2 บทบาท หนาที่ ของประธานกรรมการ 

เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนของบริษัท โดยดูแลให

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุลวง 

และรับผิดชอบในฐานะผู นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการ

บริหารงานของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุด

ยอย ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่กำหนดไว 

 

7.2.3.3 บทบาท หนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ 

เปนผู ร ับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษ ัทใหเปนตาม

วัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย ระเบียบ ขอกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความ

เสี่ยงของบริษัททุกประการ อยางไรก็ตาม อำนาจของกรรมการผูจัดการใหญจะไมรวมถึงการ

อนุมัติรายการใดที่กรรมการผูจัดการใหญหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ตามกฎเกณฑของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของ

บริษัทหรือกฎหมายที่เกี ่ยวของกำหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการ

ดำเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณา

ไวชัดเจนแลว  
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ทั้งนี้รายละเอียดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรประธานกรรมการ และบทบาท หนาที่

ของกรรมการผูจัดการใหญเปดเผยไวในเอกสารแนบ 8 

 

7.3 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอย  

7.3.1   คณะกรรมการชุดยอยและขอบเขต อำนาจ หนาที่ และบทบาท ความรับผิดชอบ  

 7.3.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

  คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการในเอกสารแนบ 8 เชน  

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล

และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

5. ทำหนาที่กำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

        

7.3.1.2  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนมีขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ 

ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการในเอกสารแนบ 8 เชน 

1. พิจารณาโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติ รวมทั้งการสรรหา

บุคคลที ่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื ่อเปน

กรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ  

2. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ  
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7.3.1.3 คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี ่ยงมีขอบเขต อำนาจหนาที ่ และความ

รับผิดชอบ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ

ธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน การ

จัดการความเสี ่ยง และอำนาจการบริหารตาง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดำเนินธุรกิจให

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/

หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตาม

นโยบายที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8  

 

  ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงจะไมรวมถึงการอนุมัติ

รายการใดที่คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวน

ไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ตาม

กฎเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัท

หรือกฎหมายที่เกี ่ยวของกำหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดำเนินธุรกรรม

การคาปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว 

 

7.3.2 รายช่ือของคณะกรรมการชุดยอย  

       7.3.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ประกอบดวย 

 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

1. นายปญจะ เสนาดิสัย1  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ 

กรรมการอิสระ 

2. นายชัยพัฒน สหัสกุล1  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 

3. นายวินิต ชอวิเชียร กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 
 

หมายเหตุ  

          1. ดร.ปญจะ เสนาดิสัย และดร.ชัยพัฒน สหัสกุล เปนกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 2 ทานที่มีความรู และ

ประสบการณในการสอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอโดยมีประสบการณมากกวา 30 ป และ มากกวา 

20 ป ตามลำดับ 
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7.3.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวย 

 

ชื่อ-นามสกุล                     ตำแหนง 

1. นายวินิต ชอเชียร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

2. นายชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นายวงศชัย แสงอารยะกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

7.3.2.3 คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงประกอบดวย 

 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

1. นายชเนศวร แสงอารยะกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง  

2. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

3. นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

4. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

 

7.4 ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหาร 

7.4.1 รายชื่อและตำแหนงของผูบริหารสูงสุดและผูบริหาร 4 รายแรกนับตอจากผูบริหารสูงสุด

(และผูที่มีตำแหนงเทียบเทารายท่ี 4 ทุกราย) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายชื่อและตำแหนงของผูบริหารสูงสุดและผูบริหาร 4 รายแรกนับตอ

จากผูบริหารสูงสุด(และผูที่มีตำแหนงเทียบเทารายที่ 4 ทุกราย) ประกอบดวย  

 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

1. นายชเนศวร  แสงอารยะกุล กรรมการผูจัดการใหญ 

2. นายพิสันติ์    ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 

3. นายสมศักดิ์  วิริยะพิพัฒน กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานซอมบำรุง  

4. นายบดินทร  แสงอารยะกุล กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน 

5. นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการ 

6. นายชัยพล สุทธมนัสวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายบัญชีและการเงิน 
ทั้งน้ีขอมูลความรูความชำนาญ ทักษะ ประสบการณของผูบริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1  
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  7.4.2 นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคาตอบแทนและการปรับ

คาจางประจำปของกรรมการบริหารและผูบริหาร โดยกรรมการบริหารและผูบริหารจะไดรับคาตอบแทนเปน

เงินเดือนและโบนัส ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแตละบุคคลตามระบบ Key 

Performance Indicators 

 

7.4.3 คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบริหาร 

คาตอบแทนรวมของผูบริหารซึ่งประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ      

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในป 2564 เทากับ 15.836 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 9.35  ของคาตอบแทน

พนักงานรวมทั้งหมดของบริษัท  

 

7.5 ขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

           ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 ป 2563 และป 2564 บริษัทมีจำนวนพนักงาน ซึ่งแบงออกตามสาย

งานหลักไดดังนี้ 

 

สายงานหลัก 
จำนวน (คน) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 

สายงานซอมบำรุง 277 212 198 

สายงานวิศวกรรมและการตลาด 510 339 323 

สายงานจัดการและการเงิน 44 39 37 

รวม 831 590 558 

 
หมายเหตุ 

กรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัทไมไดรวมอยูในตารางขางตน 

จำนวนพนักงานในป 2563 และ 2564 ที่มีการปรับลดลงเนื่องมาจากผลกระทบจาก Covid ทำใหบริษัทจำเปนตองปรับลด

จำนวนพนักงานในแตละฝายใหสอดคลองเหมาะสมกับรายไดของบริษัทที่ปรับลดลง  

ผลตอบแทนรวมของพนักงานซึ่งประกอบดวย เงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม และอื่น ๆ  ในป 2564 เทากับ 169.34 ลานบาท  
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7.6 ขอมูลสำคัญอ่ืน ๆ   

      7.6.1 รายชื่อผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องตางๆ 

            ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญช ี  

      นางสาวนิภาวรรณ โรจนบัณฑิต  

                รายละเอียดขอมูลของบุคคลดังกลาวปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

เลขานุการบริษัท         

 นางสาวฐิติมา เตียวประทีป  

                รายละเอียดขอมูลของบุคคลดังกลาวปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

         ผูตรวจสอบภายในที่วาจางจากภายนอก  

         บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรรี่ จำกัด โดยนายสุวิทย จันทรอำพร ผูบริหารสูงสุด  

               รายละเอียดขอมูลของบุคคลดังกลาวปรากฏตามเอกสารแนบ 3  

  

          7.6.2   รายชื่อทีมงานนักลงทุนสัมพันธ และขอมูลเพื่อการติดตอ 

นางสาวฐิติมา  เตียวประทีป หมายเลขโทรศัพท 02-615-1259 ตอ 108 

Email : thitima@pylon.co.th  

นายวีรทัศน   จิรเดชวิโรจน หมายเลขโทรศัพท 02-615-1259 ตอ 401 

Email : veeratas@pylon.co.th  

นายชัยพล  สุทธมนัสวงษ หมายเลขโทรศัพท 02-615-1259 ตอ 301 

Email : chaiyaphol@pylon.co.th  

นางสาวนิภาวรรณ  โรจนบัณฑิต หมายเลขโทรศัพท 02-615-1259 ตอ 302 

Email : nipawan@pylon.co.th  

หรือติดตอไดท่ี Email: info@pylon.co.th  

 

7.6.3 คาตอบแทนผูสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัดและบริษัทในเครือ 

ในป 2564 บริษัทจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ใหกับบริษัท พราวด อิน 

โปร จำกัด เปนจำนวนเงิน 880,000 บาท ซึ่งเปนคาสอบบัญชีที่เปนสวนเฉพาะของบริษัท 835,000 

บาท และ สวนของบริษัทยอยจำนวน 45,000 บาท ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นในการตรวจสอบ เชน คา

พาหนะ คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงพนักงาน 200 บาทตอคนตอวัน เปนตน 

บริษัทไมมีคาบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ที่จายใหกับผูสอบ

บัญชี สำนักงานผูสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและ

สำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 
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8. รายงานผลการดำเนินสำคัญดานการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการในรอบปที่ผานมา 

คณะกรรมการบริษ ัทมีการประชุมเพื ่อพิจารณากำหนดนโยบายและกลยุทธ ในการเพิ ่มขีด

ความสามารถในการแขงขัน การสรางวัฒนธรรมและคานิยมองคกร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ การกำกับ

ดูแลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององคกร โดยมีวาระในการ

พิจารณาท่ีสำคัญ ดังนี้ คือ 

1. รับทราบผลการดาํเนินงาน

2. พิจารณาใหความเห็นชอบงบการเงิน เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป
3. พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนใหสอดคลองกับสถานการณ และ 

เตรียมสภาพคลองไวใหเพียงพอสําหรับรองรับการดําเนินธุรกิจ

4. พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและกํากับ 

ดูแลกิจการเสนอ เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป

5. พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ เพื่อนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป

6. พิจารณากําหนดวัน เวลา และวาระการประชุมผูถือหุน

7. พิจารณากําหนดทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ และประมาณการรายได ภายใตสภาวการณที่ไมปกติ
8. พิจารณากําหนดกลยุทธในการแขงขันเขายื่นประมูลงานกอสรางภายใตสภาวการณที่มีการ 

แขงขันอยางรุนแรงเนื่องจาก ปริมาณงานกอสรางใหมที่มีจํานวนลดลงอยางมาก อันเนื่องมาก 

จากการแพรระบาดของ Covid 19

9. พิจารณางบประมาณการลงทุนเฉพาะที่สําคัญและจําเปนเพื่อใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ
10. คณะกรรมการบริษัทมีมติเอกฉันทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอที่ 

จะไมขอรับโบนัสจากผลการดําเนินงานประจําป 2563 เพื่อชวยลดภาระคาใชจายของบริษัท

11. ปรับปรุงหลักเกณฑในการประเมินผลกรรมการผูจัดการใหญ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผลใหกับองคกรใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไป

12. พิจารณาทบทวนนําหลักปฏิบัติการกํากับดูแลกิจกรที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (CG 

Code 2017) ไปปรับใช โดยในรอบปที่ผานมา ไดมีการปรับใชเพิ่มเติมอีก 2 ขอ สําหรับ หลัก 

ปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code 2017) ที่  บริษัท 

ยังมิไดนําไปปรับใช บริษัทไดบันทึกเหตุผลไวเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาและทบทวนของ 

คณะกรรมการบริษัท

13. พิจารณาทบทวน ใหขอเสนอแนะ คําแนะนํา และรับทราบผลการประเมินความเสี่ยง ตาม

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ
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14. พิจารณาทบทวน ใหขอเสนอแนะ คำแนะนำ และรับทราบผลการประเมินความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

15. คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมกันโดยไมมีฝายบริหาร เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการ

ทำงานของฝายบริหารไดอยางเปนอิสระ พรอมทั้งใหคำแนะนำ ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนกับ

ฝายบริหาร

16. รับทราบการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยง รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 9.2

8.1.1  การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 

 8.1.1.1  การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ ผูบริหารระดับสูงสุด 

ในป 2564 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาวา กรรมการที่ออกจากตำแหนงตาม

วาระจำนวน 3 คน (กรรมการอิสระ 1 คน) มีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติของกรรมการ

บริษัท มีความรู ความสามารถ และไดสละเวลา ทุมเททำงานใหแกบริษัทเปนอยางดี หากไม

มีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อเขามาภายในกำหนดเวลา ก็เห็นควรเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 คน 

ใหดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนใหความเห็นชอบ และใหนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

แตหากมีผู ถือหุนเสนอรายชื่อเขามาภายในกำหนดเวลา ก็ใหคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนพิจารณาอีกครั้งและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

เห็นชอบและนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตอไป 

(1) กรรมการอิสระ

ก. หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

ก.1 คุณสมบัติ       

บริษัทไดกำหนดนิยามกรรมการอิสระ ไวดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  ใหญ

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมการถือครอง

หุนของผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551) ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย

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

ที่มีสวนรวมบริหารงาน (กรรมการที่ดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทำ

หนาที่รับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เวนแต
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แสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิ

ไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา

ที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน (บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษัทข้ึนไปที่มีบริษัท

ใหญเปนลำดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  

3. ไมเปนบุคคลที ่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม

กฎหมาย ในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรส

ของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย

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

ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระ

ของตน รวมทั้งไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอนไดรับการ

แตงตั้ง) ผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผู

ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่มี มูลคารายการตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มี

ตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต 20 ลานบาทขึ้นไปแลวแตจำนวนใดจะ

ต่ำกวา โดยการคำนวณมูลคาดังกลาวใหนับรวมรายการในชวง 1 ปกอนหนาที่

ทำกับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทำ

รายการทางการคาที่เปนธุรกรรมปกติ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย

รายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ และการให หรือรับความชวยเหลือทาง

การเงิน

5. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 3 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) ผูสอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร

หรือหุนสวนผูจัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู

6. ไมเปน (ในปจจุบัน) หรือเคยเปน (ในชวง 2 ปกอนไดรับการแตงตั้ง) ผูใหบริการ

ทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ในกรณีที่

ผู ใหบริการทางวิชาชีพ เปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผู ถือหุ นรายใหญ
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กรรมการซึ ่งไมใชกรรมการอิสระ ผู บริหาร หรือหุ นสวนผู จัดการ ของผู

ใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของ บริษัท 

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการ 

ดําเนินงานของบริษัท

ก.2 กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ 

      การสรรหากรรมการอิสระท่ีจะแตงตั้งใชกระบวนการเดียวกันกับกระบวนการสรรหา

แตงตั้งเปนกรรมการและผูบริหารสูงสุดรายละเอียดปรากฎตามขอ (2) 

ข. กรรมการอิสระมีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการใหบริการทางวิชาชีพ หรือ
บุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระ มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ 

หรือการใหบริการทางวิชาชีพ ในมูลคาเกินกวาหลักเกณฑที่กาํหนด 

--ไมมี --  

(2) การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

ก. วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด จะตองผาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด จะเปนไปตาม 

หลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจำนวนหุนที่ตนถือ

2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา

จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ ่งไดรับการ

เลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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ข. สิทธิของผูลงทุนรายยอยในการแตงตั้งกรรมการ 

 ในป 2564 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกเพื่อ

ดำรงตำแหนงกรรมการแทนที่กรรมการที่ตองออกตามวาระ ผานทางเว็บไซตของบริษัท

ตั้งแตวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 เพื่อเปนการสงเสริม

หลักการกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความสำคัญของผูถือหุนตามแนวทางของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อเขามาภายในระยะเวลา

ที ่กำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจึงไดพิจารณาคุณสมบัติ 

ประสบการณ ความรู ความสามารถ และผลงานที่ผานมาของกรรมการที่ออกตามวาระ 

โดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได

ผานกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลววามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตาม

หลักเกณฑที่เกี่ยวของเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ออกตาม

วาระกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทอีกหนึ่งวาระ (วิธีการแตงตั้งกรรมการแต

ละรายตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง) 

     

   8.1.1.2  การพัฒนากรรมการ  

  โดยในป 2564 มีกรรมการบริษัทจำนวน 2 ทานไดเขาอบรม ดังนี้ 

 
ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง หลักสูตร และสถาบัน 

1. ดร. ชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระ National Director Conference 2564 สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

“Easy listening: เกร็ดความรูดานบัญชีท่ี AC ไมควร

พลาด” ก.ล.ต. 

2. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ TLCA CFO Professional Development Program 

(TLCA CFO CPD) 2021 ครั้งที่ 2 

หัวขอ “COVID-19 Implications for Financial 

Reporting and Audit” 

   TLCA CFO Professional Development Program 

(TLCA CFO CPD) 2021 ครั้งที่ 3 

หัวขอ “How to Manage the Company’s Finance & 

Accounting and Communicate with Stakeholders 

during COVID-19 Crisis 
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ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง หลักสูตร และสถาบัน 

   TLCA CFO Professional Development Program 

(TLCA CFO CPD) 2021 ครั้งท่ี 6 

หัวขอ “ESG Integration in Sustatainable Investing” 

   Employee Engagement: การมสีวนรวมของบุคคลากรมี

ความสำคญักับการบริหารองคกรอยางไร 

 

   8.1.1.3  การประเมินผลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย  

                      ก. การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท 

ผลการประเมินสรุปไดวา กรรมการมีคุณสมบัติ มีองคประกอบที่เหมาะสมและได

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบอยางดีเยี่ยม เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ

กรรมการ สงผลใหการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ข. การประเมินผลคณะกรรมการชุดยอย 

ผลการประเมินสรุปไดวาคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีองคประกอบที่เหมาะสม และปฏิบัติ

หนาที่ไดครบถวนตามกฎบัตร 

  

8.1.2 การเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

          ในป 2564 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง โดยกรรมการทุกทานเขารวม

ประชุมครบทั้งหมด (ยกเวนนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เขารวมประชุมเพียง 3 ครั้ง เนื่องจากลาออก

จากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564) นอกจากนี้กรรมการทุกทานไดเขารวมการประชุม

สามัญผูถือหุนประจำป 2564 รายละเอียดการเขารวมประชุมและการจายคาตอบแทนคณะกรรมการ

รายบุคคลปรากฏตามตาราง  
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ตาราง : การเขารวมประชุมคณะกรรมการรายบุคคล 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง 

ป 2564 

คณะกรรมการ 

(6 ครั้ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบและ

กำกับดูแลกิจการ 

(6 ครั้ง) 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

(2 ครั้ง) 

นายเสรี จินตนเสรี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 6/6   

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

6/6 6/6  

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6/6 6/6 2/2 

ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6/6 6/6 2/2 

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี1 กรรมการ 3/3   

นายวงศชัย แสงอารยะกุล กรรมการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6/6  2/2 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล กรรมการ และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

6/6   

นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6   

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6   

นายพิสันต์ิ ศิริศุขสกุลชัย กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6   

 

 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

96 

ตาราง : การจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

หมายเหตุ นายสุชาติ บุญบรรเจดิศรี ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 

น1 ายเสรี จินตนเสรี 600,000.00  30,000.00    - 630,000.00

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย2 420,000.00  30,000.00    30,000.00    -

ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล3 372,000.00  30,000.00    30,000.00    10,000.00   -

ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร4 372,000.00  30,000.00    30,000.00    10,000.00   - 442,000.00

นายวงศชัย แสงอารยะกุล5 252,000.00  30,000.00    10,000.00   - 292,000.00

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล6 30,000.00    - 30,000.00

นายบดินทร แสงอารยะกุล7 30,000.00    - 30,000.00

8 นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน 30,000.00    - 30,000.00

9 นายพิสันติ์  ศิริศุขสกุลชัย 30,000.00    - 30,000.00

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี10 147,000.00  15,000.00    - 162,000.00

2,163,000.00  285,000.00  90,000.00  30,000.00 -

รวมโบนัสกรรมการ

ป 2564

ช่ือ - นามสกุลลําดับที่
คณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน

รวม

คาตอบแทนรายเดือน
คาเบ้ียประชุม

คณะกรรมการบริษัท

442,000.00

480,000.00

2,568,000.00
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 8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

           บริษัทยอยไดหยุดประกอบการชั่วคราวตั้งแตป 2562 

 

          8.1.4 การติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ 

 บริษัทไดติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่

กำหนดไวแลวเห็นวาไดผลตามที่ตั้งไว ยกตัวอยางที่สำคัญดังนี้ คือ  

1. ปรับกลยุทธ แผนงาน และงบประมาณตามผลกระทบจาก Covid 19 ที ่มีตอ

อุตสาหกรรมของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดเปนผูนำในการงดรับเงินโบนัส

เปนปที่สอง 

2. สงเสริมใหม ีการนำนวัตกรรมดิจ ิตอลเขามาใชในธุรกิจหลักของบริษัทผ าน

โทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการติดตามรวมทั ้งลด

ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

3. ทบทวนปจจัยที่มีผลตอการบริหารความเสี่ยงอันเนื่องมาจากมาตรการการควบคุม 

Covid 19 ของทางการ และมีการกำหนดมาตรการของบริษัทในการลดความเสี่ยง

ดังกลาว 

4. ทบทวนระบบการควบคุมภายในใหสอดคลองกับปจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป 

รวมทั้งการทำงานตามความปกติใหม (New Normal)  

 

 นอกเหนือไปจากผลการติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแล

กิจการ ซึง่กลาวไวแลวในหัวขอ 8 ขอรายงานฉบับนี้ 

  นอกจากนี้บริษัทไดติดตามเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีก 4 ประเด็น

ดังนี้ 

 

( 1 )  การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

        สรุปผลการติดตาม 

1. ฝ ายจ ัดการได รายงานให คณะกรรมการตรวจสอบและกำก ับด ูแลก ิจการ และ

คณะกรรมการบริษัท รับทราบการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงระหวางบริษัทและบริษัท 

สยามฟารมาซี (2018) จำกัด (กลุมผูถือหุนใหญของบริษัทถือหุนรวม 60%) ซึ่งยึดถือตาม

กฎเกณฑของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับ
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ตลาดทุน รวมไปถึงการคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการ

แลวจัดวาเปนรายการขนาดเล็ก ฝายจัดการมีอำนาจดำเนินการ  

2. ในการพิจารณาแตงตั ้งกรรมการที ่ครบวาระใหกลับมาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

กรรมการที่จะไดรับการแตงตั้งจะขออนุญาตออกจากหองประชุม และไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระดังกลาวเพื่อมิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

3. คณะกรรมการบริษัทมีการรับทราบรายงานการเปนกรรมการและผูบริหารในบริษัทอื่น

ของผูบริหาร ซึ่งไมขัดตอประโยชนและการปฏิบัติหนาที่โดยตรง   

 

( 2 )  การใชขอมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน 

สรุปผลการติดตาม  

ในป 2564 ไมพบวากรรมการและผูบริหารมีการซื้อขายหลักทรัพยในชวงที่บริษัทกำหนดให

งดการซื้อขาย 

 

( 3 )  การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

                 สรุปผลการดำเนินการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

1. มติคณะกรรมการบริษัทในเรื่องนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น ครั้งที่ 6/2560 เมื่อ

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 

2. ผูตรวจสอบภายในที่วาจางจากภายนอก (บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอรรี่ จำกัด) ได

ประเมินนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการตอตานการคอรรัปชั่นที่กำหนดไวในคูมือแลว

เห็นวาเหมาะสม เพียงพอ ทั้งนี้ตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในป 2565 

(Audit Plan 2022) ที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กิจการ กำหนดใหผูตรวจสอบภายในที่วาจางจากภายนอก (บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไว

เซอรรี่ จำกัด) สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนว ทางการปฏิบัติการตอตานการ

คอรรัปชั่น 

3. บริษัทไดปฏิบัติเปนไปตามแนวทางการปฏิบัติการตอตานการคอรรัปชั่นที่กำหนดไวใน

คูมือ 

4. ตามขอกำหนดของ  IOD  กำหนดใหบริษัทตองยื่นเอกสารใหมเพื่อขอรับการรับรองตอ

อายุ (Recertify) การเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

การทุจร ิต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : “CAC”) 

ทุกรอบ 3 ป ซึ่งบริษัทไดยื่นเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของเพ่ือขอรับการรับรองตออายุครั้งที่ 1 

(Recertify ครั้งที่ 2 ) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และผลการพิจารณาปรากฏวา บริษัท
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ไดรับการรับรองตออายุ ครั้งที่ 1 (Recertify ครั้งที่ 1) เมื่อวันที ่6 ตุลาคม 2564 เรียบรอย

แลว  

5. เรื่องความเสี่ยงจากการคอรรัปชั่นเปนหนึ่งในหัวขอการประเมินความเสี่ยงของบริษัท  

6. ฝายจัดการมีกระบวนการสื่อสารและอบรมใหกับพนักงานในเรื่องนโยบายและแนว

ปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 

 บริษัทไดเปดเผยคูมือมาตรการตอตานการคอรัปชั่น ซึ่งประกอบดวยนโยบายและแนว

ทางการปฏิบัติการตอตานการคอรรัปชั่นฉบับเต็มไวในเอกสารแนบ 5  

 

(4) การแจงเบาะแส (Whistleblowing)  

  -ไมม-ี  

 

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการในรอบปที่ผานมา 

8.2.1 รายละเอียดจำนวนครั้งการประชุมและการเขาประชุมของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กิจการรายบุคคล 

รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 8.1.2 

 

8.2.2 ผลการปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีการประชุม โดยมีวาระในการพิจารณาที่สำคัญ  

ดังนี้ คือ 

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัท 

2. พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทน เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทให

ความเห็นชอบกอนนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตอไป 

3. พิจารณาทบทวน ใหขอเสนอแนะ คำแนะนำ และรับทราบผลการประเมินความเสี่ยง ตาม

รายงานของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง  

4. พิจารณาทบทวน ใหขอเสนอแนะ คำแนะนำ และรับทราบผลการประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน ตามรายงานของรายงานของคณะกรรมการบริหารกิจการและ

บริหารความเสี่ยง 

5. มีการประชุมรวมกับผูตรวจสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ เพื่อใหมั่นใจไดวา มีการหารือ

อยางเปนอิสระโดยในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอาจขอ

ความเห็นจากผูสอบบัญชีในเรื่องตาง ๆ เชน คุณภาพของงานสอบบัญชี การไดรับความ
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รวมมือในการตรวจสอบและเรื่องอื่นท่ีเกี่ยวของ เรื่องท่ีผูสอบบัญชีมีความกังวล หรือการถูก

จำกัดขอบเขตการตรวจสอบ  

6. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในป 2565 (Audit Plan   

2022) โดยการคำนึงถึง ความเสี่ยง ลำดับความสำคัญและเรงดวนในแตละเรื่อง 

7. รับทราบการเขาทำรายการที่เกี่ยวโยง รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 9.2  

 

8.3 สรุปผลการปฎิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยอื่น ๆ  

8.3.1 รายละเอียดจำนวนครั้งการประชุมและการเขาประชุมของของคณะกรรมการชุดยอยรายบุคคล 

8.3.1.1  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

  รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอ 8.1.2 

 

8.3.1.2  คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

ในป 2564 มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง จำนวน  

8 ครั้ง โดยกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงทั้ง 4 คน ประกอบดวย นายชเนศวร   

แสงอารยะกุล นายบดินทร แสงอารยะกุล นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย และนายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน 

เขารวมประชุมครบทั้งหมด 

 

8.3.2 ผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 

8.3.2.1  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีการประชุม โดยมีวาระในการพิจารณา

ที่สำคัญ ดังนี้ คือ 

1. พิจารณาสรรหากรรมการที่ตองออกตามวาระ 

2. พิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงหลักเกณฑในการประเมินผลกรรมการผูจัดการใหญ  เพื่อ

ยกระดับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับองคกรใหสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนไป 

3. พิจารณากลั่นกรองและเห็นชอบใหเสนอตอคณะกรรมการบริษัทวา กรรมการบริษัทจะไม

ขอรับโบนัสจากผลการดำเนินงานประจำป 2563 และป 2564 เพื่อชวยลดภาระคาใชจาย

ของบริษัท 
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8.3.2.2  คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีการประชุม โดยมีวาระในการ

พิจารณาท่ีสำคัญ ดังนี้ คือ 

1. การพิจารณากำหนดกลยุทธในการแขงขันเขายื่นประมูลงานกอสรางภายใตสภาวการณที่

มีการแขงขันอยางรุนแรงเนื่องจาก ปริมาณงานกอสรางใหมที่มีจำนวนลดลงอยางมาก อัน

เนื่องมากจากการแพรระบาดของ Covid 19  

2. การพิจารณาทางเลือกในการบริหารสภาพคลองใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนโดยคำนึงถึงความ

เสี่ยงประกอบดวย 

3. การพิจารณาผลการปฏิบัติตามคูมือมาตรการตอตานการคอรัปชั่นและการพิจารณาการ

ขอการรับรองตออายุ (Recertify) การเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการตอตานการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption 

: “CAC”) 

4. การรับทราบรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายป     
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9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ไดประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานของฝายบริหารที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยใชแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ The Commiittee of 

Sponsoring Organization of the Threadway Commission : COSO) สรุปดังนี้ 

 

            9.1.1 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ

เหมาะสม และไดจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม

ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอย (บริษัทยอยไดหยุดประกอบการชั่วคราวตั้งแตป 2562) วาสามารถ

ปองกันทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย จากการที่กรรมการหรือผูบริหารนำไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมี

อำนาจ 

  9.1.2  บริษัทไมมีขอบกพรองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  
  9.1.3  คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไมมีความเห็นตางไปจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัท โดยรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ (เรื่องการควบคุมภายใน

เปนสวนหนึ่งในรายงานฉบับดังกลาว) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6  

 

 สำหรับขอสังเกตที่ผูสอบบัญชีเห็นวามีความสำคัญเก่ียวกับการควบคุมภายใน สรุปดังนี้ 

 ขอสังเกตของผูสอบบัญชี 

1. ชุดเอกสารใบสำคัญจายที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมผาน Internet Banking ของบัญชีออมทรัพยมี

ผูอนุมัติไมสอดคลองกับตารางกำหนดสิทธิที่ระบุไวในนโยบายของบริษัท 

2. บริษัทไมเปดเผยขอมูลฐานเงินเดือนของพนักงานบางตำแหนงทำใหขอมูลประกอบการ

ตรวจสอบคาตอบแทนพนักงานไมครบถวน เชน การทดสอบการคำนวณคาลวงเวลาของ

พนักงาน เปนตน 

 

 คำชี้แจงของฝายจัดการ 

1. เดิมตารางกำหนดสิทธิของบริษัท ระบุใหผู บริหาร / ผูรับมอบอำนาจ 2 คน มีอำนาจอนุมัติ

เซ็นเช็คสั่งจายจากบัญชีกระแสรายวันภายในวงเงินตามระบุโดยที่บัญชีกระแสรายวันก็ไดมีการ

ผูกไวกับบัญชีออมทรัพย (หากเงินในบัญชีกระแสรายวันไมเพียงพอ ระบบก็จะดึงเงินจากบัญชี

ออมทรัพยโดยอัตโนมัติ) จึงทำใหไมมีความจำเปนที่จะตองกำหนดอำนาจในการสั่งจายจากบัญชี
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ออมทรัพย ตอมาบริษัทไดเพิ่มชองทางการ โดยการทำธุรกรรมผาน Internet Banking โดยที่

เอกสารคำขอใชบริการของบริษัทที่ลงนามโดยกรรมการผูมีอำนาจและจัดสงใหกับธนาคาร มีการ

มอบอำนาจใหผูบริหาร / ผูรับมอบอำนาจ 2 คนขางตน มีอำนาจในการทำธุรกรรมโอนเงินจาก

บัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพยภายในวงเงินเทาเดิมกับการสั่งจายเช็ค และลาสุดเมื่อ

วันที่ 22 ธันวาคม 2564  บริษัทไดปรับปรุงตารางกำหนดสิทธิในเรื ่องการทำธุรกรรมผาน 

Internet  Banking  ใหชัดเจนสอดคลองเรียบรอยแลว 

2. ขอมูลเรื ่องเงินเดือนของพนักงานบางตำแหนงงานที ่สำคัญ เปนขอมูลที ่เปนความลับและ

จำเปนตองปองกันกรณีที่ขอมูลอาจรั่วไหล อยางไรก็ตาม บริษัทยินดีใหขอมูลฐานเงินเดือนโดยใช

เลขที่อางอิง (เพียงแตไมมีการระบุชื ่อ-สกุล ตำแหนง) เพื่อใหผู สอบบัญชีใชประกอบในการ

ตรวจสอบคาตอบแทนพนักงาน เชน การทดสอบการคำนวณคาลวงเวลาของพนักงาน เปนตน 

ซึ่งผูสอบบัญชีเห็นดวยกับขอเสนอของฝายจัดการ 

           

9.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เอล บิสซิเนส 

แอดไวเซอรรี่ จำกัด จากวุฒิการศึกษา ประสบการณ และการอบรม ของนายสุวิทย จันทรอำ

พร ผู บริหารสูงสุด แลวเห็นวา มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที ่ดังกลาว 

เนื่องจากมีความเปนอิสระ มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตรวสอบภายในในธรุกิจ 

และจัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอที่จะดำเนินการตรวจสอบภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

9.1.5 การแตงตั้ง ถอดถอน และโยกยายผูดำรงตำแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรับอนุมัติ

จากคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

 

9.2   รายการระหวางกัน 

 9.2.1 รายการระหวางกัน  

    รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินป 2564 ขอที่ 4 “รายการบัญชีกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวของกัน”  

 

9.2.2 ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

  การทำรายการระหวางกันระหวางบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) กับ บริษัทสยามฟารมาซี (2018) 

จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รับทราบการเขาทำรายการที่เกี ่ยวโยงซึ่งยึดถือตาม

กฎเกณฑของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคำนึงถึง
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ประโยชนสูงสุดของบริษัท ไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการแลวจัดวาเปน

รายการขนาดเล็ก ฝายจัดการมีอำนาจดำเนินการ  

 

 9.2.3 นโยบายและแนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต  

  9.2.3.1 นโยบายการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน 

เมื่อบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการ

บริษัทไดดูแลใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล

การทำรายการที่เกี ่ยวโยงกันและการไดมาหรือการจำหนายสินทรัพยที ่สำคัญของบริษัท 

รวมถึงเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื ่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกันซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

 

 ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มี

สวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบและ

กำกับดูแลกิจการจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจำเปนของการเขาทำรายการและความ

เหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการ

ดำเนินธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก ใน

กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไมมีความชำนาญในการพิจารณา

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปน

ผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนำไปใชประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู

ถือหุน แลวแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัท  

 

บริษัทไดยึดถือตามกฎเกณฑของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน วาดวยรายการที่เกี ่ยวโยงกันและ/หรือการไดมาหรือ

จำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแกไขเพิ่มเติมการปฏิบัติรวมถึงการ

เปดเผยสารสนเทศตอผูถือหุนของบริษทั ผูลงทุนทั่วไปและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย การขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู

ถือหุนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาด
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ทุนกำหนดไว ทั้งนี้กรรมการหรือผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของจะไมมีสิทธิ์ออก

เสียงในกระบวนการพิจารณาธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสีย หรือมีสวนเกี่ยวของ 

 

9.2.3.2 แนวโนมการทำรายการระหวางกันในอนาคต 

การเขาทำรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะตองเปนไปตามนโยบายที่ได

กำหนดไวแลวขางตน โดยการเขาทำรายการระหวางกันของบริษัทในอนาคตนั้นจะเปน

รายการตามปกติธุรกิจที่มีเงื ่อนไขทางการคา และเกณฑตามที ่ตกลงกันตามปกติธุรกิจ

เช นเดียวกับที ่กำหนดใหกับบุคคลหรือกิจการอื ่นที ่ไมเก ี ่ยวของกัน ไมม ีการถายเท

ผลประโยชนระหวางบริษัทกับกิจการที่เก่ียวของหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน 

 

 9.2.4 กรณีที่มีการแสดงราคาประเมินประกอบการทำรายการระหวางกัน 

  -ไมมีกรณีนี้- 
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สวนที่ 3 

งบการเงิน 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุม

บริษัท”) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไร

ขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะของบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

รวมและเฉพาะของบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัทสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและเฉพาะของบริษัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของบริษัท 

สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยไดระบุความรับผิดชอบของขาพเจาไวใน

รายงานของขาพเจา ในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 

ทั้งนี้ ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนด

โดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท และขาพเจาได

ปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการ

สอบบัญชีที่ขาพเจาไดรวบรวมมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 

 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาใน

การตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้ 

 
เร่ืองสำคัญจากการตรวจสอบ  วิธีการตรวจสอบ 

 

การรับรูรายไดท่ีเกี่ยวของกับสัญญากอสราง 

 

กลุมบริษัทและบริษัทมีรายไดจากการรับเหมากอสราง

สำหรับปสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 784.54 

ลานบาท 

 

กลุมบริษัทและบริษัทรับรู รายไดที่เกี่ยวของกับ การ

กอสรางตามขั้นความสำเร็จของงานกอสราง รายไดจาก

การกอสรางดังกลาวมีจำนวนเงินที่เปนสาระสำคัญ และ

มีผลกระทบตอรายการทางบัญชีที่เกี่ยวของกับสัญญา

การกอสราง ไดแก รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชำระ 

งานระหวางกอสรางตามสัญญา และตนทุนการกอสราง 

การประมาณการขั้นความสำเร็จของงานกอสรางเปน

เรื่องที่ตองใชดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญของผูบริหาร ซึ่ง

ตองมีการทบทวนประมาณการรายไดและประมาณการ

ตนทุนโครงการกอสรางตลอดระยะเวลากอสราง และ

ปรับปรุงประมาณการเมื่อจำเปน 

 

กลุมบริษัทและบริษัทไดเปดเผยนโยบายการบัญชีที่

เกี่ยวกับการรับรูรายไดจากการรับเหมากอสรางในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ 2.7 และ 16 

 

  

วิธีการตรวจสอบโดยสรุป มีดังนี ้

 

 การทำความเขาใจและประเมินความเหมาะสมของ

วิธีการกำหนดอัตราสวนของงานกอสรางที่ทำเสร็จ

ของผูบริหาร 

 การทำความเขาใจกระบวนการประมาณการตนทุนงาน

กอสรางโดยการเปรียบเทียบประมาณการที่เคยกำหนด

ไวกับตนทุนที่เกิดขึ้นจริง สอบทานหลักฐานประกอบ

และทดสอบการคำนวณประมาณการตนทุนงาน

กอสรางของงวดปจจุบันกับตนทุนที ่เก ิดขึ ้นจริง

ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที่ใน

รายงานของผูสอบบัญช ี

 ส ุ มต ัวอย างสอบทานความสมเหต ุสมผลของ

อ ัตราส วนงานก อสร างท ี ่ทำเสร ็จโดยการเขา

สังเกตการณการสำรวจทางกายภาพของงานระหวาง

กอสราง ทดสอบการคำนวณอัตราสวนงานกอสรางที่

ทำเสร็จและสอบทานเหตุการณที ่เกิดขึ ้นภายหลัง

รอบระยะเวลารายงานจนถึงวันที ่ในรายงานของ

ผูสอบบัญชี 

 สุมตัวอยางสอบทานอัตราสวนของตนทุนที่เกิดขึ้น

จริงเปรียบเทียบกับประมาณการตนทุนงานกอสราง

ตามอัตราสวนของงานกอสรางที่ทำเสร็จ 
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เรื่องอ่ืน 

 

งบการเงินรวมของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ไพลอน 

จำกัด (มหาชน) สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบ

บัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งไดเสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 แสดงความเห็นอยาง

ไมมีเงื่อนไข 

 

ขอมูลอื่น 

 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจำป แตไม

รวมถึงงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทและรายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานนั้น ซึ่งคาดวารายงาน

ประจำปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้ 

 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดให

ความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น 

 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท คือ การอานขอมูล

อื่นตามที่ระบุขางตนเมื่อจัดทำแลว และพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวม

และเฉพาะของบริษัทหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดง

ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม 

 

เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ 

ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเพื่อใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแกไข

ขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง 

 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 

 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหลานี้โดยถูกตอง

ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณา

วาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
109 

 

ในการจัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม

บริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว 

และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัท หรือ

หยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได 

 

ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุม

บริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 

 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและเฉพาะของ

บริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยาง

สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามสีาระสำคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา

รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใช

งบการเงินจากการใชงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหลานี้ 

 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง

ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงินรวม

และเฉพาะของบริษัทไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธี การ

ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม

เพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต

อาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การ

แสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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 ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของกลุมบริษัท 

 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของซึ่งจัดทำข้ึนโดยผูบริหาร 

 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและ

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือ

สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทในการ

ดำเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไว

ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวมและเฉพาะ

ของบริษัทที ่เกี ่ยวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะ

เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของ

ผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุม

บริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่อง 

 

 ประเมินการนำเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทโดยรวม รวมถึงการ

เปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทำใหมีการ

นำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

 

 ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีทีเ่หมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของบริษัทภายในกลุม

หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการ

กำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแต

เพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการ

ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญใน

ระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
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ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่

เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจน

เรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและ

มาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

 

จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุด ในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในงวดปจจุบันและกำหนดเปนเรื่องสำคัญ ในการตรวจสอบ 

ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะ

เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวใน

รายงานของขาพเจาเพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว 

 

 

 

 

 

นางสาวศันสนีย  พูลสวัสดิ์ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 6977 

 

บริษัท พราวด อิน โปร จำกัด 

กรุงเทพมหานคร 

วันที ่23 กุมภาพันธ 2565 
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5.1 378,085,610        192,964,037        374,694,654        170,151,599        

เงินลงทนุระยะสั�น 5.2 20,000,000          150,000,000        -                        150,000,000        

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอื�น 5.5 20,005,285          -                        20,005,285          -                        

ลูกหนี�การคา้ 5.3 93,270,516          173,331,112        93,270,516          173,331,112        

สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา - หมนุเวียน 16 35,342,028          75,666,120          35,342,028          75,666,120          

ลูกหนี�หมนุเวียนอื�น 5.4 48,798,144          79,884,283          48,798,144          79,884,283          

สินคา้คงเหลือ 6 41,104,841          44,307,942          41,104,841          44,307,942          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนั 20 27,730,303          1,874,797            27,730,303          1,874,797            

สินทรัพยห์มนุเวียนอื�น 456,393                434,486                455,651                433,185                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 664,793,120        718,462,777        641,401,422        695,649,038        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 -                        -                        10,199,981          10,199,981          

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ 8 3,483,006            3,969,939            3,483,006            3,969,939            

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 9 464,818,196        505,479,906        464,818,183        505,479,575        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10 65,244,231          78,124,744          65,244,231          78,124,744          

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 11 5,294,756            4,632,611            5,294,756            4,632,611            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 6,013,202            6,933,398            136,172                1,056,368            

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอื�น 2,670,644            3,188,171            2,670,645            3,188,171            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 547,524,035        602,328,769        551,846,974        606,651,389        

รวมสินทรัพย์ 1,212,317,155     1,320,791,546     1,193,248,396     1,302,300,427     

check -                                 -                                 -                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมนุเวียนอื�น 5.6 123,530,232       116,818,051       123,493,885       115,561,851       

หนี� สินที�เกิดจากสัญญา - หมนุเวียน 16 30,531,641         19,094,602         30,531,641         19,094,602         

ส่วนของหนี� สินระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี

 - เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.8 15,000,000         16,800,000         15,000,000         16,800,000         

 - หนี� สินตามสัญญาเช่า 5.7 21,707,052         24,410,940         21,707,052         24,410,940         

 - ประมาณการหนี� สินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 13 1,485,684           1,073,460           1,485,684           1,073,460           

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจา่ย 20 260,319               16,919                 -                       -                       

หนี� สินหมนุเวียนอื�น 12 6,473,829           11,868,951         6,473,829           11,868,951         

รวมหนี�สินหมุนเวียน 198,988,757       190,082,923       198,692,091       188,809,804       

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5.8 -                       15,000,000         -                       15,000,000         

หนี� สินตามสัญญาเช่า 5.7 9,012,478           31,003,513         9,012,478           31,003,513         

ประมาณการค่าความเสียหายไมห่มนุเวียน 5.6 958,192               16,653,519         958,192               16,653,519         

ประมาณการหนี� สินไมห่มนุเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 13 24,204,456         19,881,890         24,204,456         19,881,890         

ประมาณการหนี� สินจากการรื�อถอน 1,642,800           1,642,800           1,642,800           1,642,800           

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 35,817,926         84,181,722         35,817,926         84,181,722         

รวมหนี�สิน 234,806,683       274,264,645       234,510,017       272,991,526       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้ - หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 0.5 บาท

- ทนุจดทะเบียน 749,873,396 หุน้ 374,936,698        374,936,698        374,936,698        374,936,698        

- ทนุที�ออกและชาํระแลว้ 749,873,396 หุน้ 374,936,698        374,936,698        374,936,698        374,936,698        

    ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 153,825,441        153,825,441        153,825,441        153,825,441        

    กาํไรสะสม

- จดัสรรแลว้เพื�อทนุสํารองตามกฎหมาย 37,979,500          37,979,500          37,979,500          37,979,500          

- ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 15 416,466,519        485,482,948        391,996,740        462,567,262        

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

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 977,510,472        1,046,526,901     958,738,379        1,029,308,901     

ส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม -                        -                        -                        -                        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 977,510,472        1,046,526,901     958,738,379        1,029,308,901     

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,212,317,155     1,320,791,546     1,193,248,396     1,302,300,427     

-                                 -                                 -                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายไดจ้ากการรับจา้งงานก่อสร้าง 784,542,503       1,416,033,666    784,542,503       1,416,033,666    

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 1,327,775           781,975               1,327,775           781,975               

รวมรายได้จากการให้บริการ 785,870,278       1,416,815,641    785,870,278       1,416,815,641    

ตน้ทนุจากการใหบ้ริการ 18 (675,654,325)      (1,111,011,551)  (675,654,325)      (1,111,011,551)  

กําไรขั�นต้น 110,215,953       305,804,090       110,215,953       305,804,090       

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 1,472,832           1,643,721           791,828               1,643,721           

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุ -                       60,000                 -                       60,000                 

กาํไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรม

ของสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอื�น 5.5 5,285                   -                       5,285                   -                       

รายไดอื้�น 17 6,076,457           4,998,118           4,845,256           4,896,780           

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 18 (3,960,228)          (7,185,817)          (3,960,228)          (7,185,817)          

ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 18 (69,083,850)        (88,917,580)        (69,024,881)        (88,851,052)        

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 44,726,449         216,402,532       42,873,213         216,367,722       

รายไดท้างการเงิน 1,919,571           3,046,280           1,830,159           2,855,328           

ตน้ทนุทางการเงิน (2,828,509)          (4,153,462)          (2,828,509)          (4,153,462)          

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 43,817,511         215,295,350       41,874,863         215,069,588       

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 20 (4,061,040)          (32,756,365)        (3,672,485)          (32,708,443)        

กําไรสําหรับปี 39,756,471         182,538,985       38,202,378         182,361,145       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทนุจากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์

พนกังานที�กาํหนดไว ้- สุทธิจากภาษี 20 (3,790,681)          -                       (3,790,681)          -                       

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (3,790,681)          -                       (3,790,681)          -                       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 35,965,790         182,538,985       34,411,697         182,361,145       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไรสําหรับปี

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 39,756,471    182,538,985  38,202,378    182,361,145  

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

39,756,471    182,538,985  38,202,378    182,361,145  

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนที�เป็นของบริษทัใหญ่ 35,965,790    182,538,985  34,411,697    182,361,145  

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

35,965,790    182,538,985  34,411,697    182,361,145  

กําไรต่อหุ้นขั�นพื �นฐาน 21

กาํไร (บาทต่อหุน้) 0.05                0.24                0.05                0.24                

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 749,873,396 749,873,396 749,873,396 749,873,396

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรเพื�อสํารอง ยังไม่ได้ ส่วนตํ�าจากการเปลี�ยนแปลง ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มี ส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร สัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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  

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชี -  -   -   (640,701)   -   (640,701)   -   (640,701)   

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

จา่ยเงินปันผล 15.2 -  -   -   (202,465,817)  -   (202,465,817)   -   (202,465,817)   

รวมรายการกับผู้ถือหุ้น -  -   -   (202,465,817)  -   (202,465,817)   -   (202,465,817)   

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสําหรับปี -  -   -   182,538,985   -   182,538,985   -   182,538,985   

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -  -   -   182,538,985   -   182,538,985   -   182,538,985   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 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  

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 374,936,698  153,825,441   37,979,500   485,482,948   (5,697,686)   1,046,526,901  -   1,046,526,901  

จา่ยเงินปันผล 15.1 -  -   -   (104,982,219)  -   (104,982,219)   -   (104,982,219)   

รวมรายการกับผู้ถือหุ้น -  -   -   (104,982,219)  -   (104,982,219)   -   (104,982,219)   

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสําหรับปี -  -   -   39,756,471   -   39,756,471   -   39,756,471   

ขาดทนุเบด็เสร็จอื�นสําหรับปี -  -   -   (3,790,681)   -   (3,790,681)   -   (3,790,681)   

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -  -   -   35,965,790   -   35,965,790   -   35,965,790   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 374,936,698  153,825,441   37,979,500   416,466,519   (5,697,686)   977,510,472   -   977,510,472   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

(หน่วย : บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กําไรสะสม
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

ทุนที�ออก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรเพื�อสํารอง ยังไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชําระแล้ว หุ้นสามัญ ตามกฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

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

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงนโยบายบญัชี -                  -                   -                         (640,701)          (640,701)           

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

จา่ยเงินปันผล 15.2 -                  -                   -                         (202,465,817)  (202,465,817)    

รายการกับผู้ถือหุ้น -                  -                   -                         (202,465,817)  (202,465,817)    

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสําหรับปี -                  -                   -                         182,361,145    182,361,145     

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                  -                   -                         182,361,145    182,361,145     

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 374,936,698  153,825,441   37,979,500            462,567,262    1,029,308,901  

จา่ยเงินปันผล 15.1 (104,982,219)  (104,982,219)    

รายการกับผู้ถือหุ้น -                  -                   -                         (104,982,219)  (104,982,219)    

การเปลี�ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

กาํไรสําหรับปี -                  -                   -                         38,202,378      38,202,378       

ขาดทนุเบด็เสร็จอื�นสําหรับปี -                  -                   -                         (3,790,681)       (3,790,681)        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                  -                   -                         34,411,697      34,411,697       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 374,936,698  153,825,441   37,979,500            391,996,740    958,738,379     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กําไรสะสม
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บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

กาํไรสําหรับปี 39,756,471      182,538,985    38,202,378      182,361,145    

ปรับรายการที�กระทบกําไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ปรับปรุงค่าใช้จ่าย (รายได้) ในกําไรสําหรับปี

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 4,061,040        32,756,365      3,672,485        32,708,443      

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 96,675,530      98,346,399      96,675,530      98,346,399      

ประมาณการหนี� สินสําหรับผลประโยชน์พนกังาน 884,996           2,118,922        884,996           2,118,922        

ค่าเผื�อ (กลบัรายการ) ผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น (2,961,565)       9,447,292        (2,961,565)       9,447,292        

ขาดทนุ (กลบัรายการ) การลดมลูค่าของสินคา้ 532,791           (271,441)          532,791           (271,441)          

ค่าใชจ้า่ย (กลบัรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย (9,770,698)       18,991,864      (9,770,698)       18,991,864      

ค่าใชจ้า่ย (กลบัรายการ) ประมาณการโบนสั (1,023,092)       8,739,026        (1,023,092)       8,739,026        

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (1,472,832)       (1,643,721)       (791,828)          (1,643,721)       

กาํไรจากการปรับมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอื�น (5,285)              -                    (5,285)              -                    

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทนุ -                    (60,000)            -                    (60,000)            

กาํไรจากการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า (32,485)            -                    (32,485)            -                    

รายไดท้างการเงิน (1,919,571)       (3,046,280)       (1,830,159)       (2,855,328)       

ตน้ทนุทางการเงิน 2,828,509        4,153,462        2,828,509        4,153,462        

ปรับปรุงสินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น)

ลูกหนี�การคา้ 83,022,161      163,960,920    83,022,161      163,960,920    

สินทรัพยที์�เกิดจากสัญญา - หมนุเวียน 40,324,092      104,748,979    40,324,092      104,748,979    

ลูกหนี�หมนุเวียนอื�น 30,528,146      30,821,419      30,528,146      30,821,419      

สินคา้คงเหลือ 2,670,310        15,337,372      2,670,310        15,337,372      

สินทรัพยห์มนุเวียนอื�น (21,907)            882,347           (22,466)            882,360           

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอื�น 517,527           2,059,780        517,526           2,059,780        

ปรับปรุงหนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมนุเวียนอื�น 11,910,826      (261,819,828)  13,130,679      (261,653,584)  

จา่ยชาํระประมาณการโบนสั (5,976,908)       (18,739,026)     (5,976,908)       (18,739,026)     

จา่ยชาํระประมาณการค่าความเสียหาย (4,123,274)       (2,434,973)       (4,123,274)       (2,434,973)       

หนี� สินที�เกิดจากสัญญา - หมนุเวียน 11,437,039      (48,221,890)     11,437,039      (48,221,890)     

หนี� สินหมนุเวียนอื�น (5,386,147)       (10,717,425)     (5,386,147)       (10,717,425)     

จา่ยชาํระภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน (1,300,360)       (2,110,022)       (1,300,360)       (2,110,022)       

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดําเนินงาน 291,155,314    325,838,526    291,202,375    325,969,973    

รับดอกเบี�ย 2,477,564        2,749,911        2,388,152        2,558,959        

จา่ยดอกเบี�ย (783,563)          (1,243,074)       (783,562)          (1,243,074)       

จา่ยภาษีเงินได้ (27,805,278)     (48,932,014)     (27,660,124)     (48,889,284)     

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 265,044,037    278,413,349    265,146,841    278,396,574    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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 บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินลงทนุระยะสั�น (เพิ�มขึ�น) ลดลง 130,000,000    (89,999,997)     150,000,000    (90,000,000)     

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุ -                    1,860,000        -                    1,860,000        

เงินสดจา่ยเพื�อลงทนุในตราสารหนี� (20,000,000)     -                    (20,000,000)     -                    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 1,842,431        2,539,553        1,161,109        2,539,553        

ซื�อสินทรัพยถ์าวร (42,927,622)     (19,862,761)     (42,927,622)     (19,862,761)     

ซื�อสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,019,875)       (954,835)          (1,019,875)       (954,835)          

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 67,894,934      (106,418,040)  87,213,612      (106,418,043)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

จา่ยชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่า (26,035,179)     (25,923,380)     (26,035,179)     (25,923,380)     

เงินสดจา่ยเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (16,800,000)     (16,800,000)     (16,800,000)     (16,800,000)     

เงินปันผลจา่ย (104,982,219)  (202,465,817)  (104,982,219)  (202,465,817)  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (147,817,398)  (245,189,197)  (147,817,398)  (245,189,197)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ �น (ลดลง) สุทธิ 185,121,573    (73,193,888)     204,543,055    (73,210,666)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 192,964,037    266,157,925    170,151,599    243,362,265    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี 378,085,610    192,964,037    374,694,654    170,151,599    

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไมใ่ช่เงินสด :

- สินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตสั้ญญาเช่า -                    3,441,393        -                    3,441,393        

- โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                    73,089,587      -                    73,089,587      

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี

- สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ�มขึ�น -                    14,139,298      -                    14,139,298      

- หนี� สินตามสัญญาเช่าเพิ�มขึ�น -                    13,137,199      -                    13,137,199      

- ประมาณการหนี� สินจากการรื�อถอนเพิ�มขึ�น -                    1,642,800        -                    1,642,800        

- ปรับปรุงกาํไรสะสมลดลง -                    (640,701)          -                    (640,701)          

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสัญญาเช่า

- สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง (269,379)          -                    (269,379)          -                    

- หนี� สินตามสัญญาเช่าลดลง 301,864           -                    301,864           -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

1. ขอมูลทั่วไป 
 

1.1 ขอมูลบริษัท 
 

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนกอตั้งในประเทศไทยเริ่มแรกเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 

2545 โดยบริษัทไดแปรสภาพเปนนิติบุคคลตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 

2548 ทะเบียนเลขที่ 0107548000536 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และเริ่ม

เปดซื ้อขายเมื่อวันที ่ 23 ธันวาคม 2548 และยายการซื ้อขายหลักทรัพยของบริษัทจากตลาด

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): ตั ้งอยูเลขที่ 22/4 หมูที ่ 11 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัด

ปทุมธานี 12140 
 

1.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ 
 

บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลัก ไดแก การใหบริการงานกอสรางฐานราก

อาคาร ดวยการทำเสาเข็มชนิดเจาะ ปรับปรุงคุณภาพดิน งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม 
 

1.3 เหตุการณสำคัญที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของกลุมบริษัทในระหวางป 
 

ภายใตสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ฝายบริหารของบริษัทไดประเมิน 

ผลกระทบจากสถานการณดังกลาวโดยคาดวาจากภาวะเศรษฐกิจที ่ชะลอตัวและผลกระทบจาก

มาตรการตาง ๆ ของภาครัฐ ทำใหภาคเอกชนจะมีการชะลอการออกโครงการใหมหรือเลื่อนการเริ่ม

งานกอสรางบางโครงการออกไป ซึ่งหากประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดได รัฐบาลจะผอนคลาย

มาตรการบางสวนซึ่งจะทำใหงานภาคเอกชนมีทิศทางฟนตัวได ในสวนของงานภาครัฐ ฝายบริหารเชื่อวา 

แมในระยะสั้นภาครัฐจะเนนการชวยเหลือและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณขางตนจน

อาจทำใหโครงการกอสรางใหม ๆ มีความลาชาไปบาง แตในที่สุดภาครัฐยังคงตองกลับมาดำเนิน

นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของประเทศผานการใชจายและลงทุนในโครงการกอสรางขนาดใหญตาง ๆ ซึ่ง
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จะทำใหอุตสาหกรรมกอสรางกลับมาฟนตัวไดในระยะเวลาอันใกล โดยปจจุบันสถานการณการแพร

ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยยังไมสามารถควบคุมได รัฐบาลจึงออกขอกำหนดตามมาตรา 

9 แหงพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที ่  25) 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มิถุนายน 2564 สงผลใหมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่ง

ปดสถานที่เปนการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 โดยกำหนดใหปดสถานที่

กอสรางตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หรือจนกวาจะมีประกาศ

เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ทั้งนี้บริษัทตองหยุดดำเนินงานกอสรางเปนการชั่วคราวตามประกาศดังกลาว 

อยางไรก็ตาม จากประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่ 35 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สั่งปดสถานที่

เปนการชั ่วคราว (การผอนคลายคำสั ่งหามงานกอสรางในโครงการกอสรางบางประเภท และการ

เคลื่อนยายแรงงาน) บริษัทไดทำหนังสือถึงสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เพื่อขอผอนคลายคำสั่ง

หามกอสรางในโครงการตาง ๆ ของบริษัท โดยบริษัททยอยไดรับการผอนผันใหสามารถดำเนินการ

กอสรางในหลายโครงการไดในชวงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 จึงทำใหผลกระทบที่เกิดขึ้นยังอยูใน

ขอบเขตที่จำกัด นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีสภาพคลองทางการเงินที่สูง ผูบริหารมั่นใจวาบริษัทจะยังคง

สามารถดำเนินกิจการใหสามารถผานชวงเวลาวิกฤติที่เกิดขึ้นได 

 

2. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
 

2.1 เกณฑในการจัดทำงบการเงิน 
 

งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกำหนดของคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยว าดวยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยจัดทำเปนทางการเปนภาษาไทย การ

แปลงบการเงินฉบับนี้เปนภาษาอ่ืน ใหยึดถืองบการเงินที่จัดทำข้ึนเปนภาษาไทยเปนเกณฑ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ใชโดยกลุมบริษัท 
 

ในระหวางป กลุมบริษัทไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่ม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการ

ปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับ

ผูใชมาตรฐาน 
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การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอ

งบการเงินของกลุมบริษัท 
 

ทั ้งนี้ ในป 2563 ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื ่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือก

เพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เนื่องจากกลุมบริษัทไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ที่ยังคงอยูในสถานการณที่ความไมแนนอนสูงอาจเปนผลให

กลุมบริษัทตองใชดุลยพินิจมากในการประมาณการ โดยกำหนดใหมีการผอนปรนชั่วคราวทางบัญชี

สำหรับระหวางวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทานั้น กลุมบริษัทเลือกใชมาตรการ

ผอนปรนชั่วคราว ไดแก การวัดมูลคาผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยวิธีอยางงายตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กลุมบริษัทใชขอมูลในอดีต ณ 

วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยไมไดนำขอมูลคาดการณในอนาคตที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-

19 มาใชคำนวน อยางไรก็ตาม ในป 2564 งบการเงินยังคงไมมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญภายหลังจาก

ขอผอนปรนครบกำหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมที่ยังไมไดใช 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมซึ่งยังไมมีผลบังคับใชสำหรับรอบระยะเวลาการรายงานสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2565 กลุมบริษัทไมไดเลือกถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใช มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินใหมไมมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการรายงานในงวดปจจุบันหรืออนาคตและรายการคาที่

คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

2.2 เกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม 
 

งบการเงินของกลุมบริษัทที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทใหญและ

บริษัทยอยทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทยอยทั้งหมด

เปนวันที่ 31 ธันวาคม 
 

งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยที่บริษัท ไพลอน 

จำกัด (มหาชน) ถือหุนดังตอไปนี้ 
 

  สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)   

ชื่อบริษัทยอย  2564 2563  ลักษณะธุรกิจ 

       

บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด  100  100  ใหบริการงานกอสรางฐานรากอาคารดวยเสาเข็มชนิดหลอ การทำเสาเข็ม

ชนิดเจาะ การรับงานฐานรากอื่น ๆ และใหบริการรับเหมากอสราง (โดย

บริษัทไดหยุดประกอบการชั่วคราวตั้งแตป 2562) 
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รายการและยอดคงเหลือทั้งหมดระหวางกลุมบริษัทซึ่งรวมถึงรายการกำไรและขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้น

ของรายการระหวางกันในกลุมบริษัทไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแลว หากผลขาดทุนที่ยังไม

เกิดขึ้นในสินทรัพยที่มีการซื้อขายระหวางกันมีการกลับรายการในการจัดทำงบการเงินรวม สินทรัพย

ดังกลาวจะถูกทดสอบการดอยคาในภาพรวมของกลุมบริษัท จำนวนเงินที่รายงานในงบการเงินของ

บริษัทยอยจะถูกปรับปรุงเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท 
 

กำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทยอยที่ซื้อและขายในระหวางปจะรับรูนับจากวันที่

มกีารซื้อและหยุดรับรูตั้งแตวันที่มีการขาย (ถามี)  
 

กลุมบริษัทจัดสรรกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทยอยระหวางสวนของบริษัทใหญและสวนไดเสียที่

ไมอยูในอำนาจควบคุมในบริษัทยอยตามสัดสวนของความเปนเจาของ  
 

2.3 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
 

สกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมนำเสนอโดยใชสกุลเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานของบริษัทใหญ 
 

รายการและยอดคงเหลือสกุลเงินตราตางประเทศ 

รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงนิบาท โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด

รายการ กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจายชำระเงินตราตางประเทศและที่เกิดจากการวัด

มูลคารายการที่เปนตัวเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รับรูในงบกำไรขาดทุน 
 

รายการที่ไมเปนตัวเงินจะไมถูกปรับมูลคา ณ วันสิ้นป และจะใชราคาทุนเดิมในการวัดมูลคา แปลงคา

โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ยกเวน รายการที่ไมเปนตัวเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรม ซึ่งจะถูกแปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่กำหนดมูลคายตุิธรรม 
 

2.4 การวัดมูลคายุติธรรม 
 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อ

โอนหนี้สินใหผูอื่น โดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย ณ 

วันที่วัดมูลคากลุมบริษัท (ผูรวมในตลาด) ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สิน ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกำหนดใหตองวัด

มูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที ่มี

ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื ้อขายในตลาดที ่มีสภาพคลองได กลุ มบริษัทจะ

ประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณและพยายาม
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ใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 

ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบ

การเงินแบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 
 

 ขอมูลระดับที่ 1 ไดแก ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพย 

หรือหนี้สินอยางเดียวกัน 
 

 ขอมูลระดับที่ 2 ไดแก ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซึ่งรวมอยูในระดับที่ 1 ที่สามารถ

สังเกตไดโดยตรง (ไดแก ขอมูลราคา) หรือโดยออม (ไดแก ขอมลูที่คำนวณมาจาก

ราคา) สำหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น 
 

 ขอมูลระดับที่ 3 ไดแก ขอมูลสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดอางอิงจากขอมูลที่สามารถสังเกต

ไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได) 
 

2.5 รายงานทางการเงินจำแนกตามสวนงาน 
 

ขอมูลจำแนกตามสวนงานไดจัดทำขึ้นโดยอาศัยรายงานภายในของบริษัทซึ่งจำแนกขอมูลทางการเงิน

ตามการบริการของแตละสายธุรกิจและสวนงานตามภูมิศาสตร 
 

2.6 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทหมายถึงบุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูก

ควบคุมโดยบริษัทไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับกลุมบริษัท

รวมถึงบริษัทที่ทำหนาที่ถือหุนบริษัทยอย และกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรง

หรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญกับบริษัท ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุม

บริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวและกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น 
 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการบริษัท

คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

 

2.7 รายไดและคาใชจาย 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา ไดกำหนดหลักการ 5 ขั้นตอน ใน

การกำหนดและรับรูรายไดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา ซึ่งกำหนดใหกลุมบริษัทตองรับรูรายไดตามหลักการ

การโอนการควบคุม คือ รับรูรายไดเพื่อใหสะทอนถึงการโอนการควบคุมในสินคาหรือบริการไปยังลูกคาดวย

จำนวนเงินที่สะทอนถึงจำนวนเงินที่กลุมบริษัทคาดวาจะไดรับจากสินคาและบริการที่ไดโอนไป รายไดจะ
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รับรูดวยจำนวนที่ระบุไวในสัญญาสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด กลุมบริษัทใชประสบการณใน

อดีตในการประมาณการสวนลดและเงินคืน จำนวนของสิ่งตอบแทนที่ผันแปรจะรวมเปนรายไดเฉพาะใน

กรณีที่มีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากวาจะไมมีการกลับรายการที่มีนัยสำคัญ 
 

รายไดจากการรับจางงานกอสราง 

สัญญากอสราง ประกอบดวย เสาเข็มเจาะ ปรับปรุงคุณภาพดิน งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม 
 

สัญญากอสรางประกอบดวยจำนวนรายไดเมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไวในสัญญาซึ่งรวมถึงจำนวนเงิน

ที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงงานตามสัญญา 
 

เมื่อกลุมบริษัทสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ กลุมบริษัทจะรับรู

รายไดคากอสรางและตนทุนการกอสรางที่เกี่ยวของกับสัญญากอสราง โดยอางอิงกับขั้นความสำเร็จ

ของงานกอสราง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายไดคากอสรางวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมของ

สิ่งตอบแทนท่ีไดรับหรือที่คางรับ 
 

รายไดคากอสราง รับรูตลอดชวงเวลาหนึ่ง โดยใชวิธีผลผลิต 
 

เมื่อกลุมบริษัทไมสามารถประมาณผลของงานกอสรางตามสัญญาไดอยางนาเชื่อถือ กลุมบริษัทจะรับรู

รายไดคากอสรางไมเกินกวาตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นและมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะไดรับ

ตนทุนนั้นคืน และรับรูตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นในระหวางงวดเปนคาใชจาย 
 

ในแตละสถานการณ เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนที่ตนทุนการกอสรางทั้งสิ้นจะสูงกวารายได

คากอสรางทั้งสิ้น กลุมบริษัทจะรับรูผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเปนคาใชจายทันทีในกำไรขาดทุน 
 

รายไดคาเชา 

รายไดคาเชารับรูดวยวิธีเสนตรงตลอดชวงเวลาหนึ่งตามอายุสัญญาเชา 

 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันที่กลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล ซึ่งตามปกติในกรณีเงิน

ปนผลที่จะไดรับจากบริษัทจดทะเบียนจะพิจารณาจากวันที่มีการประกาศสิทธิการรับปนผล 
 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับ รับรูเปนรายไดดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
 

ตนทุนและคาใชจายอื่น 

ตนทุนและคาใชจายอื่นรับรูในกำไรขาดทุนเมื่อมีอำนาจควบคุมในสินคาและบริการ  
 

 

 

 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
127 

2.8 ตนทุนการกูยืม 
 

ตนทุนการกูยืมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสราง หรือการผลิตของสินทรัพยที่เขาเงื่อนไข

เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น ซึ่งสินทรัพยที่เขาเงื่อนไขจำเปนตองใชระยะเวลานานใน

การเตรียมพรอมเพื่อใหนำสินทรัพยนั้นมาใชไดตามประสงคหรือนำไปขาย ตนทุนการกูยืมอื่นรับรูเปน

คาใชจายในระหวางงวดเมื่อเกิดรายการและแสดงรายการในตนทุนทางการเงิน 
 

2.9 ภาษีเงินได 
 

คาใชจายภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดจะรับรูในกำไรหรือขาดทุน ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการรับรูโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ในกรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนตามลำดับ 
 

ภาษีเงินไดในงวดปจจุบัน 

ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใชอยู หรือ ที่คาดได

คอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทยอย 

ดำเนินงานอยูและเกิดรายไดเพื่อเสียภาษี ผูบริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการ

ภาษีเปนงวด ๆ โดยคำนึงถึงสถานการณที่สามารถนำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยูกับการ

ตีความ และจะตั้งประมาณการคาใชจายภาษีอากร หากคาดวาจะตองจายชำระภาษีแกหนวยงาน

จัดเก็บ 
 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตั้งเต็มจำนวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของ

สินทรัพยและหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน อยางไรก็ตามกลุมบริษัทจะไมรับรูภาษี

เงินไดรอการตัดบัญชี ที่เกิดจากการรับรูเริ่มแรกของรายการสินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เกิดจาก

รายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไมมีผลกระทบตอกำไรหรือขาดทุน

ของทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) 

ทีม่ีผลบังคับใชอยู หรือ ที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และ

คาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนำไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชน 

หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชำระ 
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกำไรทางภาษี

เพียงพอ ที่จะนำจำนวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน กลุมบริษัทไดตั้งภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

โดยพิจารณาจากผลตางชั ่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทยอยที ่ตองเสียภาษีเวนแตกลุ มบริษัท

สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลตางชั ่วคราวและการกลับรายการผลตาง

ชั่วคราวมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่คาดการณไดในอนาคต 
 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อ

กิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได

ของงวดปจจุบัน และทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

เกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บ

เปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและสินทรัพยภาษีเงินไดของงวด

ปจจุบันดวยยอดสุทธิ 
 

2.10 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ

สั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไม

มีขอจำกัดในการเบิกใช และเงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวในสวนของหนี้สินหมุนเวียน 
 

2.11 เงินลงทุนระยะสั้น 
 

เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย เงินฝากประจำ และใบรับเงินฝากประจำที่ครบกำหนดไมเกิน 1 ป 

แสดงตามมูลคาตามราคาทุนซึ่งใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
 

2.12 ลูกหนี้การคา ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 
 

ลูกหนี้การคา ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา รับรูมูลคาเริ่มแรกตามราคาที่ตกลง

กันอยางไมมีเงื่อนไขซึ่งไมมีองคประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ (ถามี) ทั้งนี้ สวนประกอบ

ทางการเงินดังกลาวจะรับรูดวยมูลคายุติธรรม ลูกหนี้ดังกลาววัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัด

จำหนายโดยใชวิธีดอกเบี้ยที่แทจริงสุทธิดวยคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 

กลุมบริษัทเลือกวิธีการอยางงายในการวัดผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุเพื่อ

ประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยมีการจัดประเภทลักษณะของความ

เสี่ยงดานเครดิตและประสบการณในอดีต 
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ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นคำนวณจากประวัติการจายชำระหนี้ของรายไดสำหรับระยะเวลา 

36 เดือน กอนวันที ่ 31 ธ ันวาคม 2564 อัตราผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงดวยผลกระทบของ

สภาพการณปจจุบันและการพยากรณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่มีผลตอความสามารถในการชำระ

หนี้ของลูกคา ซึ่งผูบริหารไดประเมินแลวพบวายังไมมีปจจัยการพยากรณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

ใดที่มีผลตอความสามารถในการชำระหนี้ของลูกคาอยางมีนัยสำคัญ 
 

2.13 สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา / หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 

กลุมบริษัทรับรูสินทรัพยที่เกิดจากสัญญาเมื่อมีรายไดที่รับรูสะสมที่เกินกวาจำนวนเงินที่เรียกเก็บ

จากลูกคาจนถึงปจจุบัน สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาจะจัดประเภทเปนลูกหนี้ เมื่อกลุมบริษัทมีสิทธิที่

จะไดรับชำระโดยปราศจากเง่ือนไข เชน เมื่อกลุมบริษัทไดใหบริการเสร็จสิ้นและลูกคารับมอบงาน 
 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

กลุมบริษัทรับรูหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเมื่อจำนวนเงินที่เรียกเก็บจากลูกคาจนถึงปจจุบันที่เกินกวา

รายไดที่รับรูสะสม โดยกลุมบริษัทยังมีภาระที่ตองโอนสินคาหรือบริการใหกับลูกคา หนี้สินที่เกิด

จากสัญญาจะรับรูเปนรายไดเม่ือกลุมบริษัทไดปฏิบัติตามภาระที่ระบุไวในสัญญาเสร็จสิ้น 
 

เมื่อตนทุนงานกอสรางที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาตนทุนที่บันทึกตามอัตราสวนรอยละของงานที่ทำเสร็จ 

กลุมบริษัทจะรับรูรายการสวนเกินดังกลาวเปน “งานระหวางกอสรางตามสัญญา” ภายใตสินทรัพย

หมุนเวียน ในทางกลับกันเมื่อตนทุนที่บันทึกตามอัตราสวนรอยละของงานที่ทำเสร็จสูงกวาตนทุน

งานกอสรางที่เกิดขึ้นจริง กลุมบริษัทจะรับรูรายการสวนเกินดังกลาวเปน “คาใชจายงานกอสรางคาง

จาย” ภายใตหนี้สินหมุนเวียน 
 

2.14 สินคาคงเหลือ 
 

สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา ราคาทุนของ

สินคาคงเหลือคำนวณ ดังนี ้
 

วัสดุและอะไหล : ตนทุนจริง (วิธีตนทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก) 

งานระหวางกอสรางตามสัญญา : ตนทุนจริง (วิธีเฉพาะเจาะจง) 
 

ตนทุนของสินคาประกอบดวยตนทุนในการซื้อ ตนทุนแปลงสภาพ และตนทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให

สินคาคงเหลือนั้นอยูในสถานที่และอยูในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ในกรณีของสินคาสำเร็จรูปและ

สินคาระหวางผลิตที่ผลิตเอง ตนทุนสินคาประกอบดวยคาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอื่น

ทางตรง และคาโสหุยในการผลิต 
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ตนทุนในการซื้อประกอบดวยราคาซื้อและคาใชจายทางตรงที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคาคงเหลอืนั้น 

เชน คาภาษีอากร คาขนสง หักดวยสวนลดและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา  
 

มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจ หักดวยประมาณการ

ตนทุนในการทำตอใหเสร็จหรือประมาณการตนทุนเพื่อทำใหสินคาขายได  
 

กลุมบริษัทไดทำการตั้งคาเผื่อลดมูลคาสำหรับสินคาเกา ลาสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ 
 

2.15 เงินลงทุนและสินทรัพยทางการเงินอื่น 
 

1) การจัดประเภทรายการ 
 

กลุมบริษัทจัดประเภทสินทรัพยทางการเงิน โดยมีการวัดมูลคาดังนี ้

- วัดมูลคาภายหลังดวยมูลคายุติธรรมทั้งผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและกำไรขาดทุน และ 

- วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย 
 

การจัดประเภทขึ้นอยูกับลักษณะโมเดลธุรกิจของกลุมบริษัทในการบริหารจัดการทางการเงิน

และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน 
 

สำหรับสินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนรับรูในกำไรขาดทุนหรือกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

สำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือไวเพื่อเก็งกำไรระยะสั้นกลุมบริษัทเลือกบันทึกรายการเงิน

ลงทุนในตราสารหนี้ดวยมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุน ณ วันรับรูรายการเมื่อเริ่มแรก 
 

2) การรับรูรายการและการตัดรายการ 
 

การซื้อหรือขายสินทรัพยทางการเงินตามวิธีปกติรับรูรายการในวันซื้อขาย ซึ่งเปนวันที่กลุมบริษัท

มีขอผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย สินทรัพยทางการเงินตัดรายการเมื่อสิทธิที่จะไดรับกระแส

เงินสดจากสินทรัพยทางการเงินหมดอายุหรือกลุมบริษัทไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน

ความเปนเจาของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยทางการเงินแลว 
 

3) การวัดมูลคา 
 

กลุมบริษัทรับรูรายการเริ่มแรกของสินทรัพยทางการเงินไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน

กำไรขาดทุนดวยมูลคายุติธรรมบวกตนทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา 

ซึ่งสินทรัพยทางการเงิน สวนตนทุนการทำรายการของสินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนรับรูเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน 
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4) การดอยคา 
 

กลุมบริษัทประเมินผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ที่แสดงมูลคาดวย

ราคาทุนตัดจำหนายและมูลคายุติธรรมผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวยขอมูลคาดการณใน

อนาคต โดยมีการประเมินการดอยคาเม่ือความเสี่ยงทางดานเครดิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ 
 

2.16 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

บริษัทยอยเปนกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุมบริษัท

เปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรที่เกี ่ยวของกับกิจการและมีความสามารถในการใช

อำนาจเหนือกิจการนั้นทำใหเกิดผลกระทบตอผลตอบแทนของบริษัท งบการเงินของบริษัทยอย

ไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะของบริษัทดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม 

(ถามี) ตนทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดข้ึนจากสิ่งตอบแทนที่คาดวา

จะไดรับ ตนทุนนั้นจะรวมสวนแบงตนทุนทางตรง 
 

ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

เมื่อมีการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย ผลตางระหวางจำนวนเงินสุทธิที่ไดรับและมูลคาตามบัญชี

จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน 
 

ในงบการเงินรวม 

เมื่อกลุมบริษัทสูญเสียการควบคุมหรือมีอิทธิพลมีนัยสำคัญ สวนไดเสียในหุนที่เหลืออยูจะวัดมูลคาใหม

โดยใชราคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคาจะรับรูในกำไรหรือขาดทุน มูลคายุติธรรมนั้นจะถือ

เปนมูลคาตามบัญชีเริ่มแรกของมูลคาของเงินลงทุนที่เหลือของบริษัทรวม กิจการรวมคา หรือสินทรัพย

ทางการเงิน สำหรับทุกจำนวนที่เคยรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหมเปนกำไร

หรือขาดทุนเสมือนมีการขายสินทรัพยหรือหนี้สินที่เกี่ยวของ 
 

การเปลี่ยนแปลงสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยโดยไมสูญเสียการควบคุม บริษัทจะปรับปรุงมูลคา

ตามบัญชีของสวนไดเสียที่มีอำนาจควบคุมและสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม โดยรับรูตรงไปยัง

สวนของเจาของสำหรับสวนตางระหวางสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมที่มีการปรับปรุงแลวและ

มูลคายุติธรรมของผลตอบแทนที่จายหรือรับ และแสดงในสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ 
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2.17 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยที่ถือครองโดยบริษัทเพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคา

ของสินทรัพยหรือทั้งสองอยาง และไมไดมีไวใชงาน จะถูกจัดประเภทเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่อยูระหวางกอสรางหรือพัฒนาเพื่อเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการ

ลงทุนในอนาคต 
 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ประกอบดวยอาคารและสวนปรับปรุงอาคารที่ไมไดใชในการดำเนินงาน

ของบริษัท โดยวัดมูลคาดวยราคาทุน ซึ่งรวมตนทุนในการทำรายการ หักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) และ

หักคาเสื่อมราคาสะสม 
 

อสังหาริมทรัพยเพื ่อการลงทุนคำนวณคาเสื ่อมราคาโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสินทรัพยตาง ๆ ดังนี้ 
 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 20 ป 
 

รายจายเกี่ยวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีขึ้น ซึ่งทำใหราคาเปลี่ยน

แทนในปจจุบันของสินทรัพยเพิ่มขึ้นอยางเปนสาระสำคัญจะรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย สวนคา

ซอมแซมและคาบำรุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
 

บริษัทรับรูผลตางระหวางจำนวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจำหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยใน

สวนของกำไรหรือขาดทุนในปที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 
 

2.18 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
 

ที่ดิน 

ที่ดินแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุน ไมมีการกำหนดอายุการใหประโยชนและไมมีการคิด

คาเสื่อมราคาของที่ดิน 
 

อาคารและอุปกรณ 

อาคารและอุปกรณบันทึกเมื่อเริ่มแรกตามราคาทุน และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดวยราคาทุน

หักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
 

ราคาทุนประกอบดวย ราคาซื้อและตนทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดหาสินทรัพยนั้นใหอยู

ในสถานที่และสภาพที่พรอมจะใชงานไดตามความประสงคของฝายบริหาร 
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ราคาทุนรวมตนทุนที่ประมาณในเบื้องตนสำหรับการซื้อ การขนยาย และการบูรณะสถานที่ตั้งของ

สินทรัพย ซึ่งเปนภาระผูกพันของกิจการที่เกิดข้ึน เมื่อกิจการไดสินทรัพยนั้นมาหรือเปนผลจากการใช

สินทรัพยนั้นในชวงเวลาหนึ่งเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ ที่มิใชเพื่อวัตถุประสงคในการผลิตสินคาและ

บริการในระหวางรอบระยะเวลานั้น 
 

คาเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเสนตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิด ตามอายุการใชงาน

โดยประมาณของสินทรัพยนั้น ๆ ดังตอไปนี้ ยกเวนที่ดินซึ่งถือวาประมาณการอายุการใชงานมีไมจำกัด 
 

อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสราง 5 - 20 ป 

เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ 5 - 10 ป 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน 3 - 5 ป 

ยานพาหนะ 5 ป 
 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพยที่อยูระหวางการกอสราง และสินทรัพยที่ยังไมพรอมใชงาน 
 

การประมาณการมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนมีการทบทวนอยางนอยปละครั้ง 
 

กำไรขาดทุนจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ จะคำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิ

ที่ไดรับจากการจำหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และบันทึกเปนกำไร(ขาดทุน)จาก

การดำเนินงาน 
 

2.19 การเชาสินทรัพย 
 

กลุมบริษัทมีสัญญาเชาสินทรัพย โดยกำหนดเปนระยะเวลาการเชาคงที่ซึ่งสามารถตออายุสัญญาได 

สัญญาประกอบไปดวยองคประกอบที่เปนการเชาและไมใชการเชา กลุมบริษัทมีการปนสวนมูลคา

องคประกอบตามสัญญาดวยราคาเอกเทศ 
 

ระยะเวลาการเชามีการเจรจาตอรองรายสัญญาซึ่งมีเงื่อนไขที่แตกตางกัน สัญญาเชาไมมีเงื่อนไขใด 

ๆ นอกจากการที่ผูใหเชามีสิทธิประโยชนที่มีหลักประกันเปนสินทรัพยที่เชา 
 

สินทรัพยและหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเชาวัดมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคาปจจุบัน 
 

หนี้สินตามสัญญาเชา ประกอบไปดวยมูลคาปจจุบันสุทธิของ 

- การจายชำระคงที ่(รวมถึง การจายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเชาใด ๆ 

- การจายชำระคาเชาผันแปรที่ขึ้นอยูกับดัชนีหรืออัตรา ซึ่งการวัดมูลคาเริ่มแรกใชดัชนีหรือ

อัตรา ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล 
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- จำนวนเงินที่คาดวากลุมบริษัทจะจายชำระภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ 

- ราคาใชสิทธิของสิทธิเลือกซื้อ หากมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลที่กลุมบริษัทจะใชสิทธิเลือกนั้น 

และ 

- การจายชำระคาปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกำหนดสัญญาเชาแสดงใหเห็นวากลุม

บริษัทจะใชสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเชา 
 

การจายชำระตามสัญญาเชาตองคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเชา หากอัตรานั้น

สามารถกำหนดไดทุกเมื่อ แตหากอัตรานั้นไมสามารถกำหนดไดทุกเมื่อ กลุมบริษัทตองใชอัตรา

ดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของกลุมบริษัท ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่กลุมบริษัทจะตองจายในการกูยืมเงิน

ที่จำเปนเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยที่มีมูลคาใกลเคียงกับสินทรัพยสิทธิการใชในสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจที่คลายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูยืมและหลักประกันที่คลายคลึง 
 

สินทรัพยสิทธิการใช ประกอบดวย 

- จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเชาจากการวัดมูลคาเริ่มแรก 

- การจายชำระตามสัญญาเชาใด ๆ ที่จายชำระ ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลหรือกอนวันที่สัญญาเริ่มมี

ผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเชาที่ไดรับใด ๆ 

- ตนทุนทางตรงเริ่มแรกใด ๆ ที่เกิดข้ึนของกลุมบริษัท และ 

- ประมาณการตนทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับกลุมบริษัทในการรื้อและการขนยายสินทรัพยอางอิง 

การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยอางอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอางอิงใหอยูในสภาพตามที่กำหนดไว

ในขอตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเชา 
 

ตนทุนการรื้อถอน วัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของรายจายที่คาดวาจะตองจายชำระคารื้อถอนใน

อนาคตโดยใชอัตราคิดลดอางอิงอัตราตลาดในปจจุบัน 
 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ

ของสินทรัพยมีดังตอไปนี ้
 

  ป 

อาคารสำนักงาน  8 

เครื่องจักร  5-10 

ยานพาหนะ  5 
 

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเชาโดยปรับราคาคา

เชาลดลง ซึ่งรับรูในงบกำไรขาดทุนในระหวางปที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเชา 
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2.20 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดแสดงในราคาทุน 

หักคาตัดจำหนายสะสมและขาดทุนจากการดอยคา(ถามี)คาตัดจำหนายบันทึกเปนคาใชจายใน

งบกำไรขาดทุน คาตัดจำหนายคำนวณโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุการใหประโยชนโดยประมาณ5-10ป 
 

2.21 การดอยคาของสินทรัพย 
 

สำหรับวัตถุประสงคในการประเมินการดอยคา สินทรัพยจะถูกจัดกลุมในระดับที่เล็กที่สุดซึ่งกอใหเกิด

กระแสเงินสดรับที่เปนอิสระอยางมาก (หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) เปนผลใหสินทรัพย

บางรายการมีการทดสอบการดอยคาในแตละสินทรัพยและบางรายการทดสอบในระดับหนวยสินทรัพย

ที่กอใหเกิดเงินสด 
 

สินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดจะทดสอบการดอยคาเมื่อมีเหตุการณหรือมี 

การเปลี่ยนแปลง ในสถานการณที่บงชี้ไดวามูลคาตามบัญชีอาจไมสามารถไดรับคืนได 
 

ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเทากับสวนเกินของมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพย

ที่กอใหเกิดเงินสดที่สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งเปนมูลคาที่สูงกวาของมูลคายุติธรรมหักดวย

ตนทุนในการจำหนายหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้น การระบุมูลคาจากการใช ผูบริหาร

ประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตของแตละหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดและปรับดวย

อัตราการคิดลดเพื่อคำนวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดดังกลาว ขอมูลที่ใชในกระบวนการ

ทดสอบการดอยคาเปนขอมูลประมาณการที่ไดรับการอนุมัติลาสุดจากกลุมบริษัท แตไมรวม

ประมาณการกระแสเงินสดรับหรือจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางในอนาคต หรือจาก

การปรับปรุงหรือทำใหสินทรัพยนั้นดีขึ้น ปจจัยในการคิดลดจะแยกเปนแตละหนวยสินทรัพยที่

กอใหเกิดเงินสดเพื่อใหสะทอนถึงการประเมินสถานการณตลาดในปจจุบันของมูลคาเงินตามเวลา

และความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงของสินทรัพย 
 

สินทรัพยทั้งหมดที่มีการประเมินใหมในภายหลังวามีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคา

ของสินทรัพยที่กลุมบริษัทรับรูในงวดกอนอาจไมจำเปนตองมีอยู ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับ

รายการหากสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนั้นมีมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนสูงกวา

มูลคาตามบัญชี 
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2.22 เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 
 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงรายการเปนหนี้สินหมุนเวียน เวนแตมีเงื่อนไขการจาย

ชำระเกินกวา 12 เดือนหลังรอบระยะเวลาการรายงาน รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม

และวัดมูลคาภายหลังดวยราคาทุนตัดจำหนายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 
 

2.23 เงนิกูยืม 
 

เงินกูยืมรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมสุทธิดวยตนทุนการทำรายการที่เกิดขึ้น และวัดมูลคาภายหลัง

ดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนาย ผลตางใด ๆ ระหวางเงินกูที่ไดรับ (สุทธิจากตนทุนการทำรายการ) กับ

จำนวนที่ไถถอน รับรูในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาการกูยืมโดยการใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

คาธรรมเนียมที่จายเพื่อใหไดมาซึ่งวงเงินกูยืมรับรูเปนตนทุนการทำรายการของเงินกูยืมบางสวนหรือ

ทั้งหมดของวงเงินกูยืมที่จะเบิกใช ในกรณีนี้ คาธรรมเนียมดังกลาวจะบันทึกเปนการจายลวงหนาไว

จนกระทั่งมีการเบิกใชวงเงินกูยืม หากไมมีหลักฐานที่เปนไปไดวาเงินกูยืมบางสวนหรือทั้งหมดจะถูก

เบิกใช คาธรรมเนียมดังกลาวจะบันทึกเปนคาใชจายจายลวงหนาสำหรับการบริการสภาพคลองและ

ตัดจำหนายตลอดระยะเวลาของวงเงินกูยืมที่เก่ียวของ 
 

เงินกูยืมจะถูกตัดรายการออกจากงบแสดงฐานะการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาไดมีการปฏิบัติตาม 

หรือยกเลิก หรือสิ้นสุดแลว ผลแตกตางระหวางมูลคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงินที่สิ้นสุดลง

หรือที่ไดโอนใหกับกิจการอื่นและสิ่งตอบแทนที่จายซึ่งรวมถึงสินทรัพยที่ไมใชเงินสดที่ไดโอนไปหรือ

หนี้สินที่ไดรับมา รับรูในงบกำไรขาดทุนเปนรายไดอ่ืนหรือตนทุนทางการเงิน 
 

เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเวนแตกลุมบริษัทมีสิทธิอยางไมมีเงื่อนไขที่จะจายชำระหนี้

นานกวา 12 เดือน หลังจากรอบระยะเวลาการรายงาน 
 

2.24 ประมาณการคาความเสียหาย 
 

กลุมบริษัทกำหนดเงื่อนไขการรับประกันภายหลังการกอสราง ประมาณ 6 เดือน - 5 ป หลังจากสงมอบงาน 

ซึ่งบริษัทประมาณการคาความเสียหายจากประสบการณในอดีต โดยประมาณรอยละ 0.43 - 0.82 

ของยอดรายไดจากการกอสราง (2563: รอยละ 0.50 - 2.00 ของยอดรายไดจากการกอสราง) 
 

2.25 ผลประโยชนพนักงานระยะสั้น และผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน 
 

ผลประโยชนระยะสั้น 

ผลประโยชนระยะสั้นประกอบดวย เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมซึ่งรับรู

เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
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ผลประโยชนหลังออกจากงาน 

ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานแบงเปนโครงการสมทบเงินที ่กำหนดไว และโครงการ

ผลประโยชนที่กำหนดไว 
 

โครงการสมทบเงิน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

กลุมบริษัทไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและโครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง 

ซึ่งกำหนดใหพนักงานและกลุมบริษัทจายสมทบเขากองทุนและโครงการ โดยที่สินทรัพยของกองทุน

และโครงการไดแยกออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท และบริหารโดยผูจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

และโครงการที่ไดรับอนุญาต กลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันตามกฏหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน

ที่ตองจายเงินสมทบอีก กลุมบริษัทรับรูรายการดังกลาวเปนคาใชจายในงวดที่ไดรับบริการจากพนักงาน 
 

โครงการผลประโยชนที่กำหนดไว 

กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฏหมายที่ตองจายผลประโยชนหลังออกจากงานใหพนักงาน

โดยผูบริหารประมาณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนที่กำหนดไวเปนรายปโดยผูเชี่ยวชาญ

ทางคณิตศาสตรประกันภัยโดยใชวิธี Projected unit credit cost ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

(Actuarial Technique) อันเปนประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะตอง

จายในอนาคตและคำนวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยตามอายุเงื่อนไขและระยะเวลาใกลเคียงกับ

จำนวนหนี้สินดังกลาว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในอนาคตนั้นประมาณ

การจาก เงินเดือนพนักงาน อัตราการขึ้นเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และอัตราการ

มรณะ ปจจัยในการคิดลดอางอิงกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน ตามระยะเวลาการใหบริการที่เหลือของพนักงาน สกุลเงินและเงื ่อนไขของ

พันธบัตรรัฐบาลตองสอดคลองกับเงื ่อนไขของภาระผูกพันของผลประโยชนหลังออกจากงาน

โดยประมาณระยะเวลาการครบกำหนดไวใกลเคียงกับกำหนดชำระของหนี้สินดังกลาว 
 

กำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains or losses) ที่

เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณหรือการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐานจะตองรับรูในสวนของผู

ถือหุนผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที ่เกิดขึ้นและโอนเขาโดยตรงไปยังกำไรสะสม ทั้งนี้

คาใชจายที่เกี ่ยวของกับผลประโยชนพนักงานจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเพื่อกระจายตนทุน

ดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน 
 

2.26 สวนของผูถือหุน 
 

หุนสามัญแสดงดวยราคาพารของหุน ณ วันที่ออกหุน 
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สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัท

เสนอขายหุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนำคาหุนสวนเกินนี้ตั ้งเปนทุนสำรอง 

(“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้ จะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญประกอบดวยสวนเกินที่ไดรับจากการออกหุนสามัญ ตนทุนทางตรงที่เกี่ยวของ

ในการออกหุนถูกหักจากสวนเกินมูลคาหุนสุทธิจากภาษีที่เก่ียวของ 
 

สำรองตามกฎหมาย 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตอง

จัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหลังจากหัก

ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสำรองดังกลาวมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน ประกอบดวย สวนต่ำจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุน

ในบริษัทยอยซึ่งเกิดจากมูลคาตามบัญชีของบริษัทยอยต่ำกวามูลคาเงินสดเพื่อจายซื้อเงินลงทุน  

สวนต่ำดังกลาวจะลดลงหากบริษัทจำหนายหรือลดสัดสวนการลงทุนในบริษัทยอย 
 

กำไรสะสมประกอบดวยกำไรงวดปจจุบันและกำไรสะสมงวดกอน 
 

รายการทั้งหมดที่เก่ียวของกับสวนของเจาของของบริษัทใหญจะบันทึกในสวนของผูถือหุน 
 

เงินปนผลคางจายที่จัดสรรจากสวนของผูถือหุนแสดงรายการในหนี้สินอื่นเมื่อเงินปนผลไดรับอนุมัติ

ในการประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการของบริษัทกอนวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.27 กำไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสุทธิดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

ที่ออกจำหนายและชำระแลวในระหวางป 
 

2.28 ประมาณการหนี้สิน สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 

ประมาณการหนี้สินในการประกันสินคา ขอพิพาท สัญญาที่ไมสามารถบอกเลิกได หรือขอเรียกรองอื่นที่

ตองรับรู เมื่อกลุมบริษัทมีภาระผูกพันทางกฏหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานในปจจุบัน ซึ่ง

เปนผลจากเหตุการณในอดีต ทำใหมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรที่มี

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพื่อจายชำระภาระผูกพันนั้นและจำนวนที่ตองชดใชดังกลาวสามารถประมาณได

อยางนาเชื่อถือ ทั้งนี้ หนี้สินดังกลาว ยังมีจังหวะเวลาหรือความไมแนนอนของจำนวนเงินที่ตองจายชำระ 
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ประมาณการหนี้สินจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางบริษัทจะรับรูเมื่อมีรายละเอียดของแผนการปรับ

โครงสรางที่มีอยูอยางเปนทางการแลวเทานั้น และผูบริหารมีการสื่อสารแผนดังกลาวในภาพรวม 

ซึ่งมีผลกระทบตอหรือเริ่มมีการนำไปใช กลุมบริษัทไมรับรูประมาณการหนี้สินสำหรับขาดทุนจาก

การดำเนนิงานในอนาคต 
 

ประมาณการหนี้สินวัดมูลคาดวยประมาณการที่ดีที่สุดของรายจายที่ตองนำไปจายชำระภาระผูกพัน

ในปจจุบัน โดยอางอิงจากหลักฐานที่นาเชื่อถือที่สามารถหาได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและความไมแนนอนที่เกี่ยวของกับภาระผูกพันในปจจุบันดวย 

ประมาณการหนี้สินจะถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบันเมื่อมูลคาของเงินตามเวลามีผลกระทบตอจำนวน

ประมาณการหนี้สินนั้นอยางมีสาระสำคัญ 
 

การชดเชยซึ่งกลุมบริษัทมีปจจัยสนับสนุนวาจะไดรับคืนแนนอนจากบุคคลที่สาม กลุมบริษัทจะรับรู

รายการดังกลาวเปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจำนวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ 
 

ไมมีการรับรูหนี้สินหากไมมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กลุมบริษัทตองสูญเสียทรัพยากรที ่มี

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจซึ่งเปนผลจากภาระผูกพันในปจจุบัน 

 

3. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ 
 

ในการจัดทำงบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณีฝายบริหารอาจตองใชการประมาณการ

รายการบัญชีบางรายการ ซึ่งมีผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบ

งบการเงินดวยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณไว นอกจากนี้ 

ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินและทบทวนอยางตอเนื่องในเรื่องของการประมาณการขอสมมติฐาน และ

การใชดุลยพินิจโดยการประเมินอยูบนพื้นฐานของประสบการณในอดีตและปจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการ

คาดการณเหตุการณในอนาคตที่ผูบริหารเชื่อวากระทำอยางมีเหตุผลภายใตสถานการณในขณะนั้น ซึ่ง

ประกอบดวยรายการที่สำคัญดังนี้ 
 

รายไดจากการรับจางงานกอสราง 

การรับรูรายไดจากการรับจางงานกอสรางตองใชดุลยพินิจอยางมีนัยสำคัญในการกำหนดผลของงานที่เกิดขึ้น

จริงและประมาณการตนทุนเพ่ือใหงานกอสรางแลวเสร็จ 
 

 

สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการกอสราง  

ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการกอสรางแตละโครงการ

จากประมาณการตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความคืบหนาของการกอสราง ตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุกอสราง คาแรง และสภาวะการณปจจุบัน 
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คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

กลุมบริษัทบันทึกผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาของลูกหนี้อันเกิด

มาจากการที่ลูกคาไมมีความสามารถในการชำระหนี้ โดยคำนวณจากประวัติการจายชำระหนี้เพื่อหาอัตรา

ผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงดวยผลกระทบของสภาพการณปจจุบันและการพยากรณสภาวะเศรษฐกิจ

ในอนาคตที่มีผลตอความสามารถในการชำระหนี้ของลูกคา ซึ่งอาจแตกตางจากผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง 
 

คาเผื่อสินคาลาสมัยและเสื่อมคุณภาพ 

กลุมบริษัทไดประมาณการคาเผื่อสินคาลาสมัยและเสื่อมคุณภาพเพื่อใหสะทอนถึงการดอยคาลงของสินคา

คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่อมสภาพของสินคาคงเหลือ

แตละประเภท 
 

การดอยคาของสินทรัพย 

การประเมินการดอยคา ผูบริหารประมาณการมลูคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหรือหนวยสินทรัพย

ที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการจากการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตและใชอัตราคิดลดกระแสเงินสด

ดังกลาว ความไมแนนอนของการประมาณการเกิดจากความเหมาะสมของสมมติฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน

ในอนาคตและการกำหนดอัตราการคิดลด 
 

อายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เสื่อมคาได 

ผูบริหารทบทวนประมาณการอายุการใหประโยชนของสินทรัพยที่เสื่อมคาได ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

จากการประมาณการใชประโยชนสินทรัพย ความไมแนนอนของการประมาณการเกิดจากความลาสมัยของ

เทคโนโลยีซึ่งอาจเปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนของซอฟแวรและอุปกรณสารสนเทศ 
 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่ง

ตองอาศัยขอสมมติฐานที่หลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตรามรณะ และอัตราเงินเฟอ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐาน

ดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตอจำนวนของภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงานและคาใชจาย

ผลประโยชนพนักงานรายป 
 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  

กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะ

ใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการวากลุมบริษัท
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ควรรับรูจำนวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษี

ที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 
 

สัญญาเชา 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาวาเปนสัญญาเชาหรือสัญญาบริการ ตลอดจนอายุการเชาและอัตรา

ดอกเบี้ยที่ใชในการคำนวณหนี้สินตามสัญญาเชา ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื ่อนไขและ

รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากลุมบริษัทมีการรับโอนการควบคุมและผลประโยชนในสินทรัพยที่

เชาดังกลาวแลวหรือไม 
 

ประมาณการคาความเสียหาย 

เนื่องจากเงื่อนไขการรับประกันภายหลังการกอสรางเปนระยะเวลา 6 เดือน - 5 ปหลังการสงมอบงาน 

กลุมบริษัทตองประมาณการคาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการกอสรางในระหวางป

ตลอดอายุเงื่อนไขการรับประกัน ซึ่งฝายบริหารไดใชดุลยพินิจและประสบการณในอดีตในการประมาณการ

คาความเสียหาย 
 

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

กลุมบริษัทมีรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน กิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุน

และหรือกรรมการรวมกัน ดังนั้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทนี้จึงแสดงรวมถึงผลของ

รายการเหลานี้ตามมูลฐานที่พิจารณารวมกันระหวางกลุมบริษัทกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งมูลฐาน

ที่ใชบางกรณีอาจแตกตางจากมูลฐานที่ใชสำหรับรายการที่เกิดข้ึนกับบุคคลหรือบริษัทที่ไมเก่ียวของกัน 
 

ลักษณะความสัมพันธ 
 

ชื่อกิจการ  

ประเทศที่ดำเนินงาน/

สัญชาติ  ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัทยอย     

บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด  ไทย  ผูถือหุนทางตรง 

     

บริษัทที่เกี่ยวของกัน     

บริษัท สยามฟารมาซี (2018) จำกัด    ไทย  ครอบครัวผูบริหารสำคัญเปนผูถือหุน 

     

ผูบริหารสำคัญ  ไทย  กรรมการและผูบริหาร 
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รายการระหวางกันที่สำคัญกับบริษัทยอยและบุคคลที่เกี่ยวของกันสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 ประกอบดวย 
 

   (หนวย : บาท) 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 นโยบาย  สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 การกำหนดราคา  2564 2563  2564 2563 

ตนทุน/คาใชจาย          

บริษัทที่เกี่ยวของกัน          

ซื้อยา เวชภัณฑ และอุปกรณการแพทย ราคาตลาด 642,843  197,306  642,843  197,306 

          

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสำคัญ          

ผลประโยชนระยะสั้นของกรรมการและผูบริหาร   17,546,174  19,628,644  17,546,174  19,628,644 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน   602,255  654,978  602,255  654,978 

รวม   18,148,429  20,283,622  18,148,429  20,283,622 
 

ยอดคงเหลือที่สำคัญกับบริษัทยอยและบุคคลที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี ้
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563  2564 2563 

อุปกรณและวัสดุสิ้นเปลือง        

บริษัทที่เกี่ยวของกัน        

ซื้ออุปกรณการแพทย 23,800  16,060  23,800  16,060 

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง -  32,400  -  32,400 

        

คาใชจายคางจาย        

บริษัทที่เกี่ยวของกัน        

คายา เวชภัณฑ และอุปกรณการแพทยคางจาย 84,971  17,814  84,971  17,814 

        

หนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชนพนักงาน        

ผูบริหารสำคัญ 7,164,130  6,561,875  7,164,130  6,561,875 
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5. สินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 
 

เครื่องมือทางการเงิน ประกอบดวย 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563  2564 2563 

สินทรัพยทางการเงิน        

สินทรัพยทางการเงินวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (หมายเหตุ 5.1) 378,085,610  192,964,037  374,694,654  170,151,599 

เงินลงทุนระยะสั้น (หมายเหตุ 5.2) 20,000,000  150,000,000  -  150,000,000 

ลูกหนี้การคา (หมายเหตุ 5.3) 93,270,516  173,331,112  93,270,516  173,331,112 

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (หมายเหต ุ5.4) 21,656,314  37,561,658  21,656,314  37,561,658 

สินทรัพยทางการเงินวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกำไร

ขาดทุน 

       

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 5.5) 20,005,285 -  20,005,285  - 

        

หนี้สินทางการเงิน        

หนี้สินทางการเงินวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจำหนาย        

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น (หมายเหต ุ5.6) 103,699,849  90,710,099  103,663,502  89,453,899 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 5.8) 15,000,000  31,800,000  15,000,000  31,800,000 

หนี้สินตามสัญญาเชา (หมายเหตุ 5.7) 30,719,530  55,414,453  30,719,530  55,414,453 
 

5.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสด 827,000  975,310  825,000  975,000 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 13,869,094  21,636,244  13,869,094  21,636,244 

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย 233,388,516  170,352,483  229,999,560  147,540,355 

เงินฝากธนาคาร - ฝากประจำ 130,001,000  -  130,001,000  - 

รวม 378,085,610  192,964,037  374,694,654  170,151,599 

 

ในระหวางป 2564 เงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.05 - 0.35 ตอป 

(2563 : รอยละ 0.05 - 1.30 ตอป) และเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีประจำ 3 เดือน มีอัตราดอกเบี้ย

รอยละ 0.325 - 0.350 ตอป 
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5.2 เงินลงทุนระยะสั้น 
 

       (หนวย : บาท) 

 อัตราดอกเบี้ย    งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 ตอปคงที่รอยละ  ระยะเวลา  2564 2563  2564 2563 

เงินฝากประจำ 0.50  6 เดือน    20,000,000  -  -  - 

ตั๋วเงินฝากประจำ 0.90  6 เดือน  -  150,000,000  -  150,000,000 

รวม  20,000,000  150,000,000  -  150,000,000 
 

5.3 ลูกหนี้การคา 
 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563  2564 2563 

ลูกหนี้การคา - ลูกคาท่ัวไป 99,135,559  182,209,604  99,135,559 182,209,604 

หัก  คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (5,865,043)  (8,878,492)  (5,865,043) (8,878,492) 

ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 93,270,516  173,331,112  93,270,516 173,331,112 
 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แยกตามอายุหนี้ของลูกหนี้

การคาท่ีคางชำระไดดังนี้ 
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563  2564 2563 

ลูกหนี้การคา - ลูกคาท่ัวไป        

ยังไมถึงกำหนดชำระ 52,256,424  98,864,387  52,256,424  98,864,387 

คางชำระ 1 - 30 วัน 39,545,567  8,709,311  39,545,567  8,709,311 

คางชำระ 31 - 60 วัน 1,360,417  32,268,759  1,360,417  32,268,759 

คางชำระ 61 - 90 วัน 108,108  6,595,291  108,108  6,595,291 

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

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

มากกวา 360 วันขึ้นไป 5,865,043  57,042  5,865,043  57,042 

รวม 99,135,559  182,209,604  99,135,559  182,209,604 

หัก  คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (5,865,043)  (8,878,492)  (5,865,043)  (8,878,492) 

สุทธ ิ 93,270,516  173,331,112  93,270,516  173,331,112 
 

การจัดประเภทรายการ 

ลูกหนี้การคา เกิดจากการบริการใหกับลูกคาตามการดำเนินงานหลักของบริษัท โดยทั่วไปมีระยะเวลา

การชำระภายใน 7 - 60 วัน ซึ่งถือเปนรายการที่ยังไมถึงกำหนดชำระ 
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มูลคายุติธรรม 

เนื่องจากลูกหนี้การคามีระยะเวลาสั้น มูลคาคงเหลือจึงใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม 
 

5.4 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563  2564 2563 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 25,598,645 41,095,908 25,598,645  41,095,908 

หัก  คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (4,132,728) (4,132,728) (4,132,728)  (4,132,728) 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุทธ ิ 21,465,917 36,963,180 21,465,917  36,963,180 

ดอกเบี้ยคางรับ 38,280 596,273 38,280  596,273 

ลูกหนี้อื่นๆ 152,117 2,205 152,117  2,205 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 21,656,314 37,561,658 21,656,314  37,561,658 

      

คาใชจายจายลวงหนา 2,889,007 2,710,480 2,889,007 2,710,480 

เงินทดรองจายพนักงาน 71,500 86,213 71,500 86,213 

รายไดคางรับอื่น 21,576 - 21,576 - 

เงินจายลวงหนาคาวัสดุ 24,159,747 39,525,932 24,159,747 39,525,932  

รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 48,798,144 79,884,283 48,798,144 79,884,283 
 

5.5 สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น 
 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564 2563 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 

กองทุนเปด K บริหารเงิน (K-Cash) 20,000,000  -  20,000,000  - 

บวก  กำไรการปรับมูลคาเงินลงทุน 5,285  -  5,285  - 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน 20,005,285  -  20,005,285  - 
 

บริษัทไดลงทุนในตราสารหนี้-กองทุนเปด K บริหารเงิน (K-Cash) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กับ 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด 
 

มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันสิ้นงวด ถือเปนขอมูลระดับที่ 1 ของการวัดมูลคายุติธรรม 
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5.6 เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

หนี้สินทางการเงิน     

เช็คจายลวงหนา 2,407 24,528 2,407 24,528 

เจาหนี้การคา 90,968,843 72,480,459 90,968,843 72,480,459 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 611,743 2,493,821 611,743 1,262,621 

เงินมัดจำรับและเงินค้ำประกัน 550,535 550,535 550,535 550,535 

เจาหนี้อื่น 682,102 732,978 670,755 732,978 

คาใชจายคางจาย - บริษัทที่เกี่ยวของกัน 84,971 17,814 84,971 17,814 

คาใชจายคางจายอื่นๆ 10,799,248 14,409,964 10,774,248 14,384,964 

รวมหนี้สินทางการเงิน 103,699,849 90,710,099 103,663,502 89,453,899 

     

ประมาณการหนี้สิน     

ตนทุนงานกอสรางคางจาย 1,158,085 5,664,857 1,158,085 5,664,857 

โบนัสคางจาย 8,000,000 15,000,000 8,000,000 15,000,000 

ประมาณการคาความเสียหาย 6,107,197 20,001,169 6,107,197 20,001,169 

หัก  คาความเสียหาย -ไมหมุนเวียน (958,192) (16,653,519) (958,192) (16,653,519) 

ประมาณการคาความเสียหาย - หมุนเวียน 5,149,005 3,347,650 5,149,005 3,347,650 

รวมประมาณการหนี้สิน 14,307,090 24,012,507 14,307,090 24,012,507 

     

เจาหนี้กรมสรรพากร 4,341,471 660,635 4,341,471 660,635 

เงินประกันสังคมคางจาย 645,484 696,940 645,484 696,940 

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 536,338 737,870 536,338 737,870 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 123,530,232 116,818,051 123,493,885 115,561,851 
 

รายการเคลื่อนไหวประมาณการหนี้สินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี ้
 

(หนวย : บาท) 

 ตนทุนงานกอสราง  โบนัส  คาความเสียหาย  รวม 

ยอดยกมา 5,664,857  15,000,000  20,001,169 40,666,026 

จายชำระ (5,664,857)  (5,976,908)  (4,123,274) (15,765,039) 

บันทึกคาใชจาย 1,158,085  8,000,000  1,425,259 10,583,344 

กลับรายการ -  (9,023,092)  (11,195,957) (20,219,049) 

จัดประเภทรายการไปไมหมุนเวียน -  -  (958,192) (958,192) 

ยอดยกไป 1,158,085  8,000,000  5,149,005 14,307,090 
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ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

 บริษัทกลับรายการโบนัสคางจายป 2563 จำนวน 9.02 ลานบาท โดยลดคาใชจายโบนัสสำหรับป

สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงในตนทุนจากการใหบริการจำนวน 4.31 ลานบาท และ

คาใชจายในการบริหารจำนวน 4.71 ลานบาท ทั้งนี้ เพื่อรักษาสภาพคลองใหกับบริษัท เนื่องจากความ

ไมแนนอนของสถานการณการระบาดของโควิด-19  
 

 บริษัทกลับรายการคาความเสียหายป 2563 จำนวน 11.19 ลานบาท โดยลดในตนทุนจากการ

ใหบริการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเกิดจากในป 2563 เปนครั้งแรกที่บริษัทมีการ

รับประกันหลังการใหบริการมากกวา 1 ป และเมื่อบริษัทมีขอมูลที่เกิดขึ้นจริงเพียงพอจึงมีการปรับ

มูลคาของประมาณการใหใกลเคียงกับหนี้สินที่เกิดขึ้นจริง  
 

5.7 หนี้สินตามสัญญาเชา 
 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

หนี้สินตามสัญญาเชา 31,139,800  57,049,586  31,139,800  57,049,586 

หัก  คาใชจายทางการเงินรอตัดบัญช ี (420,270)  (1,635,133)  (420,270)  (1,635,133) 

มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชา 30,719,530  55,414,453  30,719,530  55,414,453 

หัก  สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป (21,707,052)  (24,410,940)  (21,707,052)  (24,410,940) 

สวนที่ถึงกำหนดชำระมากกวาหนึ่งป 9,012,478  31,003,513  9,012,478  31,003,513 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563 

 มูลคาอนาคต 

ของจำนวน 

เงินขั้นต่ำ 

ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  

มูลคาปจจุบัน 

ของจำนวน 

เงินขั้นต่ำ 

ที่ตองจาย  

มูลคาอนาคต 

ของจำนวน 

เงินขั้นต่ำ 

ที่ตองจาย  ดอกเบี้ย  

มูลคาปจจุบัน 

ของจำนวน 

เงินขั้นต่ำ 

ที่ตองจาย 

ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งป 22,095,245 (388,193) 21,707,052  25,625,803  (1,214,863) 24,410,940 

ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งป 

   แตไมเกินหาป 9,044,555 (32,077) 9,012,478 

 

31,423,783 

 

(420,270) 31,003,513 

รวม 31,139,800 (420,270) 30,719,530  57,049,586  (1,635,133) 55,414,453 
 

กลุมบริษัททำสัญญาเชาซื้อและเชาสำหรับอาคารสำนักงาน เครื่องจักรและยานพาหนะ ซึ่งมีอายุสัญญา

เชา 3 - 8 ป โดยมีสินทรัพยที่เกี่ยวของเปนหลักประกัน 
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รายการอื่นที่เก่ียวของ 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

ดอกเบี้ยจาย 1,642,120 2,483,458 1,642,120 2,483,458 

คาใชจายที่เกี่ยวกับสัญญาเชาระยะสั้น 7,520,291 36,301,496 7,520,291 36,301,496 

กระแสเงินสดจายทั้งหมดของสัญญาเชา 33,555,470 62,224,876 33,555,470 62,224,876 
 

5.8 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

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

หัก  สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป (15,000,000) (16,800,000) (15,000,000)  (16,800,000) 

สวนที่ถึงกำหนดชำระมากกวาหนึ่งป - 15,000,000 -  15,000,000 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทไดทำสัญญากูยืมเงินจากธนาคารพาณิชยวงเงินจำนวน 

50 ลานบาท กำหนดจายชำระเงินตนเดือนละ 1.4 ลานบาท ในระหวาง 1 ป นับตั้งแตวันที่เบิกเงินกู

ตามสัญญานี้ครั้งแรก คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3 ตอป และหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 2 

ตอป เงินกูยืมระยะยาวดังกลาว ไมมีภาระค้ำประกัน และตองชำระคืนเงินกูยืมใหเสร็จสิ้นภายใน 36 

เดือนนับตั้งแตเบิกเงินกูครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทตองดำรงอัตราสวนทางการเงินตามที่กำหนดไวในสัญญา

เงินกูระยะยาว 
 

ในระหวางป รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินมีดังตอไปนี้ 
 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2564  2563 

ยอดตนป 31,800,000  48,600,000 

จายชำระระหวางป (16,800,000)  (16,800,000) 

ยอดสิ้นป 15,000,000  31,800,000 
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6. สินคาคงเหลือ 
 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

งานระหวางกอสรางตามสัญญา 4,931,287 3,325,316 4,931,287 3,325,316 

วัสดุและอะไหล 37,704,468 41,980,749 37,704,468 41,980,749 

รวม 42,635,755 45,306,065 42,635,755 45,306,065 

หัก คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา (1,530,914) (998,123) (1,530,914) (998,123) 

สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 41,104,841 44,307,942 41,104,841 44,307,942 
 

ในระหวางป รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อการลดมูลคาสินคา มีดังตอไปนี ้
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดยกมาตนป 998,123  1,269,564  998,123  1,269,564 

เพิ่มขึ้น 532,791  -  532,791  - 

ลดลง -  (271,441)  -  (271,441) 

ยอดคงเหลือสิ้นป 1,530,914  998,123  1,530,914  998,123 

 

7. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

  บาท 

  รอยละการถือหุน ทุนที่เรียกชำระแลว ราคาทุน 

ชื่อ ประเภทกิจการ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

        

บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด ใหบริการงานกอสรางฐานรากอาคารดวยเสาเข็มชนิด

หลอ การทำเสาเข็มชนิดเจาะ การรับงานฐานราก

อื่น ๆ และใหบริการรับเหมากอสราง (โดยบริษัท

ไดหยุดประกอบการช่ัวคราวตั้งแตป 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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8. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 

ราคาทุน :  

1 มกราคม 2563 11,640,800 

31 ธันวาคม 2563 11,640,800 

31 ธันวาคม 2564 11,640,800 

  

คาเสื่อมราคาสะสม :  

1 มกราคม 2563 (7,183,928) 

คาเสื่อมราคาสำหรับป (486,933) 

31 ธันวาคม 2563 (7,670,861) 

คาเสื่อมราคาสำหรับป (486,933) 

31 ธันวาคม 2564 (8,157,794) 

  

มูลคาสุทธิตามบัญชี  

31 ธันวาคม 2563 3,969,939 

31 ธันวาคม 2564 3,483,006 

  

คาใชจายในการบริหาร  

คาเสื่อมราคาสำหรับป 2563 486,933 

คาเสื่อมราคาสำหรับป 2564 486,933 
 

รายไดและคาใชจายที่เก่ียวของที่รับรูในกำไรหรือขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดคาเชาจากอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  1,866,800  1,906,800  1,866,800  1,906,800 

คาใชจายในการดำเนินงานทางตรงซึ่งกอใหเกิดรายได 95,340  95,340  95,340  95,340 
 

ในระหวางป 2564 บริษัทไดลดคาเชาเปนระยะเวลา 2 เดือน เดือนละ 20,000 บาท เปนจำนวน 40,000 

บาท เพื่อชวยเหลือผูเชาในสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนขางตนมีมูลคาประมาณ 8.39 

ลานบาท โดยการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของอสังหาริมทรพัยบริเวณใกลเคียง 
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  

 

ที่ดิน 

อาคารโรงงาน 

และ 

สิ่งปลูกสราง 

เครื่องจักร 

เครื่องมือ 

และอุปกรณ 

เครื่องตกแตง 

และเครื่องใช 

สำนักงาน 

 

 

ยานพาหนะ 

 

สินทรัพย 

ระหวางกอสราง 

 

 

รวม 

ราคาทุน :        

1 มกราคม 2563 107,211,580 51,003,588 946,742,140 18,309,662 50,028,364 3,235,766 1,176,531,100 

ซื้อเพิ่ม  - 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 

ซื้อเพิ่ม  - - 38,922,294 635,691 - 3,369,637 42,927,622 

จำหนาย - - (8,113,828) (3,358,601) (2,501,233) - (13,973,662) 

โอนเขา / (โอนออก) - - 3,337,227 - - (3,337,227) - 

31 ธันวาคม 2564 107,211,580 53,401,982 909,248,639 15,449,906 32,132,085 2,078,523 1,119,522,715 
        

คาเสื่อมราคาสะสม :        

1 มกราคม 2563 - (27,330,639) (463,302,030) (11,036,221) (30,114,228) - (531,783,118) 

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

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

คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่จัดประเภทรายการ - - 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) 

คาเสื่อมราคาสำหรับป - (4,017,020) (73,929,903) (1,988,101) (3,284,709) - (83,219,733) 

คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่จำหนาย - - 7,850,608 3,252,227 2,501,228 - 13,604,063 

31 ธันวาคม 2564 - (35,243,306) (578,316,312) (11,091,746) (30,053,155) - (654,704,519) 
        

มูลคาสุทธิตามบัญช ี:        

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

31 ธันวาคม 2564 107,211,580 18,158,676 330,932,327 4,358,160 2,078,930 2,078,523 464,818,196 
        

คาเสื่อมราคาสำหรับป 2563        

ตนทุนบริการ       81,542,635 

คาใชจายในการบริหาร       3,602,783 

รวม       85,145,418 
        

คาเสื่อมราคาสำหรับป 2564        

ตนทุนบริการ       79,909,629 

คาใชจายในการบริหาร       3,310,104 

รวม       83,219,733 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  

 

ที่ดิน 

อาคารโรงงาน 

และ 

สิ่งปลูกสราง 

เครื่องจักร 

เครื่องมือ 

และอุปกรณ 

เครื่องตกแตง 

และเครื่องใช 

สำนักงาน 

 

 

ยานพาหนะ 

 

สินทรัพย 

ระหวางกอสราง 

 

 

รวม 

ราคาทุน :        

1 มกราคม 2563 107,211,580 51,003,588 942,022,825 18,243,686 50,028,364 3,235,766 1,171,745,809 

ซื้อเพิ่ม - 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 

ซื้อเพิ่ม - - 38,922,294 635,691 - 3,369,637 42,927,622 

จำหนาย - - (3,394,513) (3,358,602) (2,501,233) - (9,254,348) 

โอนเขา / (โอนออก) - - 3,337,227 - - (3,337,227) - 

31 ธันวาคม 2564 107,211,580 53,401,982 909,248,639 15,383,929 32,132,085 2,078,523 1,119,456,738 

        

คาเสื่อมราคาสะสม :        

1 มกราคม 2563 - (27,330,639) (458,583,033) (10,970,258) (30,114,228) - (526,998,158) 

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

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

คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่จัดประเภทรายการ - - 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) 

คาเสื่อมราคาสำหรับป - (4,017,020) (73,929,903) (1,988,101) (3,284,709) - (83,219,733) 

คาเสื่อมราคาสำหรับสวนที่จำหนาย - - 3,131,611 3,252,228 2,501,228 - 8,885,067 

31 ธันวาคม 2564 - (35,243,306) (578,316,312) (11,025,782) (30,053,155) - (654,638,555) 

        

มูลคาสุทธิตามบัญช ี:        

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

31 ธันวาคม 2564 107,211,580 18,158,676 330,932,327 4,358,147 2,078,930 2,078,523 464,818,183 

        

คาเสื่อมราคาสำหรับป 2563        

ตนทุนบริการ       81,542,635 

คาใชจายในการบริหาร       3,602,783 

รวม       85,145,418 

        

คาเสื่อมราคาสำหรับป 2564        

ตนทุนบริการ       79,909,629 

คาใชจายในการบริหาร       3,310,104 

รวม       83,219,733 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพยบางรายการที่คิดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยูมีราคาทุน

ในงบการเงินรวม จำนวน 299.17 ลานบาท (2563 : 272.95 ลานบาท) และในงบการเงินเฉพาะของ

บริษัท จำนวน 299.10 ลานบาท (2563 : 268.16 ลานบาท) 
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10 สินทรัพยสิทธิการใช 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 เคร่ืองจักร ยานพาหนะ อาคารสำนกังาน รวม 

ราคาทุน :     

1 มกราคม 2563 - - - - 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม  - - 16,613,675 16,613,675 

จัดประเภทรายการจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 69,192,935 14,315,475 - 83,508,410 

เชาเพิ่ม - 3,441,393 - 3,441,393 

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

ปรับลดจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเชา - - (269,379) (269,379) 

31 ธันวาคม 2564 69,192,935 17,756,868 16,344,296 103,294,099 

     

คาเสื่อมราคาสะสม :     

1 มกราคม 2563 - - - - 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม - - (2,474,377) (2,474,377) 

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

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

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

คาเสื่อมราคาสำหรับป (6,919,292) (3,551,369) (2,140,473) (12,611,134) 

31 ธันวาคม 2564 (20,649,889) (10,628,425) (6,771,554) (38,049,868) 

     

มูลคาสุทธิตามบัญชี :     

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

31 ธันวาคม 2564 48,543,046 7,128,443 9,572,742 65,244,231 

     

คาเสื่อมราคาสำหรับป 2563     

ตนทุนบริการ    9,102,620 

คาใชจายในการบริหาร    3,442,914 

รวม    12,545,534 

     

คาเสื่อมราคาสำหรับป 2564     

ตนทุนบริการ    9,154,062 

คาใชจายในการบริหาร    3,457,072 

รวม    12,611,134 
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ในเดือนกันยายน 2564 มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเชาโดยการปรับราคาคาเชาลดลง เปนผลใหมูลคา

สินทรัพยสิทธิการใชลดลงจำนวน 0.27 ลานบาท หนี้สินตามสัญญาเชาลดลงจำนวน 0.30 ลานบาท และ

เกิดกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเชาจำนวน 0.03 ลานบาท  

 

11. สินทรัพยไมมีตัวตน 
   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 โปรแกรม 

คอมพิวเตอร 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

ระหวางพัฒนา 

 

รวม 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2563 812,501 3,101,610 3,914,111 

ซื้อเพิ่ม 25,600 929,235 954,835 

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

ซื้อเพิ่ม 81,750  938,125 1,019,875 

โอนเขา / (โอนออก) 2,083,223 (2,083,223) - 

31 ธันวาคม 2564 3,003,074 2,885,747 5,888,821 

    

คาตัดจำหนายสะสม    

1 มกราคม 2563 (67,821) - (67,821) 

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

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

คาตัดจำหนายสำหรับป (357,730) - (357,730) 

31 ธันวาคม 2564 (594,065) - (594,065) 

    

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

31 ธันวาคม 2563   4,632,611 

31 ธันวาคม 2564   5,294,756 

    

คาตัดจำหนายสำหรับป 2563    

คาใชจายในการบริหาร   168,514 

    

คาตัดจำหนายสำหรับป 2564    

คาใชจายในการบริหาร   357,730 

 

 

 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
155 

12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
 

หนี้สินหมุนเวียนอื่นทั้งจำนวนเปนภาษีขายจากลูกหนี้ที่รอออกใบกำกับภาษีเมื่อไดรับชำระ 

 

13. ผลประโยชนพนักงาน 
 

13.1 คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 
 

ผลประโยชนพนักงานที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

คาจางและเงินเดือน  143,760,187    193,421,214    143,760,187    193,421,214  

โบนัส (กลับรายการ) (1,023,092)    8,504,651   (1,023,092)    8,504,651  

คาใชจายประกันสังคม  2,372,669    3,885,547    2,372,669    3,885,547  

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  379,660    361,243    379,660    361,243  

เงินสมทบ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  1,278,781    1,385,662    1,278,781    1,385,662  

เงินสมทบ-โครงการรวมลงทุน 

   ระหวางนายจางและลูกจาง (รับคืน) 

 

(56,168)   

 

 1,021,999  

  

(56,168)   

 

 1,021,999  

สวัสดิการพนักงาน  10,597,312    9,745,525    10,597,312    9,745,525  

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  884,996    2,118,922    884,996    2,118,922  

ผลประโยชนอื่น  2,263,026    2,903,687    2,263,026    2,903,687  

รวม 160,457,371  223,348,450  160,457,371  223,348,450 
 

13.2 โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว 
 

13.2.1 บริษัทและพนักงานบริษัทไดเขารวมเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแลว

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจาย

สะสมและเงินที่บริษัทจายสมทบ และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบ

วาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางป 2564 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงาน เปนจำนวนเงิน 1.28 ลานบาท (2563 : 1.39 ลานบาท)  
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13.2.2 โครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจางบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) (PYLON - 

Employee Joint Investment Program (“EJIP”))  ซ ึ ่ ง ม ี ว ั ต ถ ุ ป ร ะส ง ค  ใ น ก า ร ใ ห

ผลตอบแทนแกผูบริหารและพนักงานของบริษัทเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ

รักษาบุคลากรไวกับบริษัทในระยะยาวดวยความรูสึกมีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทและลูกจางจะจาย เงินสมทบและเงินสะสมเขาโครงการเปนเวลา 1 ป เพื่อซื้อ

หุน บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) โดยจะสามารถขายหุนไดไมเกินรอยละ 50 เมื่อโครงการ

ครบกำหนด 3 ป และจะขายหุนทั้งหมดไดในปที่ 4 ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับความเห็นชอบ

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว มีรายละเอียดดังนี้ 
 

อนุมัติโดย 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 

 

EJIP 

ครั้งที่ 

 

 

ระยะเวลาการจายชำระ 

ครบกำหนด 

โครงการ 

(3 ป) 

วันที่ขายหุน 

ทั้งหมด 

(ปที่ 4) 

 

จายเงินสมทบ 

(หนวย : ลานบาท) 

     2564 2563 

ครั้งที่ 4/2561  

(วันที่ 9 ส.ค. 2561) 

2 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562 30 ก.ย. 2564 30 ก.ย. 2565 - - 

ครั้งที่ 4/2562 

(วันที่ 14 ส.ค. 2562) 

3 1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2565 30 ก.ย. 2566 - 1.02 

 

13.3 โครงการผลประโยชนที่กำหนดไว 
 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงานมี 

การเปลี่ยนแปลง มีดังนี ้
 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 20,955,350 20,512,542 20,955,350 20,512,542 

ตนทุนบริการปจจุบันบันทึกเปนคาใชจาย 884,996 2,118,922 884,996 2,118,922 

ดอกเบี้ยจายบันทึกเปนคาใชจาย 411,803 433,908 411,803 433,908 

จายระหวางป (1,300,360) (2,110,022) (1,300,360) (2,110,022) 

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ 4,738,351 - 4,738,351 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25,690,140 20,955,350 25,690,140 20,955,350 

หัก  สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป (1,485,684) (1,073,460) (1,485,684) (1,073,460) 

สวนที่ถึงกำหนดชำระมากกวาหนึ่งป 24,204,456 19,881,890 24,204,456 19,881,890 
 

ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะถูกรวมอยูในรายการที่ไมตองจัดประเภทใหมเขางบ

กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เกิดขึ้นจาก 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

สมมติฐานประชากร (5,572,184)  (5,572,184) 

สมมติฐานทางการเงิน 4,576,866  4,576,866 

การปรับปรุงจากประสบการณ (3,743,033)  (3,743,033) 

รวม 4,738,351  4,738,351 
 

ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563  

มีดังนี ้
 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563 

อัตราคิดลด สำหรับพนักงานรายเดือน รอยละ 1.12 ตอป  รอยละ 1.94 ตอป 

อัตราคิดลด สำหรับพนักงานรายวัน รอยละ 1.86 ตอป  รอยละ 1.43 ตอป 

อัตราการตาย ตารางมรณะไทยป 2560  ตารางมรณะไทยป 2560 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนสำหรับพนักงานรายเดือน รอยละ 4.5 ตอป  รอยละ 6.68 ตอป 

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนสำหรับพนักงานรายวัน รอยละ 2.5 ตอป  รอยละ 1.77 ตอป 

อายุเกษียณ 55-60 ป  60 ป 

จำนวนพนักงาน 509 คน  789 - 790 คน 
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การวิเคราะหความออนไหว 

การเปลี่ยนแปลงในแตละขอสมมติฐานที่เกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ที่อาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือวาขอสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบตอ

ภาระผูกพันผลประโยชนที่กำหนดไวเปนจำนวนเงินดังตอไปนี้ 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 เพิ่ม (ลด) ภาระผูกพัน 

ผลประโยชนท่ีกำหนดไว 

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 ตอป) (1,258,313) 

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 0.5 ตอป) 1,358,257 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 ตอป) 1,248,582 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 0.5 ตอป) (1,170,534) 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1.0 ตอป) (107,541) 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงลดลงรอยละ 1.0 ตอป) 108,371 
 

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 จำนวน 21 ป สำหรับพนักงานรายเดือนและจำนวน 7 ป สำหรับพนักงานรายวัน การวิเคราะหการครบ

กำหนดของการจายชำระผลประโยชนพนักงานที่คาดวาจะจายกอนการคิดลดใหเปนมูลคาปจจุบันมีดังนี้ 
 

   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563 

ภายใน 1 ป  1,485,684  1,073,460 

ระหวาง 2 - 5 ป 9,729,320  3,889,925 

ระหวาง 6 - 10 ป 10,311,428  10,102,301 

มากกวา 10 ป 69,132,177  57,027,679 

รวม 90,658,609  72,093,365 
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14. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

(หนวย : พันบาท) 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563 

 หนี้สินตามสัญญาเชา  หนี้สินตามสัญญาเชา 

1 มกราคม 55,414  62,276 

    

รายการที่เกิดขึ้นจากกระแสเงินสด:    

การจายคืน (26,035)  (25,923) 

รายการที่ไมใชกระแสเงินสด:    

การไดมาจากการเพิ่มขึ้นของสัญญาเชาระหวางป -  3,441 

คาธรรมเนียมทางการเงินตัดจาย 1,642  2,483 

การไดมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี -  13,137 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการ (302)  - 

31 ธันวาคม 30,719  55,414 

 

15. เงินปนผลจาย 
 

15.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ไดมีมติอนุมัติให

จายเงินปนผลจากการดำเนินงานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุน

ละ 0.14 บาท จำนวน 749,873,396 หุน เปนเงิน 104.98 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดจายชำระเงินปนผล

ดังกลาวเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
 

15.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ไดมีมติอนุมัติให

จายเงินปนผลจากการดำเนินงานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุน

ละ 0.27 บาท จำนวน 749,873,396 หุน เปนเงิน 202.46 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดจายชำระเงินปนผล

ดังกลาวในระหวางกาลแลวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 

 

 

 

 

 

 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
160 

16. รายไดจากสัญญากอสราง 
 

สัญญาที่ทำกับลูกคา 
 

กลุมบริษัทมีรายไดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา ดังนี้ 
 

รายการ รายละเอียดสัญญา 

ประเภทสัญญา งานกอสราง 

ลักษณะสินคาและบริการ งานกอสรางฐานรากอาคารดวยการทำเสาเข็มเจาะ ปรับปรุงคุณภาพดิน และงานกำแพง

กันดินชนิดไดอะแฟรมในประเทศ 

ภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้นลงเมื่อ ระหวางการใหบริการ 

การกำหนดราคา ประมาณการตนทุนบวกกำไร 

การปนสวนราคา ประมาณการตนทุนบวกกำไรของแตละภาระที่ตองปฏิบัต ิ

เงื่อนไขการจายชำระที่สำคัญ ลูกคายอมรับงานบริการและรับวางบิล โดยกำหนดจายภายใน 7-60 วัน หลังจากรับวางบิล 

ภาระผูกพันในการรับคืน ไมมี 

การรับประกัน 6 เดือน - 5 ป 

ระยะเวลาของสัญญา ไมเกิน 24 เดือน  

ประเภทการรับรูรายได ตลอดชวงเวลาหนึ่ง โดยใชวิธีผลผลิต 
 

ยอดคงเหลือของสัญญา 
 

ตารางตอไปนี้ใหขอมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ สินทรัพยที่เกิดจากสัญญาและหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทำกับลูกคา 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนี้การคา -  สุทธ ิ 93,270,516  173,331,112  93,270,516  173,331,112 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน-สุทธ ิ 21,465,917  36,963,180  21,465,917  36,963,180 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน        

รายไดคางรับที่ยังไมไดเรียกชำระ        

มีระยะเวลาการรับรูรายไดดังนี ้        

0 - 30 วัน 17,953,414  10,428,303  17,953,414  10,428,303 

31 - 60 วัน 7,309,137  60,370,142  7,309,137  60,370,142 

61 - 90 วัน 73,500  102,769  73,500  102,769 

91 - 180 วัน 95,760  609,288  95,760  609,288 

181 - 360 วัน 68,670  4,001,641  68,670  4,001,641 

มากกวา 360 วันขึ้นไป 9,841,547  153,977  9,841,547  153,977 

รวม 35,342,028  75,666,120  35,342,028  75,666,120 

หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญา 30,531,641  19,094,602  30,531,641  19,094,602 
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รายการเปดเผยอื่น 
 

1) จำนวนรายไดที่รับรูในงวดจากหนี้สินตามสัญญาสิ้นงวดกอน 

 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

สัญญากอสราง 18,315,971  67,316,492  18,315,971  67,316,492 
 

2) จำนวนรายไดที่รับรูในงวดจากภาระผูกพันท่ีเสร็จสิ้นแลวในงวดกอน  
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

สัญญากอสราง 5,825,890  1,702,359  5,825,890  1,702,359 
 

3) ภาระท่ีตองปฏิบัติที่ยังคงเหลืออยูของสัญญากอสราง 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

มูลคาภาระที่ตองปฏิบัติที่ยังไมเสร็จสิ้นลง 

   ณ วันสิ้นงวด 

 

1,314,369,382 

  

274,230,583 

  

1,314,369,382 

  

274,230,583 

ชวงเวลาการรับรูรายได        

  ภายใน 12 เดือน 859,728,088  273,561,992  859,728,088  273,561,992 

  1-2 ป 430,314,346  668,591  430,314,346  668,591 

  มากกวา 2 ป 24,326,948  -  24,326,948  - 

 

17. รายไดอ่ืน 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

รายไดจากการขายวัสดุกอสรางและเศษซาก 344,518  40,667  344,518  40,667 

รายไดคาเชาและบริการสำนักงาน 1,866,800 1,906,800  1,866,800  1,906,800 

เงินเยียวยาจากหนวยงานราชการ 1,200,000 -  1,200,000  - 

อื่นๆ 2,665,139 3,050,651  1,433,938  2,949,313 

รวม 6,076,457 4,998,118   4,845,256  4,896,780 
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18. คาใชจายตามลักษณะ 
 

คาใชจายตามลักษณะที่สำคัญสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี ้
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

วัสดุกอสรางและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 379,832,946  645,408,625  379,832,946  645,408,625 

การเปลี่ยนแปลงในงานระหวางกอสรางตามสัญญา (1,605,971)  (370,567)  (1,605,971)  (370,567) 

เงินเดือน คาแรง และผลประโยชนอื่นของพนักงาน 160,457,371  223,348,450  160,457,371  223,348,450 

คาจางผูรับเหมาจาย 22,755,311  43,706,491  22,755,311  43,706,491 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 96,675,530  98,346,399  96,675,530  98,346,399 

คาเชาจาย 7,520,291  36,301,496  7,520,291  36,301,496 

คาซอมแซม 25,369,301  33,347,146  25,369,301  33,347,146 

คาขนสง 16,088,699  23,145,356  16,088,699  23,145,356 

คาเผื่อ (กลับรายการ) ผลขาดทุน 

   ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 

(3,013,449) 

  

9,447,292 

  

(3,013,449) 

  

9,447,292 

ตัดจำหนายหนี้สูญ 51,884  -  51,884  - 

กลับรายการประมาณการหนี้สิน (20,219,049)  (24,507,530)  (20,219,049)  (24,507,530) 

คาเผื่อ (กลับรายการ) จากการลดมูลคาของสินคา 532,791  (271,441)  532,791  (271,441) 

คาใชจายอื่น 64,252,748  119,213,231  64,193,779  119,146,703 

รวมคาใชจายตามลักษณะ 748,698,403  1,207,114,948  748,639,434  1,207,048,420 

 

19. สวนงานดำเนินงาน 
 

กลุมบริษัทดำเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ หมวดธุรกิจการกอสราง โดยดำเนินธุรกิจในสวนงาน

ทางภูมิศาสตรเดียว คือ ในประเทศไทย จึงมิไดมีการเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงานในงบการเงินนี้ 
 

ลูกคารายใหญ 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีรายไดจากลูกคาที่มีมูลคามากกวารอยละ 

10 ของรายไดตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท จำนวน 2 ราย และ 3 ราย เปนจำนวน

เงิน 219.45 ลานบาท และ 514.13 ลานบาท ตามลำดับ 

 

 

 

 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
163 

20. สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและคาใชจายภาษีเงินได 
 

สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สำหรับปสิ ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 มีดังนี ้
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

  บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)  

 

1 มกราคม 

2564 

งบกำไร 

ขาดทุน 

กำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธันวาคม 

2564 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจาก :      

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 2,602,244 (602,690) - 1,999,554 

คาเผื่อการลดมูลคาของวัสดุและอะไหล 199,625 106,558 - 306,183 

ประมาณการคาความเสียหาย 4,000,234 (2,778,794) - 1,221,440 

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน 4,191,070 (712) 947,670 5,138,028 

ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน 49,284 49,284 - 98,568 

ขาดทุนสะสมทางภาษ ี - 3,859,891 - 3,859,891 

รวม 11,042,457 633,537 947,670 12,623,664 

     

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจาก :     

สวนตางคาเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร (144,410) 3 - (144,407) 

สินทรัพยสิทธิการใชสุทธิหนี้สินตามสัญญาเชา (3,964,649) (2,501,406) - (6,466,055) 

รวม (4,109,059) (2,501,403) - (6,610,462) 

     

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธ ิ 6,933,398 (1,867,866) 947,670 (6,013,202) 

 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)  

 

1 มกราคม 

2564 

งบกำไร 

ขาดทุน 

กำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธันวาคม 

2564 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจาก :      

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 2,602,244 (602,690) - 1,999,554 

คาเผื่อการลดมูลคาของของวัสดุและอะไหล 199,625 106,558 - 306,183 

ประมาณการคาความเสียหาย 4,000,234 (2,778,794) - 1,221,440 

ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงาน 4,191,070 (712) 947,670 5,138,028 

ประมาณการหนี้สินจากการรื้อถอน 49,284 49,284 - 98,568 

ขาดทุนสะสมทางภาษ ี - 3,859,891 - 3,859,891 

รวม 11,042,457 633,537 947,670 12,623,664 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บันทึกเปนรายได (คาใชจาย)  

 

1 มกราคม 

2564 

งบกำไร 

ขาดทุน 

กำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

31 ธันวาคม 

2564 

     

หนี้สินภาษีเงินไดการรอการตัดบัญชี :     

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

สวนตางคาเสื่อมราคาสะสมของเครื่องจักร (144,410) 3 - (144,407) 

สินทรัพยสิทธิการใชสุทธิหนี้สินตามสัญญาเชา (3,964,649) (2,501,406) - (6,466,055) 

รวม (9,986,089) (2,501,403) - (12,487,492) 

     

สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตดับัญชี - สุทธ ิ 1,056,368 (1,867,866) 947,670 136,172 

 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน 
 

รายการกระทบยอดภาษีเงินได 
 

     (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน        

กำไรสุทธิกอนภาษีเงินได 43,817,511  215,295,350  41,874,863  215,069,588 

อัตราภาษีเงินไดรอยละ 20  20  20  20 

จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได 8,763,502  43,059,070  8,374,973  43,013,918 

        

ผลกระทบทางภาษีสำหรับ        

- กลับรายการประมาณการทางบัญชี (5,473,131)  -  (5,473,131)  - 

- รายไดที่ไดรับยกเวน -  (10,510,563)  -  (10,510,563) 

- คาใชจายที่สามารถหักเพิ่มได (4,917,007)  (1,918,122)  (4,917,007)  (1,918,122) 

- คาใชจายตามประมวลรัษฎากร (5,165,793)  -  (5,165,793)  - 

- คาใชจายตองหามตามประมวลรัษฎากร 3,321,093  3,307,984  3,321,068  3,305,214 

รายการปรับปรุงของปกอน 1,804,618  (493,147)  1,804,618  (493,147) 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของงวดปจจุบัน 1,867,867  -  1,867,867  - 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่ไมไดรับรูในปกอน -  (688,857)  -  (688,857) 

คาใชจายภาษีเงินได 4,061,040  32,756,365  3,672,485  32,708,443 
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     (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดประกอบดวย         

ภาษีเงินไดสำหรับงวดปจจุบัน:        

สำหรับป 388,555  35,258,112  -  35,210,190 

ปรับปรุงรายการของปกอน 1,804,618  (493,147)  1,804,618  (493,147) 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:        

การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว 1,867,867  (2,008,600)  1,867,867  (2,008,600) 

ภาษีเงินไดสุทธิ 4,061,040  32,756,365  3,672,485  32,708,443 

        

ภาษีเงินไดคางจายประกอบดวย        

ภาษีเงินไดปปจจุบัน 388,555  35,258,112  -  35,210,190 

หัก  ภาษีเงินไดจายลวงหนา (27,858,539)  (37,115,990)  (27,730,303)  (37,084,987) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 260,319  16,919  -  - 

(สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน) (27,730,303)  (1,874,797)  (27,730,303)  (1,874,797) 
 

ภาษีเงินไดที่รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563 

 

กอน 

ภาษีเงินได  

รายได

(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได  

กอน 

ภาษีเงินได  

รายได

(คาใชจาย) 

ภาษีเงินได  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได 

ขาดทุนจากการประมาณตาม 

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย (4,738,351)  947,670  (3,790,681)  -  -  - 

 

21. กำไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

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

กำไรสำหรับป (พันบาท) 39,756  182,539  38,202  182,361 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 0.05  0.24  0.05  0.24 
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22. การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 

ความเสี่ยงทางการเงินที่กระทบกับการดำเนินงานทางการเงินในอนาคต มีดังนี ้
 

22.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง  
 

กลุมบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองอยางระมัดระวังโดยการประมาณการกระแสเงินสด

หมุนเวียน การรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และความสามารถในการหา

เงินทุนใหเพียงพอจากวงเงินสินเชื่อ เพื่อจายชำระใหเปนไปตามเงื่อนไขของภาระผูกพัน 
 

22.2 ความเสี่ยงดานเครดิต 
 

ความเสี่ยงดานเครดิตเกิดขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเครดิตที่ใหกับลูกหนี้จาก

การบริการ 
 

1) การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดานเครดิตมีการบริหารแบบกลุม ดังนี ้
 

1.1 ธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถืออยูในระดับที่ AAA (อางอิงจาก

สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือท่ีมีความเปนอิสระ) 
 

1.2 ลูกคาที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเปน

อิสระ จะถูกนำมาใชในการพิจารณาความเสี่ยงดานเครดิต สวนที่ไมมีการจัดลำดับความ

นาเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเปนอิสระ กลุมบริษัทประเมิน

ความเสี่ยง การควบคุมคุณภาพการใหเครดิตกับลูกคา โดยพิจารณาจากฐานะการเงิน 

ประสบการณในอดีต และปจจัยอื่น การกำหนดวงเงินเครดิตใหกับลูกคาปกติมีการควบคุม

โดยผูบริหารของสวนงานที่เกี่ยวของ 
 

2) การประกัน 

ลูกหนี้โดยสวนใหญมีการจายเงินมัดจำหรือเงินจายลวงหนาบางสวนเพื่อเปนการประกันการทำงาน

ใหเสร็จสิ้นตามสัญญา 
 

3) การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน 

กลุมบริษัทมี 2 ประเภทของสินทรัพยทางการเงินที่ตองพิจารณาคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้น ดังนี ้

(1) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 

(2) สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 
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ลูกหนี้การคา ลูกหนี้หมุนเวียนอื่นและสินทรัพยที่เกิดจากสัญญา พิจารณาคาเผื่อผลขาดทุน

ดานเครดิตที ่คาดวาจะเกิดขึ้นตามวิธีการอยางงาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี

รายละเอียดดังนี้ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
  (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         

อัตราผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา 

   จะเกิดข้ึน(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 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - 10.42 60.37 0.10 0.61 4.00 0.15 75.66 

หนี้สินและรับชำระหลังวันสิ้นงวด (129.40) (21.71) (94.06) (6.70) (5.84) (28.09) (0.15) (285.96) 

มูลคาสุทธิที่นำมาคำนวณ - - - - 8.79 - 4.22 13.01 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น - - - - (8.79) - (4.22) (13.01) 

         

  (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 2564         

อัตราผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา 

   จะเกิดข้ึน(รอยละ) 

0.23 0.45 2.22 7.21 23.85 48.55 100.00  

ลูกหนี้การคา 52.26 39.55 1.36 0.11 - - 5.87 99.14 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 20.50 0.90 - 0.02 0.05 - 4.13 25.60 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา - 17.95 7.38 - 0.10 0.07 9.84 35.34 

หนี้สินและรับชำระหลังวันสิ้นงวด (72.76) (58.40) (8.74) (0.13) (0.15) (0.07) (9.85) (150.09) 

มูลคาสุทธิที่นำมาคำนวณ - - - - - - 9.99 9.99 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น - - - - - - (9.99) (9.99) 
 

รายการเคลื่อนไหวของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นมีดังตอไปนี ้
 

     (หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

ยอดตนป 13,011,220  3,563,928  13,011,220  3,563,928 

เพิ่มขึ้น -  9,447,292  -  9,447,292 

ลดลง (2,961,565)  -  (2,961,565)  - 

ตัดจำหนายหนี้สูญ (51,884)  -  (51,884)  - 

ยอดสิ้นป 9,997,771  13,011,220  9,997,771  13,011,220 
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22.3 ความเสี่ยงดานตลาด 
 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูในระดับต่ำ เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน

ทั้งหมดเปนสกุลเงินบาท เมื่อกลุมบริษัทมีรายการคาที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศที่มีสาระสำคัญ 

กลุมบริษัทจะใชสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 

ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยใน

ตลาดในอนาคต ซึ่งสงผลกระทบตอกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เนื่องจากเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ย

แบบลอยตัว กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยของกระแสเงินสดที่เกิดจากเงินกูยืม โดยความ

เสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีความ

เสี่ยงดานราคา และดานกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสรุปไดดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 

 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 เงินตน อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (รอยละ) เงินตน อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (รอยละ) 

 อัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลง 

ตามอัตราตลาด 

อัตรา 

ดอกเบี้ย 

คงที ่ รวม 

ปรับขึ้นลง 

ตามอัตราตลาด คงที ่

อัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลง 

ตามอัตราตลาด 

อัตรา 

ดอกเบี้ย 

คงที ่ รวม 

ปรับขึ้นลง 

ตามอัตราตลาด คงที ่

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินฝากธนาคาร           

- เงินฝากออมทรัพย  233,389   -    233,389   0.05 - 0.35   -  230,000  -  230,000   0.05 - 0.35   - 

- เงินฝากประจำ   130,001   -    130,001   0.325 - 0.350  -  130,001  -  130,001  0.325 - 0.350 - 

เงินลงทุนระยะสั้น - 20,000 20,000 - 0.50 - - - - - 

           

หนี้สินทางการเงิน           

เงินกูยืมระยะยาวจาก 

   สถาบันการเงิน 

 

 15,000  

 

 -    

  

15,000  MLR-2 - 

 

 15,000  

 

 -    

  

15,000  

  

MLR-2  

 

- 

หนี้สินตามสัญญาเชา  -     30,720   30,720  - 3.40 - 4.025  -     30,720   30,720  - 3.40 - 4.025 
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 (หนวย : พันบาท) 

 2563 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 เงินตน อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (รอยละ) เงินตน อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย (รอยละ) 

 อัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลง 

ตามอัตราตลาด 

อัตรา 

ดอกเบี้ย 

คงที ่ รวม 

ปรับขึ้นลง 

ตามอัตราตลาด คงที ่

อัตราดอกเบี้ย 

ปรับขึ้นลง 

ตามอัตราตลาด 

อัตรา 

ดอกเบี้ย 

คงที ่ รวม 

ปรับขึ้นลง 

ตามอัตราตลาด คงที ่

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินฝากธนาคาร           

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

เงินลงทุนระยะสั้น - 150,000 150,000 - 0.50 - 150,000 150,000 - 0.50 

           

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 

 

การวิเคราะหความออนไหว 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 

 ตนทุนทางการเงินเพิ่ม (ลด) 

อัตราดอกเบี้ย - เพิ่มขึ้น 1% 60 

อัตราดอกเบี้ย - ลดลง 1% (60) 

 

23. การบริหารสวนทุน 
 

การบริหารความเสี่ยง 
 

กลุมบริษัทมีวัตถุประสงคในการบริหารสวนทุน ดังนี้ 

 ดำรงไวซึ ่งความสามารถในการดำเนินงานอยางตอเนื ่อง เพื ่อใหสามารถจายคืนเงินทุนและ

ผลประโยชนใหกับผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอื่น 

 รักษาไวซึ่งโครงสรางสวนทุนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลดตนทุนเงินทุน 
 

การรักษาไวหรือการปรับปรุงโครงสรางสวนทุน กลุมบริษัทอาจปรับปรุงจำนวนการจายเงินปนผล การคืนทุน 

การออกหุนใหม หรือการขายสินทรัพยเพ่ือลดหนี้ 

 

 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 
170 

กลุมบริษัทมีการติดตามและตรวจสอบสวนทุนภายใตเงื่อนไขของวงเงินสินเชื่อ โดยใหมีอัตราสวนหนี้สิน

ตอทุนไมต่ำกวา 0 และไมเกินกวา 2 เทา อัตราสวนหนี้สินตอทุน มีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้ 
 

 (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

หนี้สินสุทธิ 234,806  274,264  234,510  272,991 

สวนของผูถือหุน 977,510  1,046,526  958,738  1,029,308 

อัตราสวนหนี้สินตอทุน (เทา) 0.24  0.26  0.24  0.27 

 

24. ภาระผูกพัน 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทมีภาระผูกพันดังนี้ 
 

24.1 บริษัทไดทำสัญญาบริการสำหรับการใชสำนักงานของบริษัท มีอายุสัญญา 3 ป เริ่มวันที่ 1 กันยายน 

2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และมีการตอสัญญาใหมเริ ่มวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 

สิงหาคม 2567 ดังนี้ 
 

 พันบาท 

ภาระผูกพันตามสัญญาบริการ  

ภายใน 1 ป 3,276 

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 3 ป 5,460 

รวม 8,736 
 

24.2 บริษัทมีภาระผูกพันจากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนจำนวนประมาณ 2.24 ลานบาท 
 

24.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีคดีความที่อยูระหวางการฟองรองจากบุคคลและบริษัท โดยบริษัท

เปนจำเลยรวมในความผิดฐานละเมิด ประมาณการคาความเสียหายจำนวน 3.56 ลานบาท โดยอยู

ในระหวางการพิจารณาของศาลชั้นตน อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาจะไมตองจายคาความเสียหายที่

เกิดข้ึนจากคดีฟองรองขางตน จึงไมบันทึกหนี้สินดังกลาวในงบการเงิน 
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24.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อดังตอไปนี้ 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

สกุลเงิน 

วงเงิน 

ทั้งสิ้น 

วงเงิน 

ใชไป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

วงเงิน 

ทั้งสิ้น 

วงเงิน 

ใชไป 

วงเงิน 

คงเหลือ 

(หนวย : ลานบาท) 

หนังสือค้ำประกัน บาท 2,467 159 2,308 2,467 159 2,308 

วงเงินเบิกเกินบัญชี บาท 67 - 67 62 - 62 

วงเงินกูสินเชื่อหมุนเวียน บาท 470 - 470 470 - 470 

วงเงินกูยืมระยะยาว บาท 80 15 65 80 15 65 

วงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา บาท 135 - 135 135 - 135 

(หนวย : ลานดอลลาสหรัฐ) 

วงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ดอลลาสหรัฐ 5 - 5 5 - 5 
 

วงเงินสินเชื่อขางตนไมมีหลักทรัพยค้ำประกัน และมีเงื่อนไขการดำรงไวซึ่งอัตราสวนทางการเงินที่

สำคัญตามสัญญาสินเชื่อ 

 

25. การจัดประเภทใหม 
 

งบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อเปรียบเทียบกับ 

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

   (หนวย : บาท) 

  งบการเงินรวม 

  กอน 

การจัดประเภท 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

หลัง 

การจัดประเภท 

งบแสดงฐานะการเงิน      

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 116,267,516  550,535  116,818,051 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12,419,486  (550,535)  11,868,951 

      

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

รายไดจากการรับจางงานกอสราง 1,415,214,674  818,992  1,416,033,666 

รายไดอื่น 5,817,110  (818,992)  4,998,118 
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   (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 กอน 

การจัดประเภท  

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

หลัง 

การจัดประเภท 

งบแสดงฐานะการเงิน      

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น 115,011,316  550,535  115,561,851 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12,419,486  (550,535)  11,868,951 

      

งบกำไรขาดทุน      

รายไดจากการรับจางงานกอสราง 1,415,214,674  818,992  1,416,033,666 

รายไดอื่น 5,715,772  (818,992)  4,896,780 

 

26. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหเสนอจายเงินปนผลจาก

กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.06 บาท จำนวน 749,873,396  

หุน เปนเงิน 44.99 ลานบาท โดยการจายเงินปนผลดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากทีป่ระชุมผูถือหุน 

 

27. การอนุมัติงบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 
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เอกสารแนบ 1 1 

 

ประวัติคณะกรรมการและผูบริหาร 

 

นายเสรี จินตนเสร ี

อายุ 80 ป  

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :  20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 24 เมษายน 2562 

จำนวนปที่เปนกรรมการ :  17 ป 

 

ประวัติการศึกษา  :  

 เนติบัณฑิตอังกฤษ, สถาบันเนติบัณฑิตอังกฤษ ลินคอรน อินน  

 เนติบัณฑิตไทย, สถาบันอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 

 นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสูตร Directors Certification Program รุนที่ 65/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 

ตำแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2548 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ, บมจ.ไพลอน 

ตำแหนงอ่ืนในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แหง 

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

 2540 – ปจจุบัน ประธานบริษัท, บจ. เสรี มานพ แอนด ดอลย 

ประสบการณการทำงาน : 

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

2553 – 2557 อนุกรรมการดานกฎหมาย, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2550 – 2552 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.สามมิตรมอเตอรแมนูแฟคเจอริ่ง 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)   :  รอยละ 0.498  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  ไมมี 
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นายวงศชัย แสงอารยะกุล 

อายุ 75 ป 

ประธานผูกอตั้ง 

กรรมการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :  20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 24 เมษายน 2562 

จำนวนปที่เปนกรรมการ :  17 ป 

 

ประวัติการศึกษา :  

 มัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

ตำแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2548 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน 

ตำแหนงอ่ืนในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แหง 

2510 – ปจจุบัน เจาของกิจการ, หางขายยาสยามฟารมาซี 

ประสบการณการทำงาน : 

2547 – 2548 กรรมการ, บจ. ไพลอน 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)   :   รอยละ 6.668 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  บิดานายชเนศวร แสงอารยะกุล 

และนายบดินทร แสงอารยะกุล 
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ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 

อายุ 74 ป 

กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :  20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 24 เมษายน 2562 

จำนวนปที่เปนกรรมการ :  17 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 :  

 หลักสูตร Directors Certification Program รุนที่ 20/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 

 หลักสูตร Audit Committee Program ป 2004 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries  

ตำแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2548 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน 

ตำแหนงอ่ืนในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน จำนวน 3 แหง 

2543 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 

2549 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,  

   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ี

2545 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ,  

   บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 

2526 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แหง 

2559 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, ราชกรีฑาสโมสร 
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ประสบการณการทำงาน : 

2548 – 2559 กรรมการ, สโมสรราชพฤกษ 

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

2547 – 2554 ประธานกรรมการ, บมจ. เดวา พร็อพเพอรตี้ 

2551 – 2552 กรรมการบริหาร, ธนาคารออมสิน 

2549 – 2552 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, ธนาคารออมสิน 

2546 – 2551 ที่ปรึกษา, บจ. เทคนิคคัลเลอร (ไทยแลนด) 

2536 – 2550 กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอรส 

2542 – 2549 กรรมการ ที่ปรึกษา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ, บจ. ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท 

2537 – 2540 กรรมการผูอำนวยการ, บจ. ไรมอน 

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

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

2517 – 2519 ผูจัดการฝายการเงิน, บจ. เครดิตการพาณิชย (ประเทศไทย) 

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

2514 – 2515 เจาหนาที่โท 2 กองการประกันภัย, กระทรวงพาณิชย 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)   :   รอยละ 0.137 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  ไมมี 
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ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร 

อายุ 76 ป 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :  20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 28 กันยายน 2563 

จำนวนปที่เปนกรรมการ :  17 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 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

ตำแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2556 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/  

   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน 

ตำแหนงอ่ืนในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แหง 

2550 – ปจจุบัน  อาจารยพิเศษ, คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณการทำงาน : 

2558 – 2561   กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 6 

2548 – 2556  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกำกบัดูแลกิจการ/  

  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน 

2555 – 2558   กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 5 

2515 – 2550   อาจารยประจำ, คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

2543 – 2549   กรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 1 และ 2 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)   :   ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  ไมม ี
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ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล 

อายุ 48 ป 

กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการผูจัดการใหญ 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :  20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 28 กันยายน 2563 

จำนวนปที่เปนกรรมการ :  17 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโครงสราง, Asian Institute of Technology 

 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสราง, Asian Institute of Technology 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

ตำแหนงปจจุบันในบริษทั : 

2559 – ปจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการผูจัดการใหญ, บมจ. ไพลอน 

ตำแหนงอ่ืนในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน 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 2564)   :  รอยละ 35.005 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  บุตรคนโตของนายวงศชยั แสงอารยะกุล 
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ดร.ชัยพัฒน สหัสกลุ 

อายุ 68 ป 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :  20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 28 เมษายน 2564 

จำนวนปที่เปนกรรมการ :  17 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

 เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                      

 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสูตร Directors Certification Program รุนที่ 21/2002 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 

 หลักสูตร Audit Committee Program รุนที่ 33/2010 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 หลักสูตร Managing Conflicts in the Boardroom จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Corporate disclosures : What are investors looking for beyond financial 

measures? จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 

 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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 หลักสูตร The Board’s Role in Fraud Prevention สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 “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 สมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 สัมมนา หัวขอ “ Anti-Corruption : The Practical Guide ”,Thai CAC 

 EVERST – Entire Business Innovation Transformation (EBIT), กรณีศึกษา IRPC สมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 National Director Conference 2564 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Easy listening: เกร็ดความรูดานบัญชีที่ AC ไมควรพลาด 

ตำแหนงปจจุบันในบริษัท 

2556 – ปจจุบัน  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน, บมจ. ไพลอน 

2548 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, บมจ. ไพลอน 

ตำแหนงอ่ืนในปจจุบัน 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แหง 

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

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน  

ประสบการณการทำงาน :  

2553 – ปจจุบัน อนุกรรมการจัดทำบันทึกขอตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ  

(สาขาสถาบันการเงิน สาขาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ) สำนักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

2561 – 2562 กรรมการ, การเคหะแหงชาติ 

2560 – 2562 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแกไขปญหารัฐวิสาหกิจ 

2557 – 2562 อนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ 

 เศรษฐกิจของประเทศ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

2558 – 2560 ประธานอนุกรรมการการประเมินผลโครงการภายใตกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

2559 – 2561 กรรมการ, บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

2557 – 2559 ประธานกรรมการตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย 

2556 – 2559 กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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2555 – 2559 กรรมการสภาวิจัยแหงชาติและกรรมการสาขาเศรษฐศาสตร 

2553 – 2555 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2545 – 2555 กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ผลิตไฟฟา 

2544 – 2552 เลขาธิการ, สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา 

2548 – 2551 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 

2548 – 2549 กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,  

 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)   :  ถือโดยสวนตัว ไมมี /  

ถือโดยคูสมรส รอยละ 0.333 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  ไมม ี
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นายบดินทร แสงอารยะกุล 

อาย ุ47 ป 

กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการรองผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการและการเงิน 

ผูรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ        : 25 เมษายน 2560 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 28 กันยายน 2563 

จำนวนปที่เปนกรรมการ :  5 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

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

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 

ตำแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2560 – ปจจุบัน  กรรมการ / กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง /  

   กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน 

ตำแหนงอ่ืนในปจจุบัน 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แหง 

2560 – ปจจุบัน  กรรมการ, บจ. อินโนวี่ 

2551 – ปจจุบัน  กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน 

ประสบการณทำงาน : 

2559 – 2560   รองกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการและการเงิน, บมจ. ไพลอน 

2548 – 2559  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการและ

การเงิน, บมจ. ไพลอน 

2553 -  2555  กรรมการ, บจ. อวนจัง 

2547 – 2548   กรรมการ และ กรรมการรองผูจัดการฝายอำนวยการและการเงิน, บจ. ไพลอน 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)   :  รอยละ 8.001 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  บุตรคนที่สองของนายวงศชยั แสงอารยะกุล 
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นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน 

อายุ 63 ป 

กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการรองผูจัดการใหญ-ฝายซอมบำรุง และรักษาการผูอำนวยการฝาย

ซอมบำรุง 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :  20 กรกฏาคม 2548 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 28 เมษายน 2564 

จำนวนปที่เปนกรรมการ :  17 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 44/2005 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย 

ตำแหนงปจจุบันในบริษัท : 

2559 – ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/  

  กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบำรุงและรักษาการผูอำนวยการฝายซอม

บำรุง, 

  บมจ. ไพลอน 

ตำแหนงอ่ืนในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบียน ไมมี 

ประสบการณการทำงาน : 

2548 – 2559 กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการ/ กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายซอมบำรุง 

  และรักษาการผูอำนวยการฝายซอมบำรุง, บมจ. ไพลอน 

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

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)   :  รอยละ 1.160 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  ไมม ี
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นายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย 

อายุ 48 ป  

กรรมการ 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

กรรมการรองผูจัดการใหญ-ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 

 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งแรก) :  17 เมษายน 2552 

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ (ครั้งลาสุด) : 28 เมษายน 2564 

จำนวนปที่เปนกรรมการ :  13 ป 

 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

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

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

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : 

 หลักสูตร Directors Accreditation Program รุนที่ 79/2009 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ตำแหนงปจจบุันในบริษทั : 

2559 – ปจจุบัน   กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/  

   กรรมการรองผูจัดการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด, บมจ. ไพลอน 

ตำแหนงอื่นในปจจุบัน : 

 กิจการที่เปนบริษทัจดทะเบียน  ไมม ี

 กิจการที่ไมเปนบริษัทจดทะเบยีน จำนวน 1 แหง 

2551 – ปจจุบัน  กรรมการ, บจ. เอ็กซิลอน 

ประสบการณการทำงาน : 

2552 – 2559  กรรมการ/ กรรมการบริหารกิจการ/ กรรมการรองผูจัดการใหญ  

  – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด, บมจ. ไพลอน 

2551 – 2552  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝายงานวิศวกรรม, บมจ. ไพลอน 

2551 – 2554  กรรมการ, บจ.ไทยคารดอทคอม 

2549 – 2550  ผูจัดการโครงการ, บมจ. ไพลอน 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)   :  รอยละ 1.965 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร :  ไมม ี
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นายชัยพล สุทธมนัสวงษ 

อายุ 49 ป 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายบัญชีและการเงนิ 

 

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 2564)   :  ไมม ี

 

นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน  

อายุ 42 ป 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการ 

 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

ประสบการณการทำงาน : 

 2556 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจัดการ, บมจ. ไพลอน 

 2551 – 2555 ผูอำนวยการฝายจัดซื้อ, บมจ. ไพลอน 

 2549 – 2550 ผูจัดการฝายระบบปฏิบัติการ, บมจ. ไพลอน 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)   :  ไมม ี
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นางสาวนิภาวรรณ โรจนบัณฑิต 

อายุ 50 ป 

ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน/ ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี 

 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (MPPM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 

ประสบการณการทำงาน : 

 2562 – ปจจุบัน ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน บมจ. ไพลอน 

 2560 – 2561 ผูอำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. สยามเทคนิค คอนกรีต  

 2547 – 2560 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร/  

 บริษัทลูกภายในกลุม SNC 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)   :  ไมม ี

 

นายกรณ ทองศรี 

อายุ 49 ป 

ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

ประสบการณการทำงาน : 

 2554 – ปจจุบัน   ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคลล, บมจ. ไพลอน 

 2552 – 2554   ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล, บจ. ทีพีพี กรุป 

 2545 – 2552   ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล, บจ. เจวีเค อินเตอรเนชั่นแนล ลอจิสติกส  

แอนด มูฟวิ่ง 

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)   :  ไมม ี
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นายรัฐกร  นาคาไชย

อายุ  51  ป

ผูอำนวยการฝายกอสราง

ประวัติการศึกษา  :
 ปริญญาโท  วิศวกรรมโครงสรางพ้ืนฐานและบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 ปริญญาตรี  วิศวกรโยธา  มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประสบการณการทำงาน  :
 2558  –  ปจจุบัน  ผูอำนวยการฝายกอสราง, บมจ. ไพลอน

 2556  –  2558  Project Director,บมจ. ไพลอน

 2551  –  2556  Senior Project Manager,  บมจ. ไพลอน

  2546  -  2551  Project Manager,  บมจ. ไพลอน

สัดสวนการถือหุนในบริษัท  (ณ วันที่ 21 ธันวาคม  2564)  :  ไมมี

นายวิโรจน มาธูป

อายุ  47  ป

ผูอำนวยการฝายกอสราง

ประวัติการศึกษา  :
 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  2564)  :  ไมมี
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นายอัฐกร ทองถนอม 

อายุ 41 ป 

ผูอำนวยการฝายกลยุทธ และกระบวนการ 

ประวัติการศึกษา : 

 ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม) สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง (2547)

ประสบการณการทำงาน : 

 2564 – ปจจุบัน

 2562 - 2564

 2560 - 2562

ผูอำนวยการฝายกลยุทธ และกระบวนการ, บมจ. ไพลอน 

  ผูจัดการฝายพัฒนากระบวนการทำงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 

บมจ. ไพลอน 

 วิศวกรสำนักงานอาวุโส, บมจ.ไพลอน 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)   :  ไมมี 

นางสาวฐิติมา เตียวประทีป 

อายุ 43 ป 

เลขานุการบริษัท 

ประวัติการศึกษา : 

 Bachelor of Accounting (Management) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

ประวัติการอบรม 

 Company Secretary Program Class 72/2016

 Board Reporting Program-BRP รุนที่ 26/2018

 ESG Showcase : การเปดเผยขอมูลดาน ESG ใน one report

 Financial Professional (Live Training)
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ประสบการณการทำงาน : 

 2550 – ปจจุบัน           เลขานุการบริษัท, บมจ. ไพลอน 

 2548 – 2550      เจาหนาที่ฝายบุคคล, บมจ. ไพลอน 

 2545 – 2548      เจาหนาที่ฝายบัญชี, บจ.ไพลอน 

 2542 – 2545      เจาหนาที่ฝายบัญชีและการเงิน, บจ.เวิรล ยูไนเต็ด ชิปปง  

 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564)   :  ไมมี 
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รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุม 
 

รายชื่อกรรมการ และผูบริหาร ชื่อบริษัท 

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กซิลอน จำกัด 

นายเสร ี จินตนเสร ี I 

CB 

 

นายวงศชัย  แสงอารยะกลุ I 

IIl 

 

ดร.ปญจะ เสนาดสิัย I 

CA 

 

ศ.กิตติคณุ ดร.วินติ ชอวิเชียร I 

CN 

Il 

 

ดร.ชัยพัฒน สหัสกลุ I 

II 

III  

 

นายสุชาต ิ บุญบรรเจิดศร ี I  

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกลุ I 

CE 

I 

CB 

IV 

นายบดินทร แสงอารยะกลุ I 

IV 

I 

IV 

นายสมศักดิ์  วิริยะพิพัฒน I 

IV 

I 

IV 

นายพิสันติ ์ ศิริศุขสกลุชัย I 

IV 

I 

IV 

นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน V  

นายชัยพล  สุทธมนัสวงษ V  

นางสาวนิภาวรรณ โรจนบณัฑิต V  

นายกรณ ทองศร ี V  

นายรัฐกร นาคาไชย V  

นายวิโรจน  มาธูป V  

นายอัฐกร  ทองถนอม V  

 

หมายเหต ุ:-      CB  ประธานกรรมการบริษัท       

  CA  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

  CN  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

  CE  ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการ และบริหารความเสี่ยง  

               I    กรรมการ      

  II   กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

  III  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

  IV กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

  V  ผูบริหาร 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

นาย สุวิทย จันทรอำพร 

คุณสมบัติ 

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 3800

การศึกษา: 

  ปริญญาโท สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 ปริญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน:   

 ผูชวยผูสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

 ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท บางกอกแลนด จำกัด (มหาชน)

 ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

 ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บริษัท ไอบีเอ็ม คอรปอเรชั่น จำกัด ประเทศ สหรัฐอเมริกา

 ผูอำนวยการอาวุโสฝายตรวจสอบภายใน บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

 กรรมการผูจัดการ บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอรรี่ จำกัด

หลักสูตรอบรม 

ป พ.ศ. หลักสูตรอบรม/ประกาศนียบัตร 

2562 การเตรียมงบการเงินรับผูสอบบัญชีตลาดทุน 

พ.ร.บ. ภาษีอากร มาตรการปองกันการกำหนดราคาโอนระหวางบริษัทท่ีมีความสัมพันธกัน 

Update มาตรฐานบัญชี PAEs และ NPAEs 
กลยุทธบริหารความเสี่ยงในโครงการกอสราง 

2561 การสอบทานกระบวนการจัดทำและติตตามดำเนินการตามแผนกลยุทธ 

โครงการอบรมหลักสูตร CIA Review 

การปฏิบัติงานสอบบัญชีอยางมีคุณภาพ 

การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ 

การจัดทำกระดาษทำการเพ่ือมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นในองคกร 

Data Analytics for internal auditor 
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ป พ.ศ.  หลักสูตรอบรม/ประกาศนียบัตร 

2560 Orientation course for Chief Accountants focusing on financial reporting 

 Enchancing Good Corporate Governance 

 

สถานที่ติดตอ:  บริษัท เอลบิสซิเนส แอดไวเซอรรี่ จำกัด 

เลขที่ 98/163 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 

โทร 02 184 5979                       แฟกซ    02 184 5923 

Email: suvitch@elba.co.th 



ONE REPORT 2564  
PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

เอกสารแนบ 4 1 

 

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพยสินถาวรหลักและสินทรัพยไมมีตัวตน 

ทรัพยสินถาวรหลักและสินทรัพยไมมีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564  มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย : ลานบาท) 
ทรัพยสิน ประเภททรัพยสิน ลักษณะ 

กรรมสิทธิ ์

มูลคาตามบัญช ี

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2564 

ภาระผูกพัน 

ทรัพยสิน 

ถาวร 

สินทรัพย 

ไมมีตัวตน 

   

ที่ดินอำเภอลาดหลุมแกว  

จังหวัดปทุมธาน ี(โรงงานซอมบำรงุ) 

x  เปนเจาของ 

 

107.21 ปลอดภาระ 

 

อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสราง 

อำเภอลาดหลมุแกว  

จังหวัดปทุมธานี (โรงงานซอมบำรงุ) 

x   เปนเจาของ 

 

13.54 ปลอดภาระ 

 

เครื่องจักร (1) 

เครื่องจักร 

x  

x 

 สัญญาเชาการเงิน 

เปนเจาของ 

48.54 

284.98 

มีภาระ 

ปลอดภาระ 

เครื่องมือและอุปกรณ x  เปนเจาของ 45.95 ปลอดภาระ 

เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน x  เปนเจาของ 4.36 ปลอดภาระ 

ยานพาหนะ (1) 

ยานพาหนะ 

x  

x 

 สัญญาเชาการเงิน 

เปนเจาของ 

7.13 

2.08 

มีภาระ 

ปลอดภาระ 

-สวนปรับปรุงอาคาร 

-สวนปรับปรุงอาคาร 

x  

x 

 สัญญาเชาการเงิน 

เปนเจาของ 

2.64 

1.98 

ปลอดภาระ 

ปลอดภาระ 

สินทรัพยระหวางกอสราง x  เปนเจาของ 2.08 ปลอดภาระ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร  x เปนเจาของ 2.41 ปลอดภาระ 

โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางพัฒนา  x เปนเจาของ 2.89 มีภาระ 

รวม 525.79  

                                                                                                                           
หมายเหตุ บริษัทไดทำสญัญาเชาการเงินยานพาหนะจำนวน 24 คัน และ เครื่องจักรประเภทเครื่องขุดเจาะ รถขดุ และอื่นๆ 

รวม 11 ชุด โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มียอดเจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินรวมทั้งสิ้น 21.25 ลานบาท เครื่องจักร

และยานพาหนะภายใตสญัญาเชาการเงินมีมลูคาสุทธิตามบญัชี 55.67 ลานบาท 
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โครงสรางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
โครงสรางการกำกับดูแลกิจการที่ด ี 

บริษัทมีโครงสรางการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้
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โครงสรางคณะกรรมการของบริษัทประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยอีก 3 ชุด ไดแก 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

กิจการและบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 

คณะกรรมการบริษัท   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนท้ังสิ้น 9 คน ประกอบดวย 

1. กรรมการที่ไมใชผูบริหาร 5 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 55.56 ของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบดวย 

 กรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 44.44 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระมีความเปน

อิสระจากฝายบริหารและผูถือหุนรายใหญ  

 กรรมการที่ไมอิสระ 1 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 11.11 ของคณะกรรมการทั้งคณะ  

2. กรรมการที่เปนผูบริหาร 4 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 44.44 ของคณะกรรมการทั้งคณะ 

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี ้

      ทั้งนีม้ีนางสาวฐิตมิา เตยีวประทีป เปนเลขานกุารบริษัท 

      หมายเหต ุ

      1. เปนผูที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงนิของบริษทั 

 

ชื่อ-นามสกลุ ตำแหนง 

1. นายเสรี จินตนเสร ี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. ดร.ปญจะ เสนาดสิัย1 กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

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

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

4. ดร.ชัยพัฒน สหสักุล1 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศร ี กรรมการ 

6. นายวงศชัย แสงอารยะกลุ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

7. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกลุ กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

8. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน กรรมการ และกรรมการบริหารกจิการและบริหารความเสี่ยง 

9. นายพิสันติ์ ศริิศุขสกลุชัย กรรมการ และกรรมการบริหารกจิการและบริหารความเสี่ยง 

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

วิศวกรรมโครงสราง ซึ่งเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง 

นอกจากนี้โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการซึ่งมีความหลากหลายในสาขาวิชาชีพ และมคีวามรู 

ความสามารถ และมีประสบการณที่เช่ียวชาญซึ่งจำเปนและเปนประโยชนในการประกอบธรุกิจของบรษิัท ดังน้ี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดำเนินการจัดการและกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามกฎหมาย หลักเกณฑ และ

ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท และปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย

สุจริตและระมัดระวัง 

คณะกรรมการบริษัทมาจากการแตงตั้งของผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหนาที่

ใหคำแนะนำและชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ   และเพื่อทำ

หนาที่เกี่ยวกับ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งสนับสนุนใหการกำกับดูแลกิจการเปนไป

ตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ด ี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ และเลขานุการบริษัท รวมกัน

พิจารณาการเลือกเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท  โดยดูใหแนใจวาเรื่องที่สำคัญไดนำเขารวมไวแลว  และ

กรรมการแตละคนมีความเปนอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุม 

 เลขานุการบริษัท มีการจัดสงวาระการประชุมใหแกกรรมการเปนการลวงหนาอยางนอย 5 วันทำการ ซึ่งเอกสาร

ดังกลาว ไดใหขอมูลและรายละเอียดอยางเพียงพอเพื่อประกอบการพิจารณา อยางไรก็ตาม ในเรื่องที่ไมสามารถเปดเผยเปน

ลายลักษณอักษร หรือการเปดเผยลวงหนาจะสงผลกระทบตอบริษัท คณะกรรมการบริษัทสามารถนำเรื่องมาอภิปรายในที่

ประชุมได 

ความเชี่ยวชาญ จำนวนคน รอยละ 

 กอสรางงานฐานราก และวิศวกรรม 4 44.44 

 บัญช ีการเงิน เศรษฐศาสตร และบริหารธรุกิจ 3 33.33 

 กฎหมาย 1 11.11 

 เครื่องจักรกลหนัก 1 11.11 

รวม 9 100 
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 ในระหวางการประชุม ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะนำเสนอเรื ่องตางๆและ

กรรมการสามารถจะอภิปรายปญหาสำคัญกันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการสงเสรมิใหกรรมการมกีาร

ใชดุลยพินิจตัดสินใจ  ซึ่งกรรมการไดใหความสนใจกับทุกวาระที่นำเขาสูที่ประชุม รวมถึงเรื่องการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการเชิญผูบริหารระดับสูงในแตละฝายเขารวมประชุม เพื่อนำเสนอขอมูล ปญหาและชี้แจง

รายละเอียด เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธระหวางกรรมการและผูบริหารระดับสูง ทั้งยังเปนการ

เขาถึงขอมูลสารสนเทศที่จำเปนเพิ่มเติมผานการสอบถามผูบริหารระดับสูง อีกทั้งในบางประเด็นที่มีขอมูลไมเพียงพอ 

กรรมการสามารถติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมไดผานเลขานุการของบริษัท 

 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบดวยสาระสำคัญ เชน วันเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดการประชุม  

รายชื่อกรรมการที่เขาประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและขอสังเกต มติ

คณะกรรมการบริษัทและความเห็นของกรรมการที่ไมเห็นดวย  บริษัทไดมีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

บริษัทเปนรูปเลม สามารถสืบคนงาย แตแกไขไมได  มีการบันทึกและเปดเผยจำนวนครั้งการเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท 

โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นทุกไตรมาสและไมต่ำกวา 6 ครั้งตอป สวนการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กิจการและบริหารความเสี่ยงซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของบริษัทจะจัดขึ้นเปนประจำ จึงมีการรายงานผลการประชุมของ

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัททราบดวย 

 

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือนายชเนศวร แสงอารยะกุล และนายบดินทร แสงอารยะกุล ลงลายมือช่ือ

รวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายชเนศวร แสงอารยะกุล หรือ นายบดินทร แสงอารยะกุล ลงลายมือชื่อ

รวมกับ นายวงศชัย แสงอารยะกุล หรือนายสมศักดิ ์ วิริยะพิพัฒน หรือนายพิสันติ ์ 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

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการชุดยอย ใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานที่

กำหนดไว 
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โดยในป 2564 คณะกรรมการเห็นวาประธานกรรมการสามารถทำหนาที่ในการนำประชุม และสนับสนุนให

กรรมการไดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไดอยางดีเยี่ยม 

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพยบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และ       

คูสมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังกรรมการทานนั้นไดรับการเลือกตั้งใหเปน

คณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้นหากกรรมการบริษัท และคูสมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ มีการทำธุรกรรมการซื้อ

ขายหลักทรัพยของบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) กรรมการทานนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพยนั ้นตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการถือครองหุนของกรรมการ และผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564 ประกอบดวย 

 

 

รายชื่อกรรมการ  

และผูบริหาร 

การถือครองหุน (หุน) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 การเปลี่ยนแปลง

ระหวางป 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ของตนเอง  คูสมรส/ 

บุตรท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ของตนเอง  คูสมรส/ 

บุตรท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะ 

1 นายเสรี จินตนเสร ี

ประธานกรรมการ  

กรรมการอิสระ 

3,733,246 - ไมเปลี่ยนแปลง 3,733,246 - 

2 ดร. ปญจะ เสนาดิสยั 

กรรมการอิสระ 

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

3 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวเิชยีร 

กรรมการอิสระ 

- - ไมเปลี่ยนแปลง - - 

4 ดร. ชยัพัฒน สหัสกุล 

กรรมการอิสระ 

- 2,499,996 ไมเปลี่ยนแปลง - 2,499,996 

5 นายสุชาติ บุญบรรเจดิศร ี

กรรมการ 

15,286,000 - ไมเปลี่ยนแปลง 15,286,000 - 

6 นายวงศชัย แสงอารยะกุล 

กรรมการ 

50,000,000 - ไมเปลี่ยนแปลง 50,000,000 - 

7 ดร. ชเนศวร แสงอารยะกุล 

กรรมการ 

262,490,132 - ไมเปลี่ยนแปลง 262,490,132 - 

8 นายสมศักดิ ์วิรยิะพิพัฒน 

กรรมการ 

8,695,746 - ไมเปลี่ยนแปลง 8,695,746 - 

9 นายพิสนัติ์ ศริิศุขสกุลชัย 

กรรมการ 

14,757,996 - ไมเปลี่ยนแปลง 14,757,996 - 

10 นายบดนิทร แสงอารยะกุล 

กรรมการ 

60,000,000 - ไมเปลี่ยนแปลง 60,000,000 - 

11 นายชยัพล สทุธมนัสวงษ 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายบัญชแีละการเงิน 

- - - - - 

12 นายวรีทัศน จิรเดชวิโรจน 

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ-ฝายการจดัการ 

- - - - - 
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รายชื่อกรรมการ  

และผูบริหาร 

การถือครองหุน (หุน) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 การเปลี่ยนแปลง

ระหวางป 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ของตนเอง  คูสมรส/ 

บุตรท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะ 

ของตนเอง  คูสมรส/ 

บุตรท่ียังไม

บรรลุนิติภาวะ 

13 นางสาวนภิาวรรณ โรจนบัณฑิต 

ผูอำนวยการฝายบัญชแีละการเงิน 

- - - - - 

14 นายกรณ ทองศร ี

ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

- - - - - 

15 นายรัฐกร นาคาไชย 

ผูอำนวยการฝายงานกอสราง 

- - - - - 

16 นายวโิรจน มาธูป 

ผูอำนวยการฝายควบคุมคุณภาพ 

- - - - - 

 

 

ขอบเขต อำนาจอนุมัติ หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องตางๆ ของบริษัทตามขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบริษัทให

เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย รวมถึงการ

กำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน เปาหมาย (ที่สอดคลองกับภารกิจ) กลุยทธ ทิศทางการดำเนินงานในแตละป และ

ติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนที่ไดกำหนดไว ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ

บริษัท มีการแยกบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการที่ชัดเจน โดยมีการกำหนด

อำนาจอนุมัติ หนาที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้ 

1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัท 

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้งและไมต่ำกวา 6 ครั้งตอป 

3. จัดใหมีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบัญชี

ตรวจสอบแลว และนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง

อยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ

เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอำนาจ

นั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจ

หนาที ่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหนาที ่ของคณะ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ซึ่งการมอบอำนาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจที่ทำ

ใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
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อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวน

เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

5. กำหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและ

การจัดการของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายเวน

แตในเรื่องดังตอไปนี้คณะกรรมการบรษิัทตองไดรบัมตอินุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนการดำเนินการ อันไดแก 

เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู 

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการ

ของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน นอกจากนี้ คณะกรรมการ

บริษัทยังมีขอบเขตหนาที่ในการกำกับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อขายทรัพยสินที่สำคัญตาม

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั ้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี ่ยง กรรมการ

ผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 

8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา

เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัด หรือเปนกรรมการ

ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ

บริษัทไมวาจะทำเพื่อประโยชนตนหรอืเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมี

มติแตงตั้ง 

9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสัญญาที่บริษัททำ

ขึน้ หรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

 

บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 3 คน 

โดยกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอยางนอย 1 คน ตองมีความรูความเขาใจหรือมีประสบการณดานการบัญชีหรือ

การเงิน และมีความรูตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีผลใหการดำเนินงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีวาระ

การดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป 

เมื่อกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบและ

กำกับดูแลกิจการไมสามารถอยูไดจนครบวาระ มีผลใหจำนวนสมาชิกนอยกวาจำนวนที่กำหนดคือ 3 คน คณะกรรมการบริษัท

หรือที่ประชุมผูถือหุนควรแตงตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการรายใหมใหครบถวนในทันทีหรืออยางชาภายใน 3 
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เดือนนับแตวันที่จำนวนสมาชิกไมครบถวน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ

ดูแลกิจการ 

 

โดยรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี ้

 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

1. ดร. ปญจะ เสนาดิสยั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอิสระ 

2. ดร. ชัยพัฒน สหัสกลุ  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการอสิระ 

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

 

หมายเหต ุทั้งนี้มี นางสาวฐิติมา เตยีวประทปี เปนเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 
 

ดร. ปญจะ เสนาดิสยั และดร.ชัยพัฒน สหัสกุลเปนกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกจิการ 2 ทานท่ีมีความรูและ

ประสบการณในการสอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกตองและเพียงพอโดยมีประสบการณมากกวา 30 ป และ 

มากกวา 20 ป ตามลำดับ 

 

ขอบเขต อำนาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกบัดูแลกิจการ  

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  

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

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาเสนอแตงตั้ง เลือกกลับเขามาใหม และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก รวมทั้งเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ภายนอกของบริษัท 

5. รวมใหความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง กำหนดคาตอบแทน โยกยาย และเลิกจางหัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอยางนอยปละ 1 ครั้ง และนำเสนอใหที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเห็นชอบ

ดวย 

9. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยเปดเผยไวในรายงานประจำป

ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการและตอง

ประกอบดวยรายการตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และการเขารวมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ แตละทาน 

(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดรับจากการปฏิบัติหนาที่

ตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10. ทำหนาท่ีกำกับดูแลกิจการตามหลกัการกำกับดูแลที่ด ี

11. กลั่นกรองนโยบายและสอบทานแนวทางการปฏิบัติดานการตอตานการคอรรัปชั ่น ใหขอเสนอแนะอันเปน

ประโยชนในการจัดทำ ปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการตอตานการคอรรัปชั่นใหเปนรูปธรรม รวมถึง

การกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปชั ่น สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่

เกี่ยวของ 

12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการใหคณะกรรมการบริษัททราบเปน

ประจำอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยกรรมการไมนอยกวา  3 คน 

และเปนกรรมการอิสระไมนอยกวากึ่งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการ

อิสระ ท้ังน้ี กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป 
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เมื ่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนครบวาระการดำรงตำแหนงหรือมีเหตุใดที่กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนไมสามารถอยูไดจนครบวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั ้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีจำนวนครบตามที่

คณะกรรมการบริษัทกำหนด  

โดยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี ้

 

ทั้งนี้มี นายกรณ  ทองศรี เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

ขอบเขตและอำนาจหนาทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

1. พิจารณาโครงสราง และ องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คุณสมบัติ รวมทั้งความเหมาะสมของ

ความรูและประสบการณของกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ 

2. คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเปน

กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ ในกรณีที่ตำแหนงวางลง เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่

ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งแลวแตกรณ ี

3. พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปดำรงตำแหนงในบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม 

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ ไดแก คาตอบแทน

รายเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบี้ยประชุม และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เปนตัวเงินและมิใชตัว

เงิน เพื่อกำหนดใหมีความเหมาะสม 

5. กำหนดเกณฑประเมินผลกรรมการผูจัดการใหญ และนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบ 

6. พิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแก

กรรมการและพนักงาน รวมถึงการพิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีที่มีกรรมการ หรือพนักงานไดรับการ

จัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ของจำนวนหลักทรัพยทั้งหมดที่จะจัดสรร และตองไมมีกรรมการรายใดใน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่จะไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ดวย จึงจะมีสิทธิ

ในการใหความเห็นชอบ 

7. รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจำปของ

บริษัท และในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 

ชื่อ-นามสกุล                     ตำแหนง 

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

2. ดร. ชัยพัฒน สหัสกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นายวงศชัย แสงอารยะกลุ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

  
เอกสารแนบ 5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 12 

 

8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง โดยแตงตั้งบุคคลที่เหมาะสม

เพื่อเปนคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท  

โดยรายชื่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้ 

ชื่อ-นามสกลุ ตำแหนง 

1. ดร.ชเนศวร แสงอารยะกลุ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง  

2. นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

3. นายพิสันติ์ ศริิศุขสกลุชัย กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

4. นายบดินทร แสงอารยะกลุ กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

 
ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่อง

เกี ่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการ

บริหารงาน การจัดการความเสี่ยง และอำนาจการบริหารตางๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดำเนินธุรกิจใหสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ

ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจอนุมัติ หนาที่และความรับผิดชอบที่

สำคัญไดดังนี้  

บริหารกิจการ  

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอ

ใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารตางๆของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ 

3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

4. อนุมัติการใชจายเงินลงทุนท่ีสำคัญ ๆ ที่ไดกำหนดไวในงบประมาณรายจายประจำปตามที่จะไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางตามตารางอำนาจดำเนินการ  
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6. เจรจาและเขาทำสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับโครงการ

กอสรางอันเปนปกติธุระของบริษัท ในวงเงินตามตารางอำนาจดำเนินการ 

7. เปนฝายกำกับดูแลฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และดานการ

บริหารงานอื่น   

8. มีอำนาจอนุมัติในการเปดหรือปดบัญชีเงินฝากธนาคาร กำหนดชื่อผูมีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก

ของบริษัท รวมถึง ดำเนินการตางๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกลาว 

9. มีอำนาจอนุมัติในการขอมีวงเงินสินเชื่อ การเขาทำสัญญาวงเงินสินเชื่อ การยกเลิกวงเงินสินเชื่อทกุประเภท 

รวมไปถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการนำหลักทรัพยของบริษัท เชน ที ่ดิน สิ ่งปลูกสราง เงินฝาก 

พันธบัตร เปนตน เพื่อใชเปนหลักประกันการขอมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแหง 

10. ดำเนินการตางๆที่จำเปนเพื่อการสงเสริมและปกปองผลประโยชนของบริษัท 

11. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

  บริหารความเสี่ยง 

12. คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง มีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงดานการ

คอรรัปชั่นและกำหนดมาตรการปองกันการคอรรัปชั่น พรอมทั้งจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแนวทางการ

ปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน พรอมทั้งเผยแพร

สื่อสารและใหความรูแกพนักงานของบริษัทใหทราบถึงนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นอยางท่ัวถึง 

13. พิจารณาและใหความเห็นตอรางนโยบาย และกรอบบริหารความเสี่ยงองคกร กอนนำเสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาใหความเห็นและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภท

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

(Operational Risk), ความเสี ่ยงดานการรายงาน (Reporting Risk) และความเสี ่ยงดานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎเกณฑหรือระเบียบตางๆ (Compliance Risk) 

14. พิจารณาและใหความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบน

ของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของบริษัท (Risk Tolerance) กอนนำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

กำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาใหความเห็นและอนุมัติ 

15. รับทราบ พิจารณา และใหความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง 

และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการบริหารความเสี่ยง

ที่เพียงพอและเหมาะสม 

16. ดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประสบความสำเร็จ เสนอแนะวิธีปองกัน และวิธีลด

ระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอยางตอเนื่อง และ

เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงไดรับการบริหารจัดการอยางเพียงพอและ

เหมาะสม 
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17. ใหคำแนะนำ และการสนับสนุนแกฝายจัดการ และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความ

เสี่ยงระดับองคกร รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

ภายในองคกรอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

18. ดูแลและสนับสนุนใหมีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงองคกรเปน

ประจำอยางนอยทุกป เพื่อใหแนใจวานโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกลาว ยังคงสอดคลองและ

เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม  

19. รายงานความเสี่ยงท่ีสำคัญขององคกร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความ

คืบหนา และผลการของการบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบทุกไตรมาส 

20. คณะกรรมการบริหารกิจการและบรหิารความเสีย่งสามารถจัดจางท่ีปรึกษาจากภายนอก เพื่อใหคำแนะนำได

ดวยคาใชจายของบริษัท 

 

ทั ้งนี ้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี ่ยงจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน

ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย (ถามี) ตามกฎเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู ถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการดำเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทที่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว 

 

ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผูบรหิาร มดีังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

1. ดร.ชเนศวร  แสงอารยะกลุ กรรมการผูจดัการใหญ 

2. นายพิสันติ์    ศิริศุขสกุลชัย กรรมการรองผูจดัการใหญ – ฝายงานวิศวกรรมและการตลาด 

3. นายสมศักดิ์  วิริยะพิพัฒน กรรมการรองผูจดัการใหญ – ฝายงานซอมบำรุง  

รักษาการผูอำนวยการ – ฝายซอมบำรุง 

4. นายบดินทร  แสงอารยะกุล1 กรรมการรองผูจดัการใหญ – ฝายการจัดการและการเงิน 

5. นายวีรทัศน จิรเดชวิโรจน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายการจัดการ 

รักษาการผูอำนวยการ – ฝายจัดซือ้ 

6. นายชัยพล สุทธมนสัวงษ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ – ฝายบัญชีและการเงิน 

7. นางสาวนิภาวรรณ โรจนบณัฑิต2 ผูอำนวยการฝายบญัชีและการเงิน 
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ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง 

8. นายกรณ ทองศร ี ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล 

9. นายรัฐกร นาคาไชย ผูอำนวยการฝายกอสราง 

10. นายวิโรจน มาธูป ผูอำนวยการฝายควบคมุคณุภาพ 

 

หมายเหตุ  1. ดำรงตำแหนงเปน Chief Financial Officer 

1. ดำรงตำแหนงเปน สมุหบัญช ี

ขอบเขต อำนาจอนุมัติ และหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญ 

1. รับผิดชอบการบริหารงานประจำวันของบริษัท และควบคุมดูแลบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของบริษัท 

2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

3. เปนผูรับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนตามวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบาย 

ระเบียบ ขอกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผูถือหุนและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติคณะ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัททุกประการ 

4. อนุมัติการจัดซื้อจัดจางในการบริหารจัดการสำนักงานในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาทตอรายการ 

5. เจรจาและเขาทำสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับโครงการ

กอสรางอันเปนปกติธุระของบริษัท ตามตารางอำนาจดำเนินการ 

6. มีอำนาจในการวาจาง และกำหนดผลตอบแทนใหแกพนักงานทั้งหมดของบริษัทตลอดจนแตงตั้งตัวแทนฝาย

นายจางในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท 

 อยางไรก็ตาม อำนาจของกรรมการผูจัดการใหญจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่กรรมการผูจัดการใหญหรือ 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย ตาม

กฎเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการ

อนุมัติรายการในลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและ

อนุมัติรายการดังกลาวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนด เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะ

การดำเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัทท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจนแลว 

 

การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

การสรรหากรรมการอิสระ 

 องคประกอบและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการอิสระ 
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  บริษัทไดกำหนดใหองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทเปนไปตามหลักเกณฑของ ก.ล.ต. คือ มี

กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไมนอยกวา 3 คน โดยมีหลักเกณฑในการสรรหา

กรรมการอิสระเปนไปตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งเขมกวาขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุน

ที่ออกใหม โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑในการสรรหาดังนี ้

 

นิยามกรรมการอิสระ 

   บริษัทไดกำหนดนิยามกรรมการอิสระ ไวดังนี ้

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (นับรวมการถือครองหุนของผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258 แหง

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

ดวย 

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

(กรรมการที่ดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร กรรมการที่ทำหนาท่ีรับผิดชอบเยี่ยงผูบริหาร และกรรมการที่มี

อำนาจลงนามผูกพัน เวนแตแสดงไดวาเปนการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ

อนุมัติไวแลว และเปนการลงนามรวมกับกรรมการรายอื่น) ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือน

ประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน 

(บริษัทยอยตั้งแต 2 บริษัทข้ึนไปที่มีบริษัทใหญเปนลำดับเดียวกัน) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน 

บิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัท

ยอย 

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

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการ

ขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปน(ในปจจุบัน) หรือเคยเปน(ในชวง 2 ปกอน

ไดร ับการแตงตั ้ง) ผู ถือหุ นรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผู บริหาร ของผู ที ่มี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ที่มีมูลคารายการตั้งแตรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ(NTA) ของบริษัทหรือตั้งแต 20 ลานบาท

ขึ้นไปแลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา โดยการคำนวณมูลคาดังกลาวใหนับรวมรายการในชวง 1 ปกอน

หนาที่ทำกับบุคคลเดียวกัน โดยความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวใหรวมถึงการทำรายการทางการคาที่

เปนธุรกรรมปกติ   การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับทรัพยสินหรือบริการ และการ

ให หรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

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

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง
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ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู  

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

รวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสอง

ลานบาทตอปจาก บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ 

ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพ เปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใช

กรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 

 โดยกระบวนการในการสรรหาจะเหมือนกับกระบวนการสรรหากรรมการ และผูบริหารระดับสูงสดุ โดยไดกลาว

ไวในหัวขอถัดไป 

 การสรรหากรรมการใหมและผูบริหารระดับสูงสุด 

 หลักเกณฑและกระบวนการในการคัดเลือกแตงตั้งกรรมการใหม (รวมถึงผูบริหารระดับสูงสุด) และการพน

จากตำแหนงกรรมการ   

การคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการใหม รวมทั้งกรรมการผูจัดการใหญ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเปนผูพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการทุกราย ไมวาจะ

เปนกรณีกรรมการที่เปนตวัแทนของผูถือหุน หรือกรรมการอิสระ โดยอาจพิจารณาใชบริษัทที่ปรึกษา (Professional 

Search Firm) หรือฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการ

ใหม ดังนี ้

1) ความรู ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถ และประสบการณที่จำเปนและสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของบริษัท เพื่อสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลบริษัท  

2) คุณสมบัติตามขอกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และกลต. และขอบังคับของบริษัท 

3) มีประวัติการทำงานที่โปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเปนมืออาชีพ 

4) การไมจำกัดเพศ 

 องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนั้นไดกําหนดไวใน

ขอบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  
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 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวน

กรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย

กำหนด 

 ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ถาจำนวนกรรมการ

ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจาก

ตำแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป 

ใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขา

มาดำรงตำแหนงใหมก็ได 

 

  การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจำนวนหุนท่ีตนถือ 

2. ผูถือหุ นแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยู ทั ้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผู

ออกเสียงช้ีขาด 

ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ

บริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน  

บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะตองไดรับมติของคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวาสามในสี่ 

ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยูและจะอยูในตำแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน 

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการพนตำแหนงกอนถึงวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน

สี่ของจำนวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

 

คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณาตาม

หลักเกณฑของความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา

กรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม ประสบการณ ภาระหนาที่ 
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ขอบเขตความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการ

แตละทาน โดยกำหนดองคประกอบเปน 3 สวน คือ (1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งสะทอนความรับผิดชอบในฐานะ

กรรมการ (2) เบี ้ยประชุมเพื่อแสดงใหเห็นความสำคัญ และการอุทิศเวลาในการเขาประชุม (3) โบนัสซึ ่งเปน

คาตอบแทนพิเศษที่จายใหกับกรรมการปละครั้งตามมูลคาที่สรางใหแกผูถือหุน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน ทำหนาที ่พ ิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการในเบื ้องตน เพื ่อนำเสนอที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากอนนำเสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประจำทุกป 
 

คาตอบแทนผูบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญจะเปนผู พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคาตอบแทนและการปรับคาจาง

ประจำปของผูบริหาร โดยผูบริหารจะไดรบัคาตอบแทนเปนเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดำเนินงานของ

บริษัท และผลงานของแตละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators 

 

คาตอบแทนกรรมการ 

(1) คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน 
 

คาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2564 มีรายละเอียดดังนี ้

 

 

 

1. คาตอบแทนรายเดือน 

                      ป 2563                   ป 2564 

                                                             (บาทตอเดือน)            (บาทตอเดือน)  

-  ประธานกรรมการบริษัท                                           50,000                  50,000     

-  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ         35,000                  35,000 

-  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ         31,000          31,000 

-  กรรมการ             21,000                  21,000 

 

ยกเวนกรรมการที่เปนผูบริหารของบริษัทจะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนรายเดือนนี ้

 

2. คาเบี้ยประชุม 

                                                                                                    ป 2563                    ป 2564 

          (บาทตอครั้ง)               (บาทตอครั้ง) 

-  กรรมการ            5,000                       5,000   

-  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ          5,000                       5,000   

-  กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน        5,000                       5,000   
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3. โบนัส       3,000,000        3,000,000 

 

กรรมการบริษัทไมขอรับโบนัสจากผลการดำเนินงานประจำป 2563 และป 2564 เพื่อชวยลดภาระคาใชจายของ

บริษัท 

 

 กลาวโดยสรุป  กรรมการทีไ่มเปนผูบริหารมีโครงสรางคาตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 1 2 และ 3 แตกรรมการที่

เปนผูบรหิารมโีครงสรางคาตอบแทนกรรมการในรูปแบบที่ 2 และ 3 เทานั้น โดยโครงสรางดังกลาวเหมาะสมกับความ

รับผิดชอบและสามารถจูงใจใหกรรมการและผูบริหารนำพาองคกรใหดำเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และ

สามารถเปรยีบเทียบไดกับระดับทีป่ฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม
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คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับในป 2564 

 
 

1 นายเสรี จินตนเสรี 600,000.00             30,000.00                 -                    630,000.00       

2 ดร.ปญจะ เสนาดิสัย 420,000.00             30,000.00                 30,000.00                      -                    490,000.00       

3 ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล 372,000.00             30,000.00                 30,000.00                      10,000.00                      -                    452,000.00       

4 ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร 372,000.00             30,000.00                 30,000.00                      10,000.00                      -                    442,000.00       

5 นายวงศชัย แสงอารยะกุล 252,000.00             30,000.00                 10,000.00                      -                    292,000.00       

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

7 นายบดินทร แสงอารยะกุล 30,000.00                 -                    30,000.00         

8 นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน 30,000.00                 -                    30,000.00         

9 นายพิสันติ์  ศิริศุขสกุลชัย 30,000.00                 -                    30,000.00         

10 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี 147,000.00             15,000.00                 -                    162,000.00       

2,163,000.00         285,000.00              90,000.00                     30,000.00                    -                   2,588,000.00   

โบนัสกรรมการ รวม

ป 2564

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล
คณะกรรมการตรวจสอบ

และกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน

รวม

คาตอบแทนรายเดือน
คาเบ้ียประชุม

คณะกรรมการบริษัท
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คาตอบแทนผูบริหารในปที่ผานมา 

      ผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและโบนัส ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแต

ละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators โดยในป 2564 สามารถสรุปคาตอบแทนที่ผูบรหิารไดรับเปนดังนี ้

คาตอบแทนรวมของผูบริหารซึ่งประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม ในป 2564 เทากับ 15.836 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 9.35  ของคาตอบแทนพนักงานรวม

ทั้งหมดของบริษัท 

 

 

(2) คาตอบแทนอื่น -ไมมี-  
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จำนวนครั้งท่ีเขาประชุม 

ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง 

ป 2564 

คณะกรรมการ 

(6 ครั้ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบและ

กำกับดูแลกิจการ 

(6 ครั้ง) 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน 

(2 ครั้ง) 

นายเสรี จินตนเสร ี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 6/6   

ดร.ปญจะ เสนาดสิัย กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

6/6 6/6  

ศ.กิตติคณุ ดร.วินติ ชอวิเชียร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6/6 6/6 2/2 

ดร.ชัยพัฒน สหสักุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6/6 6/6 2/2 

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี1 กรรมการ 3/3   

นายวงศชัย แสงอารยะกลุ กรรมการ และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

6/6  2/2 

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกลุ กรรมการ และ 

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

6/6   

นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6   

นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6   

นายพิสันติ์ ศริิศุขสกลุชัย กรรมการ และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 6/6   
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญ และ

ความรับผิดชอบที่มีตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญ

ตอการปฏิบัติตามหลักการกำกบัดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้  

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนำองคกรที่สรางคุณคาใหแกกิจการ

อยางยั่งยืน 

2. กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน 

3. เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 

4. สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

5. สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

6. ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

7. รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

8. สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน 

 

และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดกำหนดใหมีการทบทวนนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามนโยบายอยางสม่ำเสมอเปนประจำทุกป และไดเปดเผยนโยบายการกำกับดูแล

กิจการของบริษัทบนเว็บไซตเพื่อการสื่อสารภายนอกองคกร และเผยแพรเพื ่อการสื่อสารใหพนักงานในองคกร

รับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว  

 

จากการที่บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจด

ทะเบียนป 2560 ทั้ง 8 หลักปฏิบัติ เปนผลใหบริษัทไดรับการประเมินการกำกับดูแลกิจการอยูในระดับดีมากอยาง

ตอเนื่อง และในป 2564 บริษัทไดรับการประเมินจากหนวยงานที่กำกับดูแล และจากองคกรและหนวยงานตางๆ ดังนี ้

- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย อยูในระดับ     

“ดีเยี่ยม” 

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำป 2564 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) อยูในระดับ “ดีเลิศ” 

 

 

โดยในป 2564 บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ดังนี้ 
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1. สิทธิของผูถือหุน และการปฏบิตัิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

บริษัทเคารพสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เชน การ

เขารวมประชุมเพื่อใชสิทธิออกเสียงในการประชุมผูถือหุน การอนุมัติจายเงินปนผล การกำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

เปนตน และสิทธิมากกวาสิทธิตามกฎหมาย โดยเปดเผยขอมูล ขาวสารตางๆ ที่สำคัญใหผูถือหุนรับทราบผานทาง

เว็บไซตของบริษัท  

 

ในเรื่องการประชุมผูถือหุน กอนการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ

วาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการบริษัทลวงหนาตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยคณะกรรมการบริษัทได

กำหนดหลักเกณฑตางๆ เชน สัดสวนการถือหุนของผูที่เสนอ รายละเอียดของขอมูลประกอบการพิจารณา ชองทางรับ

เร่ือง  กำหนดเวลารับเรื่อง และไดมีการแจงขอมูลผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

เปดเผยรายละเอียดหลักเกณฑในเว็บไซตของบริษัท สำหรับการสงหนังสือเชิญประชุม บริษัทไดแนบขอมูล

ประกอบการพิจารณาในแตละวาระใหผูถือหุนไดรับทราบ รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบตางๆ และรายชื่อกรรมการ

อิสระในกรณีไมสามารถมารวมประชุมไดแตตองการตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยบริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญ

ประชุมพรอมเอกสารแนบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัทลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณา

ขอมูลกอนไดรับเอกสารฉบับจริง 

 

ในวันประชุมผูถือหุน กรรมการบริษัทจะเขารวมประชุมทุกทานหากไมมีเหตุจำเปนซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

ซึ่งในปที่ผานมา มีกรรมการบริษัทไดเขารวมประชุมครบทุกทาน เมื่อเริ่มประชุมประธานในที่ประชุมซึ่งเปนประธาน

กรรมการไดแจงกฎเกณฑที่ใชในการประชุม และใหสิทธิผูถือหุนไดเลือกกรรมการเปนรายบุคคล รวมทั้งเปดโอกาสให

ผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับการประชุมหรือเกี่ยวของกับบริษัท นอกจากนี้ บริษัท

เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคำถามมายังบริษัทลวงหนาผานทางเว็บไซต และอีเมลของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไมมีการแจก

เอกสารที่มีขอมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผูถือหุนอยางกะทันหัน ไมเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูล

สำคัญโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา ไมจำกัดสิทธิในการเขาประชุมของผูถือหุนที่มาสายอีกดวย (หากผูถือหุน

ทานใดมาสาย ก็ยังมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงในวาระถัดไป) 

 

ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทไดจัดทำรายงานการประชุมและเผยแพรรายงานการประชุมในเว็บไซต

ของบริษัทภายใน 14 วัน 

 

สำหรับการดูแลเรื ่องการใชขอมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนำขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนและผูอื่น ซึ่งรายละเอียดอยูในหัวขอการ

ดูแลการใชขอมูลภายใน นอกจากนี้ในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยง บริษัทมีมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ

รายการที่เกี่ยวโยง ซึ่งกรรมการที่มีสวนไดเสียหรือมีสวนเกี่ยวของจะไมมีสิทธิออกเสียงในกระบวนการพิจารณา

ธุรกรรมระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียหรือมีสวนเก่ียวของ 
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2. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

2.1 การดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทจะปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และจะดูแลใหมีการสงเสริมใหเกิด

ความรวมมือระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางการเติบโตและความยั่งยืนของกิจการ โดยบริษัท ไดให

ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงสิทธิผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท ตั้งแตผูถือหุน พนักงาน 

ลูกคา เจาหนี้ คูคา คูแขงทางการคา ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ

สวนรวม คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดนโยบายไวในจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานที่เปนลาย

ลักษณอักษร โดยไดเปดเผยในเว็บไซตบริษัท สำหรับใชเปนแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท ฝาย

บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเปนหนาที่ และเปนวินัยที่ทุกคนพึง

ปฏิบัติ ซึ่งสรุปไดดังนี้  

 

นโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุน 

เพื่อใหบริษัทไดมีหลักการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกันตอผูถือหุน บริษัทไดกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ดวยความระมัดระวังรอบคอบ 

และเปนธรรมตอผูถือหุน เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย 

2. กำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทมีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการที่

ถูกตองเหมาะสม เพื่อปกปองและเพิ่มผลประโยชนของผูถือหุน 

3. มุงมั่นในการสรางความเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่ดี

สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

4. เคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จำเปนเพื่อประเมินบริษัท โดยเทาเทียมกัน และจะเปดเผย

ผลประกอบการ ฐานะการเงิน พรอมขอมูลสนับสนุนที่ถูกตองตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 

5. ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ทั้งในการประชุมผูถือหุน และกรณีอ่ืนๆ 

6. จะบริหารองคกรโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสงเสริมใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในทุก

ระดับขององคกร สอดสองดูแลและจัดการแกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นใน

องคกร 

 

ในป 2564 ไมมีขอพิพาทฟองรอง หรือขอรองเรียนใดๆ ระหวางบริษัท กับผูถือหุน 

 

นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน 

บริษัทตระหนักอยู เสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที ่สำคัญของบริษัท เปนปจจัยแหง

ความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัท บริษัทจึงใหการดูแลตลอดจนใหความเปนธรรมในดานโอกาส  
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ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทไดยึดหลักปฏิบัติ

ดังตอไปนี ้

1. ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสวนบุคคล 

2. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยูเสมอ 

3. การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำดวยความสุจริตใจ และ

ตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแตละคน 

4. ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลาย

รูปแบบ อาทิ การจัดสัมมนา การฝกอบรม เปนตน 

5. กำหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงานและสวัสดิการแกพนักงานอยางเปนธรรม ที่สอดคลองกับผลการ

ดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น เชน สภาพตลาด การแขงขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน ผลการ

ปฏิบัติงาน และความสามารถในการทำกำไรในแตละป เปนตน และในระยะยาว เชน การวัดผลการ

ปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard เปนตน 

6. รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 

 

โดยในป 2564 บริษัทไมมขีอรองเรียนใดๆ ระหวางบริษัท กับพนักงาน  

  

นโยบายการปฏิบัติตอลูกคา 

บริษัทเชื่อมั่นในคุณคาของการสรางความพึงพอใจ และความมัน่ใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคา ซึ่ง

เปนผูมีพระคุณของบริษทัอยางตอเนื่อง บริษัทจึงไดกำหนดนโยบายการปฏิบัติตอลูกคาดงันี ้

1. ใหบริการอยางมีคุณภาพแกลูกคาในราคาที่เปนธรรม 

2. ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกลูกคา โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง อันเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิด

เก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการนั้นๆ 

3. พึงรักษาผลประโยชนของลูกคาดวยความซื่อสัตยสุจริต พรอมทั้งใหคำแนะนำในบริการที่ดี และเปน

ประโยชนตอลูกคา 

4. ไมพึงเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากลูกคา โดยอาศัยตำแหนงหนาที่ของตน 

5. ไมพึงนำขอมูลของลูกคาไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 

 

โดยในป 2564 ไมมีขอพิพาทฟองรอง หรือขอรองเรียนใดๆ ระหวางบริษัท กับลูกคา 
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นโยบายการปฏิบัติตอเจาหนี้  

คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอเจาหนี้

โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไวอยางชัดเจนเปน

รูปธรรมและเปดเผยถึงการปฏิบัติไวใหเปนที่ทราบ เชน ดานการบริหารเงินทุน บริษัทมีนโยบายที่จะรักษา

อัตราสวนสภาพคลองใหอยูในระดับสูงเพียงพอ และรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม 

เพื่อใหบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ใหกับเจาหนี้ไดอยางตอเนื่อง ตรงตามกำหนดเวลา ดานเงื่อนไข

การค้ำประกัน บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลผูที่ค้ำประกันไมใหไดรับความเสียหาย หากมีปญหาบริษัทจะเขาไป

รับผิดชอบ ดานการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไมผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะเรงเขาไปจัดการ และ

แกไขปญหาเพื่อใหสามารถชำระหนี้คืนแกเจาหนี้ 

 

โดยในป 2564 บริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยครบถวนและไมมีเหตุการณผิดนัดชำระ

หนี้ใดๆ 

 

นโยบายการปฏิบัติตอคูคาและคูสัญญา  

บริษัทปฏิบัติกับคูคาซึ่งเปนหุนสวนและปจจัยแหงความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งดวย

ความเสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยบริษัทไดยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. การจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตหลักการดังนี้ 

- มีการแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน 

- มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคา 

- จัดทำสัญญาที่เหมาะสมไมเอาเปรียบคูสัญญา 

- จัดใหมีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

อยางครบถวน และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 

- จายเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชำระเงินที่ตกลงกัน 

2. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไม

กระทำการโฆษณาที่เปนเท็จ หรือหลอกลวงใหคูคาและคูสัญญาเขาใจผิด 

3. บริษัทจะปฏิบัติตอคูคาและคูสัญญาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และตั้งอยูบนพื้นฐานของ

การไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไว

โดยเครงครัด 

4. บริษัทมุ งหมายที ่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที ่ย ั ่งยืนกับคู ค าและคู ส ัญญาโดยมี

วัตถุประสงคชัดเจน ในเรื ่องคุณภาพของสินคาและบริการที่คู ควรกับมูลคาเงิน คุณภาพ

ทางดานเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

 

โดยในป 2564 ไมมีขอพิพาทฟองรอง หรือขอรองเรียนใดๆ ระหวางบริษัท กับคูคาและคูสัญญา 
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นโยบายการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา  

บริษัทดำเนนิธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม โดยยึดหลักปฏิบตัิดังนี ้

1. ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธทีี่ไมสุจริต หรือไมเหมาะสม 

2. ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางใหราย 

3. ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอืน่ หรือคูแขงทางการคา 

 

โดยในป 2564 ไมมีขอพิพาทฟองรอง หรือขอรองเรียนใดๆ ระหวางบริษัท กับคูแขงทางการคา  

 

ความรับผิดชอบตอสังคม และสวนรวม 

 บริษัทใหความสำคัญตอการรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ดังนี้  

1. ปฏิบัติตนใหเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย หรือขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2. คำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมีการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย 

  

โดยในป 2564 บริษัทใหความสำคัญตอการรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม โดยปฏิบัติตามขอ

กฎหมาย หรือขอบังคับที่เกี่ยวของ รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการดำเนินงาน  โดยในดานสิ่งแวดลอม บริษัทไดกำหนดมาตรการในการลดผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอมทั้งสวนหนวยงานและโรงงานซอมบำรุง นอกจากนี้ บริษัทไดมีการรณรงคใหพนักงานชวยกัน

ประหยัดทรัพยากรและพลังงานดานตางๆ ทั้งการใชไฟฟา น้ำประปา และโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชน้ำมัน ซึ่ง

จากการติดตามพบวา มีการใชน้ำมันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการเปดเผยไวในหัวขอที่ 3  

 

นอกจากนี้ผูมีสวนไดเสียสามารถสงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัทผานทาง

เลขานุการบริษัท ผานทางเว็บไซตของบริษัทหรือทางไปรษณีย และหากผูใดพบการกระทำผิดกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรอง สามารถแจงขอมูลผาน

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ หรือเลขานุการบริษัท โดยบริษัทจะคุมครองผูแจงเบาะแสโดยไม

เปดเผยชื่อผูแจงเบาะแส และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะเปนผูพิจารณาตรวจสอบ

ขอมูลและรายงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบและดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป   

 

2.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายที่จะไมเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเปนแนวทางการ

ปฏิบัติใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

 บริษัทปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี 
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 บริษัทเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะรองทุกขในเรื่องคับของใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่ง

ขอเสนอตางๆ จะไดรับการพิจารณาอยางจริงจัง และกำหนดวิธีการแกไข เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย 

และสรางความสัมพันธอันดีในการทำงานรวมกัน 

 บริษัทสนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตาม

กฎหมาย 

 บริษัทรักษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน เชน ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การ

เปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนตัวของพนักงานสูสาธารณะจะทำไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

พนักงานผูนั้น ทั้งนี้ การลวงละเมิดถือเปนความผิดทางวินัย เวนแตไดกระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือ

ตามกฎหมาย 

 บริษัทไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต 

 พนักงานทุกคนตองไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือคุกคามไมวาจะเปนทางวาจา หรือการกระทำ

ตอผูอื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางรางกายและจิตใจ 

 

นอกจากนี้ บริษัทไดกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดจางแรงงานทั้งพนักงานและคูคาทางธุรกิจโดยการปฏิบัติ

ตามกฎหมายแรงงานโดยเครงครัด ทั้งในเรื่องการจางงานเด็ก หรือการบังคับใชแรงงาน รวมทั้งการจัดใหมีระบบการ

ทำงานที่มุงเนนความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ที่เหมาะสม โดยในป 2564 ไมเคยมีการรายงานหรือการ

รองเรียนเกี่ยวกับการฝาฝนในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

 

2.3 ทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์  

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายที่จะไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ และมีแนวปฏิบัติ

โดยกำหนดใหมีการตรวจสอบผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไดรับมาหรือที่จะนำมาใชภายใน

บริษัทกอน เพื่อปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์ของผูอื่น หากมีกรณีการละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาหรือลิขสิทธิ์บริษัทจะเรงแกไขและชดใชคาเสียหายใหแกผูที่ถูกละเมิด  

 

2.4 การตอตานการทุจริต และการควบคุมการทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอยางสุจริต เปนธรรมและโปรงใส ดังนั้นในป 2559 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบใหบริษัทรวมลงนามแสดงเจตนารมณเขารวมโครงการสรางแนวรวมปฏิบัติ เพื่อการ

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

ไทย หอการคาตางชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียน ซึ่งโครงการดังกลาวถือเปนโครงการที่ไดรับการสนับสนนุจากรัฐบาล

และสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทไดมีการ

ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต นอกจากนี้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทไดมีกระบวนการในการประเมินความ
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เสี่ยงจากการทุจริต มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล ควบคุม ปองกัน ติดตาม และประเมินผล วาบริษัทไดมีการ

ปฏิบัติตามนโยบายตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหสามารถตรวจสอบ ควบคุมดูแล 

ปองกัน และติดตามวา ระบบงานใดของบริษัทมีการทุจริตหรือไม   

 

บริษัทไดมีการฝกอบรมแกพนักงานเปนระยะๆ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการตอตานการ

ทุจริตของบริษัท นอกจากนีเ้มื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2557 ผูบริหาร ผูจัดการโครงการ วิศวกร โฟรแมนผูควบคุมงาน

ไดประกาศเจตนารมยรวมกันที่จะตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองคกร และภายนอกองคกร เพื่อ

ปองกันการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม พรอมทั้งกำหนดนโยบายการตอตานการ

คอรรัปชั่น และคูมือมาตรการตอตานคอรรัปชั่น โดยไดสื่อสารใหพนักงานรับทราบและเปดเผยไวบนเว็บไซตของ

บริษัท เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติสำหรับบริษัท และบริษัทยอย โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทไดยื่นเอกสารเพื่อ

ประกอบการพิจารณาการรับรองเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต (“CAC”) และ

ไดรับการรับรองใหบริษัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตเมื่อวันที่ 5 

พฤศจิกายน 2561 

 

ในป 2563 บริษัทยังคงดำเนินการสงเสริม และสื่อสารนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น และคูมือมาตรการ

ตอตานคอรรัปชั่น ใหกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทราบและปฏิบัติตามผานชองทางตางๆ ตามที่ปรากฏในคูมือ

มาตรการตอตานคอรรัปชั ่น เชน Website Email เปนตน และมีการอบรมใหพนักงานประจำโครงการ

รับทราบทุกครั้งที่จบโครงการ 

 

โดยในไตรมาส 2 ป 2564 บริษัทไดยื่นเอกสารเพื่อขอรับการรับรอง (Re Certify ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 30 

มิถุนายน 2564 และไดรับแจงผลการ Re Certify เมื่อวันที ่6 ตุลาคม 2564 

 

นโยบายการแจงเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)  

บริษัทมีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหมีผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน

เกี่ยวกับการกระทำผิดกฏหมาย จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือระบบควบคุม

ภายในที่บกพรองตอคณะกรรมการบริษัทได โดยผูมีสวนไดเสียสามารถแจงตอกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กิจการทานใดทานหนึ่งหรือเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพิจารณา

ตรวจสอบขอเท็จจริง เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพิจารณาแลวใหรายงานตอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตอไป 
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กระบวนการในการจัดการเมื่อไดรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

1) รวบรวมขอเท็จจริงเพื่อนำสงใหกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการหรือเลขานุการบริษัทที่รับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน

จะดำเนินการรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฏหมายหรือจรรยาบรรณ 

การละเมิดสิทธิ การรายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือความบกพรองของระบบควบคุมภายใน โดย

ผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนอาจจะดำเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลที่เกี ่ยวของ

ดำเนินการ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจัดใหมีการประชุม  

 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจัดการประชุม และพิจารณาเรื่องที่มีผูแจงเบาะแส

หรือรองเรียนจากขอเท็จจริงทั้งหมดที่รวบรวมได รวมถึงการซักถาม หรือขอขอมูลจากฝายบริหาร 

(แลวแตกรณี) และจัดทำรายงานเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทตอไป  

3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ   

  คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ

ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตอไป 

4) รายงานผลใหผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนทราบ  

  คณะกรรมการบริษัทจะรายงานผลใหผูแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนทราบ ในกรณีที่ผูแจงเบาะแส

หรือขอรองเรียนเปดเผยตนเอง  

 

แนวทางในการปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน 

 บริษัทไดมีการกำหนดแนวทางในการปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน เพื่อปกปองการกลั่น

แกลง ขมขู หรือทำลายพยานหลักฐาน เชน 

 ในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทจะไมเปดเผยตัวผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน 

 บริษัทจะเก็บขอมูลเปนความลับและจะเปดเผยเทาที่จำเปน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและ

ความเสียหายของผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนหรือผูที่เก่ียวของ 

 นอกเหนือจากแนวทางขางตนแลว หากผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนเห็นวาตนยังอาจไดรับ

ความเดือดรอนเสียหายอีก สามารถรองขอใหบริษัทกำหนดมาตรการคุมครองได 
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ชองทางสำหรับผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

 บริษัทไดจัดใหมีผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนใน 2 ชองทาง ประกอบดวย 

1. กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้ง 3 ทาน ทาง Email ดังนี ้

 ดร.ปญจะ เสนาดิศัย       panja.sena@gmail .com  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ   

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

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ              

 ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล       chaipats@icloud.com 

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

       

2. เลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย โทรศัพท และ Email ดังนี ้

 ทางไปรษณียถึง:  

นางสาวฐิติมา เตียวประทีป  

เลขานุการบริษัท  

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)  

เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

 ทางโทรศัพท หมายเลข 02 615 1259 ตอ 108  

 ทาง Email thitima@pylon.co.th 

 

โดยในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไมไดรับเรื่องรองเรียนใดๆ ทั้งจากบุคคลภายใน 

และภายนอกองคกร 

 

3. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

บริษัทจัดใหมีการเปดเผยขอมูลสำคัญที่เก่ียวของกับบริษัท ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทาง

การเงินทางเว็บไซตของบริษัท โดยบริษัทไดเปดเผยขอมูลขององคกร การกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงสรางผูถือหุน 

โครงสรางคณะกรรมการ รวมทั้งขาวสารตางๆ ของบริษัททั้งจากภายในและภายนอกทางเว็บไซตของบริษัท  ซึ่งขอมูล

สวนใหญจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวนโหลดรายงานประจำป แบบแสดงรายการขอมูล

ประจำป (แบบ56-1) และงบการเงินของบริษัทได ซึ่งจะทำใหผูถือหุนหรือนักลงทุนสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก  

 

นอกจากนี้ บริษัทไดจัดตั้งทีมงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อทำหนาที่สื ่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน และ

นักวิเคราะหหลักทรัพยทั่วไปอยางเทาเทียมกัน ซึ่งผูบริหารมีสวนรวมในการใหขอมูลและพบปะนักลงทุน เพื่อใหเกิด



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

  
เอกสารแนบ 5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 34 

 

ความเขาใจที่ดีตอการบริหารงานของบริษัท และไดกำหนดชวงเวลางดรับนัดหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการ

ในอนาคตอันใกลใหแกนักวิเคราะห และนักลงทุน (Quiet Period) ไว 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงิน โดย

กิจกรรมในป 2564 มีดังนี ้

 ไมไดจัดใหมีการนำเสนอขอมูลตอนักลงทุน (Road Show) เนื่องจากสถานการณโควิด-19  

 จัดใหมกีารพบปะผูบริหาร (Analyst and Investor Meeting) จำนวน 2 ครั้ง แบบ Online Meeting 

 จัดใหมีการแถลงขาวผลประกอบการและทิศทางการดำเนินธุรกิจ (Opportunity Day) 4 ครั้ง ผาน

ระบบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ทั้งนี้บริษัทไดมีการปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตใหครบถวนและเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยขอมูลที่บริษัท

นำเสนอผานเว็บไซตนั้นมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถสรุปหัวขอไดดังนี้ 

 ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

 งบการเงินของบริษัท 

 เอกสารขาว (Press Release) ของบริษัท 

 โครงสรางการถือหุนของบริษัท 

 โครงสรางองคกร 

 ขอมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผูบริหาร 

 ขอมูลดานนักลงทุนสัมพันธ 

 ขอบังคับของบริษัท 

 รายงานประจำป (สามารถดาวนโหลดได) 

 หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนสามัญประจำป (สามารถดาวนโหลดได) 

 รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป (สามารถดาวนโหลดได) 

 

ในรอบปที่ผานมา บริษัทไมเคยมีประวัติการถูกสั่งใหแกไขงบการเงินโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และไดเปดเผยงบการเงินประจำปและรายไตรมาส ตอผูถือหุน นักลงทุนกอนครบ

กำหนดระยะเวลา 

 

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปดเผยขอมูลสารสนเทศแกนักลงทุนเพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลที่

ถูกตอง โปรงใส และทั่วถึง บริษัทจึงจัดทีมงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อรับผิดชอบติดตอประสานงานกับนักลงทุน และผู

ถือหุน โดยสามารถติดตอไดที่ Email: info@pylon.co.th หรือติดตอที ่
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1. นางสาวฐิติมา  เตียวประทีป หมายเลขโทรศัพท 02-615-1259 ตอ 108 

Email : thitima@pylon.co.th  

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

Email : veeratas@pylon.co.th  

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

Email : chaiyaphol@pylon.co.th  

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

Email : nipawan@pylon.co.th  

 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ทาน โดยแบงเปนกรรมการอิสระจำนวน 4 ทาน และกรรมการที่เปน

ผูบริหารจำนวน 4 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหารอีก 1 ทาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ

หลากหลายสาขา ทั้งดานกฎหมาย บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร การกำกับดูแล รวมถึงงานวิศวกรรม ซึ่ง

ลวนแตเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เขมกวาขอกำหนดของก.ล.ต.และตลท. 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยจำนวน 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กิจการ คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดย

คณะกรรมการชุดยอยมี ขอบเขตอำนาจหนาที่ และคุณสมบัติซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ชุดยอยจะรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนรายไตรมาส  

 

4.1 บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

หนาที่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน ทิศทางแนวโนมของธุรกิจ ประมาณการรายได

ประจำป รวมถึงพิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนประจำป นอกจากนี้ไดพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (ถา

มี) และใหความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตั้งแตป 2550 คณะกรรมการบริษัทได

เริ่มมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ สวนคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดกำหนด

นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน ซึ่งไดผานการอนุมัติจากผูถือหุน ทั้งนี้ ไดมีการเปรียบเทียบกับ

อุตสาหกรรมและพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดกำหนด

คาตอบแทนใหแกคณะกรรมการชุดยอย ยกเวนกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงที่ไดรับ

ผลตอบแทนในฐานะพนักงานบริษัทแลว  สวนคาตอบแทนกรรมการผูจัดการใหญจะมีการกำหนดตามผล

การประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเร่ิมตั้งแตการปฏิบัติงานในป 2551  
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วิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธของบริษัท  

คณะกรรมการมีการกำหนดวิสัยทัศน เปาหมาย(ที่สอดคลองกับภารกิจ) และไดมีสวนรวมในการ

พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธ และทิศทางการดำเนินงานในแตละป รวมถึงได

ติดตามดูแลใหมีการนำกลยุทธของบริษัทไปปฏิบัต ิ

 

กลยุทธนวัตกรรม 

คณะกรรมการสงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณคาใหกิจการตามสภาพปจจัยแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) วิธีคิดมุมมองในการ

ออกแบบและพัฒนาสินคาและบริการ การวิจัย การปรับปรุง กระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน 

รวมทั้งการรวมมือกับคูคา โดยบริษัทไดนำระบบเทคโนโลยีดิจิตัลเขามาใชในการทำงานทุกระดับ 

 ระบบ ERP เพื่อรวบรวมฐานขอมูลและควบคุมการใชทรัพยากรตางๆ 

 โปรแกรมการจัดการทรัพยากรบุคคลที่สามารถใชบนโทรศัพทมือถือได 

 พัฒนา PYLON Mobile Application ขึ้นมาเฉพาะเพื่อการควบคุม และรวบรวมขอมูลการ

ขุดเจาะเสาเข็มอยางเต็มรูปแบบทุกขั้นตอนแบบ online และ real time  

 ระบบควบคุมตรวจสอบการทำงานอยางเครงครัด 

 ระบบติดตามผลการทำงาน นำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อพัฒนา และกำหนดมาตรการปรับปรุง

แกไข 

 

อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุ แนวคิด วิธีและรูปแบบใหมๆ ในการจัดการองคกร การดำเนินงาน 

และการใหบริการ อันเปนผลมาจากการสราง พัฒนา เพิ่มพูน ตอยอด หรือประยุกตใชองคความรู และแนว

ปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของ

องคกร โดยมีแนวทางการจัดการความรูภายในบริษัทและการสงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม ดังนี ้

สำหรับอุตสาหกรรมกอสราง ความรู ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมในดานตางๆถือเปน

องคประกอบที่สำคัญที่จะผลักดันใหบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายและกลยุทธขององคกร  โดยบริษัทเปด

โอกาสใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการแกปญหา แลกเปลี่ยนความรู แสดงความคิดเห็น เสนอแนวคิด

นวัตกรรมใหมๆ ผานชองทางตางๆ โดยมีผูบริหารระดับสูงเขารวม เชน  

 บริษัทจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูผานการประชุมวิศวกรซึ่งจัดเปนประจำทุกเดือนโดยมี

กรรมการผูจัดการใหญเปนประธานในที่ประชุมและมีวิศวกรทุกคนขององคกรเขารวม ซึ่งจะมี

การนำปญหาที่เจอระหวางการทำงาน วิธีการแกไข รวมไปถึงแนวทางการปรับปรุงขั้นตอน

การทำงานมาแลกเปลี่ยนและหารือรวมกัน ซึ่งเมื่อไดขอสรุปแลว จะมีการจัดทำ /ปรับปรุง

คูมือการทำงาน รวมถึงนำไปปรับปรุงจุดตรวจสอบที่สำคัญตางๆตอไป 
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 บริษัทไดมีการจัดประกวดนวัตกรรม โดยใหพนักงานในทุกระดับเขารวมเสนอชิงรางวัล โดยที่

ผานมา ไดมีนวัตกรรมหลายอยางผานชองทางนี้สามารถนำไปใชใหเกิดประโยชนไดจริงอยาง

มากในบริษัท 

 บริษัทไดจัดใหมีชองทางเก็บรวบรวมความรู นวัตกรรม คูมือสำหรับการดำเนินการในดาน

ตางๆ เพื่อใหพนักงานที่เกี่ยวของเขาถึงไดโดยใช Application ตางๆ เชน LINE, โปรแกรม

บริหารจัดการเอกสารที่ชื่อ Alfresco เพื่อรวบรวมองคความรูและขอมูลสำคัญตางๆ เขาไว

ดวยกันในรูปแบบของ file sharing ซึ่งรวมไปถึงรองรับขอมูลของโปรแกรม ERP ดวยเปนตน 

 

โดยตัวอยางนวัตกรรมที่สรางคุณคาใหกับลูกคาและบริษัท แนวคิดและการมีสวนรวมของผูบริหาร มี

ดังตอไปนี ้

 บริษัทไดเริ่มพัฒนา Mobile Application ขึ้นมาเฉพาะเพื่อการควบคุม และรวบรวมขอมูล

การขุดเจาะเสาเข็มอยางเต็มรูปแบบทุกขั้นตอนแบบ Real Time (เชื่อวาเปนครั้งแรกในโลก) 

ตั้งแตแบบกอสราง ตำแหนงเสาเข็ม การควบคุมตรวจสอบกระบวนการกอสราง เชน ผูกเหล็ก 

ขุดเจาะ เทคอนกรีต การตรวจสอบดานคุณภาพ รวมไปถึงระบบการรายงานที่จำเปนตางๆ 

เชน ผลการปฏิบัติงานประจำวัน / รายเดือน / รายโครงการ การรายงานผลการใชทรัพยากร

ตางๆ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการทำงานทุกขั้นตอนในสวนของบริษัท เปนตน เพื่อ

ใชในการติดตามและนำไปวิเคราะหเพื่อตอยอดการพัฒนา โดยคาดวาในอีก 2 ปขางหนา 

นาจะพัฒนาในสวนสำหรับผูใชงานที่เปนลูกคาไดสำเร็จ โดยจะสามารถใหขอมูลของงานสวน

ตางๆใหแกลูกคาทราบแบบ online ไดเพื่อความโปรงใสและเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของ

ลูกคา  

 บริษัทมีการพัฒนา Algorithm เพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงานกอสรางวามีขั้นตอนใดไม

เปนไปตามมาตรฐานและขั้นตอนที่กำหนด และสรางเปนรายงาน online ในทันทีเพื่อให

วิศวกรและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบแกไขไดทันทวงที 

 เพื่อลดตนทุนในการนำเขาเครื่องจักรจากตางประเทศซึ่งมีราคาแพง บริษัทไดประดิษฐพัฒนา

เครื่องจักรหลายประเภทเพื่อใชเอง เชน เครื่องผสมน้ำยาระบบ Venturi, เครื่องกรองทราย, 

เคร่ืองปมแรงดันสูงสำหรับงาน Jet Grouting ฯลฯ 

 

หลักเกณฑและกระบวนการในการคัดเลือกแตงตั้งกรรมการใหม และการพนจากตำแหนงกรรมการ   

การคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการใหม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูพิจารณา

กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะไดรับแตงตั้งเปนกรรมการทุกราย ไมวาจะเปนกรณีกรรมการที่

เปนตัวแทนของผูถือหุน หรือกรรมการอิสระ โดยอาจพิจารณาใชบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search 

Firm) หรือฐานขอมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
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บริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือก

กรรมการใหม ดังนี ้

5) ความรู ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ความสามารถ และประสบการณที่จำเปนและสอดคลองกับแผนกล

ยุทธของบริษัท เพื่อสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลบริษัท  

6) คุณสมบัติตามขอกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และกลต. และขอบังคับของบริษัท 

7) มีประวัติการทำงานที่โปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเปนมืออาชีพ 

8) การไมจำกดัเพศ 

 

องคประกอบและการสรรหา แตงตั้ง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบริษัทนั้นได

กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

 

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน ทั้งนี้กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ

ตามที่กฎหมายกำหนด 

 

ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงหนึ่งในสาม (1/3) ถาจำนวน

กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่

จะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะ

ออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง กรรมการที่จะ

ออกตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได 

 

  ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ

บริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสองเดือน  

 

บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะตองไดรับมติของคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวาสาม

ในสี่ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยูและจะอยูในตำแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตน

แทน 

 

  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการพนตำแหนงกอนถึงวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสาม

ในสี่ของจำนวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน

หุนที่ถือโดยผูถือหุน ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

  
เอกสารแนบ 5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 39 

 

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ 

คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ เพื่อให

กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไดอยางเต็มที่ จึงกำหนดเปนนโยบายในการ

จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการดำรงตำแหนงกรรมการไดไมเกิน 5 แหง โดยในปจจุบันไมมี

กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกินหลักเกณฑที่กำหนดไว 

 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของ

กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญดังนี้ คือ กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ จะตองไมประกอบ

กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวน

สามัญ หรือเปนหุนสวนไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ

บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทำเพื่อ

ประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง  

 

โดยในปจจุบันกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญไมไดดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทอื่นที่

ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท นอกจากนี้กรรมการ

ผูจัดการใหญไมไดเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวน

จำกัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน 

 

การกำหนดวาระการดำรงตำแหนงกรรมการ 

บริษัทไดถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535  ใหกรรมการออกจากตำแหนง

จำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มี

ความรู  ความสามารถ โดยบริษัทไดจัดใหมีจำนวนกรรมการที ่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท            

ในปจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเปนกรรมการที่เปนผูบริหารจำนวน 4 คน กรรมการที่ไมไดเปน

ผูบริหาร 1 คน กรรมการอิสระ 4 คน ทั้งนี้กรรมการแตละคนมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป 

อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายใหกรรมการอิสระมีการดำรงตำแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป นับจาก

วันที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะเสนอแตงตั้งกรรมการอิสระนั้นให

ดำรงตำแหนงตอไป คณะกรรมการจะพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจำเปนดังกลาว 

 

จริยธรรมทางธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทำงาน 

บริษัทไดดำเนินธุรกิจและบริหารงานอยางมีจรรยาบรรณ และใหความสำคัญกับความสำเร็จตาม

วัตถุประสงคของการบริหารงาน โดยยึดถือความมีจริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต เปนหลักในการทำธุรกรรม 

รวมถึงการดูแลผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ รายการระหวางกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและการปองกันความ

ขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดจัดทำจริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติในการทำงานเพื่อเปนคูมือวิธีการ
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ปฏิบัติงานใหเกิดความสำเร็จ และไดจัดการอบรมเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญ

และนำไปฏิบัติ โดยในป 2564 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทไดปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจ และ

ขอพึงปฏิบัติในการทำงานอยางเครงครัด โดยบริษัทเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัท 

 

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน และแนวทางการ

ปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนไวใน

จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายใหกรรมการแตละคนตองรายงานการมีสวนไดเสียให

บริษัททราบทุกครั้งที่เกิดรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยเลขานุการบริษัทจะจัดสงสำเนาให

ประธานกรรมการบริษัททราบดวย 

 

ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายใน โดยในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในที่ฝายบริหารจัดทำขึ้น และไดรายงานตอของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

(ซึ่งไดมีการพิจารณาในที่ประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564) ซึ่งเปนไปตามแบบประเมนิที่

สำนักงาน ก.ล.ต. ไดปรับปรุง และประกาศใชเมื่อเดือน สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางการปฏิบัติดาน

การควบคุมภายในของ COSO ฉบับป 2013 ซึ่งครอบคลุมองคประกอบของระบบควบคุมภายใน 5 สวน คือ 

การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ

สื่อสารขอมูล และระบบการติดตาม ที่มีการขยายความเปนหลักการยอยๆ อีก 17 หลักการ รวมถึงการตอบ

ขอซักถามของฝายบริหาร ซึ่งสรุปไดวา จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ ทั ้งนี้

รายละเอียดเรื่องระบบควบคุมภายใน บริษัทไดเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2564 หัวขอ

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมีการดำเนินการเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีนโยบายบริหารความ

เสี ่ยง (Risk Management Policy) และมีระบบจัดการที ่ม ีประสิทธิผลครอบคลุมทั ่วทั ้งองคกร โดย

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย

หลัก กลยุทธ และความเสี่ยงที่ยอมรับไดของกิจการเพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงของทุกคนในองคกรใหเปนทิศทางเดียวกัน และมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหาร

ความเสี่ยง รายงานการจัดการดานความเสี่ยงตอคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และจัดใหมี
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ระบบจัดการที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั้งองคกร โดยใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง

รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเพื่อใหไดรับทราบและใหขอแนะนำตางๆ เปน

ประจำทุกไตรมาส และใหคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการรายงานใหคณะกรรมการบริษัท

รับทราบถึงความเสี่ยงตางๆ และแนวทางการจัดการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ 

แผนงาน และวิธีการบริหารจัดการไดอยางทันทวงที โดยรายละเอียดเรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทได

เปดเผยไวแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 2564 ในหัวขอปจจัยเสี่ยงเรียบรอยแลว  

 

4.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาทุกป และจัด

ประชุมไมนอยกวา 6 ครั้งในแตละป รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเปน สำหรับเดือนที่ไมไดมี

การประชุม แตมีผลการดำเนินงานเปลี ่ยนแปลงในทางลบอยางมีนัยสำคัญ ฝายบริหารจะรายงานให

คณะกรรมการบริษัทรับทราบทันที นอกจากนี้ ในป 2564 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารไดมีการประชุม

ระหวางกัน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการโดยไมมีฝายจัดการรวมดวย โดยในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนทั้งวาระเพื่อทราบ และวาระ

เพื ่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที ่ครบถวน เพียงพอ และจัดสงวาระการประชุมใหกับ

คณะกรรมการบริษัทลวงหนาอยางนอย 5 วันทำการ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยาง

เพียงพอกอนเขารวมประชุม ในการประชุมประธานไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ เพื่อใหกรรมการทุกคน

สามารถอภิปรายและแสดงความเห็นรวมกันไดอยางเปดเผย โดยมีประธานกรรมการเปนผูประมวลความเหน็

และขอสรุปที ่ไดจากที ่ประชุม บันทึกการประชุมไดมีการจัดทำเปนลายลักษณอักษรโดยเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไวที่ตูหองเก็บเอกสารสำคัญ

ของบริษัท (สำนักงานใหญ) 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

 

ทั้งนี้ บริษัทไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับองคประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติใน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให

มีผลนับตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม 2559 เปนตนไป 

 

กรรมการทุกคนถือเปนหนาที่ที่ตองเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งยกเวนมีเหตจุำเปน 

โดยในป 2563 คณะกรรมการบริษัทไดจัดการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และมีอัตราการเขารวมประชุมของ

กรรมการคิดเปนรอยละ 97  

 

โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทานไดเปดเผยในหัวขอโครงสรางการกำกับ

ดูแลกิจการเปนที่เรียบรอยแลว 
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4.3 การประเมินผลการปฏิบตังิานประจำปของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย                             

และกรรมการผูจัดการใหญ 

 การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะปละ

ครั้ง โดยประกอบไปดวย 6 หัวขอดังตอไปนี ้

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

4. การทำหนาที่ของกรรมการ 

5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร  

 

โดยมีกระบวนการดังนี้  

  เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบฟอรมใหกรรมการแตละทานทำการประเมิน และจัดสงกลับมาเพื่อ

รวบรวมและสรุปผลการประเมินใหที ่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกป หากในประเด็นใดที่ได

คะแนนต่ำกวาระดับ C จะนำไปปรับปรุงแกไขตอไป  

 

การประเมินผลกรรมการรายบุคคล  

  การประเมินผลกรรมการรายบุคคล ครอบคลุม 3 หัวขอ ดังนี้ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2. การประชุมของคณะกรรมการ 

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

   โดยมีกระบวนการดังนี้  

 เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบฟอรมใหกรรมการแตละทานทำการประเมิน และจัดสงกลับมาเพื่อ

รวบรวมและสรุปผลการประเมินใหที่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

ทั้งนี้สามารถสรุปไดวา กรรมการมีคุณสมบัติ มีองคประกอบที่เหมาะสม และไดปฏิบัติหนาที่ดวย

ความรับผิดชอบอยางดีเยี ่ยม เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที ่ดีของกรรมการ สงผลใหการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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การประเมินผลคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ และรายบุคคล 

  การประเมินผลคณะกรรมการชุดยอยแบบรายคณะ และรายบุคคล ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ

และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนการใชแบบประเมินตนเองของ

คณะกรรมการชุดยอยตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทำไวเปนตัวอยาง ซึ่งสอดคลองกับหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด 

  

  โดยในป 2564 ไดดำเนินการประเมินผลแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งครอบคลุม 3 หัวขอ ดังนี้ 

1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดยอย 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดยอย 

3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอย 

  

   โดยมีกระบวนการดังนี้  

 เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบฟอรมใหกรรมการแตละทานทำการประเมิน และจัดสงกลับมาเพื่อ

รวบรวมและสรุปผลการประเมินใหที่ประชุมรับทราบในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

  ซึ่งผลการประเมินสรุปไดวา คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทน มีองคประกอบที่เหมาะสม และปฏิบัติหนาที่ไดครบถวนตามกฎบัตรที่บริษัท

กำหนด  

 

การประเมินผลงานและนโยบายคาตอบแทน ของกรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดใหมีหลักเกณฑ และปจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการผูจัดการใหญเปนประจำทุกป โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เชื ่อมโยงกับ

ความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน (Key Performance Indicators หรือ KPI) และถายทอดลงมาใหกับ

ผูบริหารระดับสูงเพื่อใชในการพิจารณากำหนดคาตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม 

 

ทั ้งนี ้นโยบายคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ นอกจากจะขึ ้นอยู กับผลประเมินการ

ปฏิบัติงาน (KPI) ตามที่กลาวมาขางตน ยังกำหนดใหสอดคลองกับคุณสมบัติและความสามารถ สถานภาพ

ของบริษัท รวมถึงระดับคาตอบแทนในอุตสาหกรรมดวย โดยมีคาตอบแทน เชน โบนัสและการปรับขึ้น

เงินเดือน เปนตน 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนกรรมการ 

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน โดยพิจารณา

ตามหลักเกณฑของความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  รวมทั้งอยูในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูง

ใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตองการ เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยู ในอุตสาหกรรม 

ประสบการณ ภาระหนาที ่ ขอบเขตความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละทาน โดยกำหนดองคประกอบเปน 3 สวน คือ (1) คาตอบแทน

รายเดือนซึ่งสะทอนความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ (2) เบี้ยประชุมเพื่อแสดงใหเห็นความสำคัญ และการ

อุทิศเวลาในการเขาประชุม (3) โบนัสซึ่งเปนคาตอบแทนพิเศษที่จายใหกับกรรมการปละครั้งตามมูลคาที่

สรางใหแกผู ถือหุ น โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทำหนาที ่พิจารณากำหนด

คาตอบแทนกรรมการในเบื้องตน เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากอนนำเสนอที่ประชุม

ผูถือหุนอนุมัติเปนประจำทุกป 

 

คาตอบแทนผูบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคาตอบแทนและการปรบัคาจาง

ประจำปของผูบริหาร โดยผูบริหารจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและโบนัส ซึ ่งเชื ่อมโยงกับผลการ

ดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแตละบุคคลตามระบบ Key Performance Indicators 

 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร และแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหาร 

การพัฒนากรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยใหมีการฝกอบรม 

และการใหความรูที่เกี่ยวของแกกรรมการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อาทิ

เชน สงเสริมใหมีการจัดสงกรรมการ เขาอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

ความรู และประสบการณ 

  

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหกรรมการอยางนอย 1 คนเขาอบรมหลักสูตรหรือเขารวมกิจกรรม

สัมมนาที่เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา 

  

โดยในป 2564 มีกรรมการบริษัทจำนวน 2 ทานไดเขาอบรม ซึ่งเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ ดังนี ้
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหนง หลักสูตร และสถาบัน 

1. ดร. ชัยพัฒน สหัสกุล กรรมการอิสระ National Director Conference 2564 สมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

   “Easy listening: เกร็ดความรูดานบัญชีท่ี AC ไมควรพลาด” 

ก.ล.ต. 

2. นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการ TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) 2021 ครั้งที่ 2 

หัวขอ “COVID-19 Implications for Financial Reporting and 

Audit” 

   TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) 2021 ครั้งที่ 3 

หัวขอ “How to Manage the Company’s Finance & 

Accounting and Communicate with Stakeholders during 

COVID-19 Crisis 

   TLCA CFO Professional Development Program (TLCA 

CFO CPD) 2021 ครั้งที่ 6 

หัวขอ “ESG Integration in Sustatainable Investing” 

   Employee Engagement : การมีสวนรวมของบุคคลากรมี

ความสำคัญกับการบริหารองคกรอยางไร 

 

ในกรณีกรรมการเขาใหม บริษัทไดจัดเตรียมขอมูลและกำหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการเขาใหม เพื่อให

กรรมการมีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และไดพบปะกับผูบริหารเพื่อใหกรรมการ

สามารถสอบถามขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนใหกรรมการใหมไดเขารับการอบรม

หลักสูตรกรรมการของ IOD  

 

ในป 2564 ไมมีกรรมการเขาใหม ในกรณีมีกรรมการเขาใหมจะไดรับการปฐมนิเทศซึ่งบรรยายโดยกรรมการ

ผูจัดการใหญ เนื้อหาครอบคลุมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดยอย จรรยาบรรณ และหลักการกำกับดูแลกิจการ เปนตน 

 

 แผนพัฒนาและสืบทอดตำแหนงผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสีย่งจัดทำแผนการสบื

ทอดตำแหนงตั้งแตระดบัผูอำนวยการฝายขึ้นไปจนถึงระดบักรรมการผูจัดการใหญ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทมีผูบริหาร

ที่มีความรู ความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ ในการนี้แผนการสบืทอดตำแหนงดังกลาวรวมถึงแผนพัฒนา

ศักยภาพผูบริหาร และการกำหนดความรูความสามารถ ประสบการณของแตละตำแหนง เพื่อเตรียมความพรอมเมื่อ

เกิดกรณีที่ผูบริหารไมสามารถปฏิบัติงานได 
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จริยธรรมธุรกิจ และขอพึงปฏิบตัิในการทำงาน 

 

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 

 

(วันที่ 19 ธันวาคม 2560) 
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1. คำนิยาม 

จริยธรรม หมายถึง การดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดี 

ไพลอน, บริษัท หมายถึง บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 

กลุมไพลอน, กลุมบริษัท หมายถึง ไพลอนและบริษัทยอยของไพลอน 

บริษัทยอย หมายถึง 1. บริษัทหรือนิติบุคคลที่ไพลอนเปนเจาของหรือถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท หรือนิติบุคคล นั้น

เกินกวารอยละ 50 ไมวาจะถือหุนเองโดยตรงหรือโดยออม 

2. บริษัทหรือนิติบุคคลที ่ไพลอนมีอำนาจควบคุมในเรื ่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและ

ดำเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนจากกิจกรรมตางๆ ของบริษัทหรือนิติบุคคล 
กรรมการและกรรมการชุดยอย หมายถึง กรรมการ และกรรมการชุดยอย 

พนักงาน หมายถึง ผูบริหาร พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจาง 

บุคคลที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอไปนี้ 

(1.) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทและในกรณีที่เปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึง

กรรมการของนิติบุคคลนั้นดวย 

(2.) คูสมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลตาม 

(1) 

(3.) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมกิจการ 

(4.) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 
ผูมีสวนไดเสีย หมายถึง บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับบริษัทในดานตางๆ เชน ผูถือหุน นักลงทุน กรรมการบริษัท พนักงาน ลูกคา 

คูคา เจาหนี ้พันธมิตรทางธุรกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม เปนตน 

การเปดเผยขอมูล หมายถึง การเปดเผยรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน 

พ.ศ.2535 พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ พ.ศ.2551 กฎระเบียบ ขอบังคับ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

การทุจริต หมายถึง การติดสินบนทุกรูปแบบ เชน เสนอให สัญญา มอบให ใหคำมั่น เรียกรองหรือรับเงิน/ ทรัพยสิน หรือ

ประโยชนอื่นใด กับ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน คูคา ลูกคาและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะ

โดยทางตรง หรือทางออม 

ความขัดแยงทางผลประโยชน หมายถึง การดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจมีความตองการสวนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวของไมวาโดยทางสายเลือด 

หรือทางอื่นใด เขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจ หรืออาจขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค ตอผลประโยชน

สูงสุด 

การใหสิ่งของหรือประโยชนอื่นใด หมายถึง การใหสิทธิพิเศษ ในรูปของ เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใด เพื่อสินน้ำใจ เปนรางวัล หรือ

เพื่อการสรางสัมพันธภาพที่ด ี

การใหสินบน หมายถึง การเสนอใหหรือรับของขวัญ รางวัล หรือผลประโยชนอื่นใดใหแกตนเอง หรือจากบุคคลซึ่งตองการโนม

นาวใหกระทำการบางอยางที่ไมสุจริต ผิดกฎหมาย หรือผิดจริยธรรมทางธรุกิจ 
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ประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาล วันสำคัญ หรือ กิจกรรมที่มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเปนเอกลักษณ และมีความสำคัญตอสังคม 

ทรัพยสินของบริษัท หมายถึง สังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย เทคโนโลยี ความรูทางวิชาการ ขอมูล สิทธิ ลิขสิทธิ์ ตลอดจนทรัพยากร

ใดๆ ของบริษัท หรือที่บริษัทมีสิทธิอยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สารจากประธานกรรมการ 

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ไดดำเนินธุรกิจและบริหารงานอยางมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ และใหความสำคญั

กับความสำเร็จตามวัตถุประสงคของการบริหารงาน บริษัทฯ ไดจัดทำคูมือวิธีการปฏิบัติงานใหเกิดความสำเรจ็ โดยยึดถือความ

มีจริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต เปนหลักในการทำธุรกรรม รวมถึงเรื่องการดูแลผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ รายการระหวางกัน 

การปฏิบัติตามกฎหมายและการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 

เอกสารนี้ไดประมวลขอปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการดำเนินการตาม

หลักการดังกลาว เปนสวนสำคัญยิ่งที่สงผลใหบรษิัทฯ ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จึงยึดถือปฏิบัตินโยบายดังกลาว และบริษัท

ฯ คาดหวังใหกรรมการ  ผูบริหาร  และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามจริยธรรมอยางเครงครัด 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องการปฏิบัติตางๆที่อาจ

กอใหเกิดการคอรรัปชั่น เชน การใหและรับของขวัญ การเลี้ยงและรับการรับรอง การบริจาค เปนตน รวมทั้งพัฒนาชองทาง

และกระบวนการแจงเบาะแสใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเปนองคกรที่ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส และไดรับการยอมรับและ

ไววางใจจากผูมีสวนไดเสีย 
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คณะกรรมการเชื่อมั่นวา การยึดถือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้ จะเปนประโยชนตอบริษัทฯ ซึ่ง

จะทำใหบริษัทฯ เจริญเติบโต กาวหนาอยางมั่นคง และยั่งยืน ตลอดจนสรางผลงานเปนที่พึงพอใจและไดรับความไววางใจกับ

ทุกฝายยิ่งๆ ขึ้นไป 

 

 

 

นายเสรี จินตนเสร ี

ประธานกรรมการ 

วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 

 

 

 

 

3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 

3.1 หลักในการทำธุรกิจ 

บริษัท ดำเนินธุรกิจภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อใหเปนไป

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม โดยใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร พนักงาน ยึดถือ

ปฏิบัติเปนคานิยมองคกร เพื่อใหการบริหารและการปฏิบัติงานมีความโปรงใส ชัดเจน เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และไดรับ

ความเชื่อมั่นและไววางใจจากผูถือหุน ผูที่เกี่ยวของทุกกลุม ซึ่งจะเปนรากฐานสูการพัฒนาและความเจริญเติบโตอยางมั่นคง

และยั่งยืน 

 ซึ่งบริษัทฯ ประสงคใหผูที่เกี่ยวของทำความเขาใจ และยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษทัฯ 

ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเที่ยงธรรม ท้ังการปฏิบัติตอบริษัทฯ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมสาธารณชน และสังคม  

 วิสัยทัศน 

มุงมั่นจะเปนผูนำงานกอสรางงานฐานรากทั้งดานคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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ความมุงมั่น 

บริษัทมุงมั่นท่ีจะเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรที่สอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังน้ี 

 รับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยางเต็มที่ในการปกปองทรัพยสิน และธำรงไวซึ่งชื่อเสียงของ

บริษัท 

 รับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับความไววางใจโดยมีวินัยในการดำเนินงานและคำนึงถึงความเสี่ยงทั้งในปจจุบัน

และอนาคต 

 มีกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนการทำงานท่ีชัดเจน โปรงใส และเปดเผยได เพื่อตอตานการคอรรัปชั่น 

 ปฏิบัติตอผูที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางเทาเทียมกัน และหลีกเลี่ยงความลำเอียงหรือสถานการณที่กอใหเกิด

ความขัดแยงแหงผลประโยชน 

 มุงสรางความมั่งคั่งอยางยั่งยืน และมูลคาในระยะยาวใหแกผูถือหุน 

 นำวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศมาใชในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันอยางตอเนื่อง 

 ใหการสนับสนุน และเปนมิตรที่ดีตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 

 

3.2 นโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น 

บริษัทมีความมุงมั่นในการปองกันและตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออมและเพื่อใหการ

ดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่นไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ บริษัทจึงจัดทำ “นโยบาย

การตอตานการคอรรัปชั่น” เปนลายลักษณอักษรขึ้น และไดรับการอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

6/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยหามกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการ

คอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทยอย ตองปฏิบัติตามนโยบาย

การตอตานการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นนี้อยาง

สม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และขอกำหนดในการดำเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายของประเทศไทยในการตอตานคอรรัปช่ัน  

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัททุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรปรัปชั ่น คูมือ

มาตรการตอตานการคอรรัปชั่น และจริยธรรมธุรกิจ   

 

4. จริยธรรมกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ มุงหวังให กรรมการ กรรมการชุดยอย และกรรมการบริษัท ปฏิบัติหนาที่ภายใตกรอบจริยธรรม ดำรงตน 

หรือ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจรติ ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดในการดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องและยัง่ยืน

ของบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสีย ดังน้ี 
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4.1 การปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับบริษัทฯ 

4.1.1 ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี ้

(1) กรรมการ จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(2) กรรมการ ตองไมหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(3) กรรมการ จะตองใหความรวมมือกับหนวยงานกำกับดูแลกิจการที่บริษัทกำหนดขึ้น และรายงาน

ขอมูลเกี่ยวกับการฝาฝน การไมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย ตอหนวยงานนั้นๆ 

4.1.2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยในการประชุม หากมีเรื่องที่จะพิจารณาโดยกรรมการที่มีสวนไดเสีย

ทานน้ันตองออกจากหองประชุมและงดการมีสวนรวมใดๆ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องดังกลาว 

4.1.3 หลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนสวนตน เพื่อความโปรงใสในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

(1) ไมนำขอมูลที่ไดรับ จากการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือแสวงหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ 

(2) ไมใชความลับของบริษัทในทางที่ผิด และไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับของบริษัท แมพนสภาพ

หรือสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ขององคกรไปแลว 

(3) ไมหาประโยชนสวนตัว จากการเปนกรรมการ 

(4) ไมสรางขอผูกมัดที่อาจขัดแยงกับหนาที่ของตนในภายหลัง 

(5) ไมรับสิ่งของ หรือประโยชนอ่ืนใดอันเปนการขัดตอประโยชนขององคกร 

4.1.4 รักษาขอมูลที่เปนความลับขององคกร ไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความ

เสียหายแกองคกรหรือผูมีสวนไดเสียยกเวนกรณทีี่เปนไปตามกฎหมาย 

4.1.5 การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนของกรรมการ คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

ใหปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ที ่ สจ. 

12/2552   เรื่อง การจัดทำและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการผูบริหารและผูสอบบัญช ี

 

4.2 ความขัดแยงทางผลประโยชน และการใชขอมูลภายใน 

4.2.1 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการไดกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการและพนักงาน เพื่อปองกันปญหาความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ดังนี ้

(1) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

(2) กรณีที่กรรมการจำเปนตองทำรายการนั้น เพื่อประโยชนของบริษัทฯ จะดำเนินการเสมือนกับบริษัท 

ไดกระทำกับบุคคลภายนอกท่ีมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทำกับคูสัญญา

ทั่วไป ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เปนกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

ซึ่งกรรมการ  หรือบุคคลที่เกี่ยวของ ผูนั้นจะตองไมมีสวนในการพิจารณาอนุมตัิ และมีหนาที่ตองปฏิบตัิ
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ตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ในเรื่องการเปดเผยขอมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยง 

(3) ในกรณีที่กรรมการ ไปเปนกรรมการ หุนสวน หรือที่ปรึกษาในองคกรอื่น การดำรงตำแหนงนั้นตองไม

ขัดตอผลประโยชนของบริษัท และการปฏิบัติหนาที่โดยตรงในบริษัท 

(4) ไมใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชนสวนตน และใน

เรื่องการทำธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

(5) ในการพิจารณารายการที่มีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflicts of Interest) ระหวาง

ผูถือหุน กรรมการ ผูบริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงอื่น จะพิจารณาบนหลักการที่วารายการ

ดังกลาวมีความเปนธรรม โปรงใส สมเหตุสมผล เปนประโยชนตอบริษัท และไดดำเนินตามเงื่อนไข

ทางธรุกิจและหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเปดเผยขอมูล

อยางถูกตองครบถวน รวมทั้งจัดใหมีการเปดเผยรายการที่สงสัยวาจะเปนผลประโยชนที่ขัดกัน ไวใน

รายงานประจำป 

(6) ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น 

เพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ 

(7) บุคคลที่ดำเนินการใดๆ ซึ่งมีสวนไดเสียกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมวาทางตรงหรือทางออม 

จะตองมีหนาที่ในการรายงานการมีสวนไดเสีย ดังน้ี 

 กรรมการและผูบริหาร จะตองมีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสียทันที ที่มีรายการเกิดขึ้น และ

เพื่อมั่นใจไดวา บริษัท ไดมีการตรวจสอบเปนประจำจึงกำหนดใหเลขานุการบริษัท มีหนาที่

สำรวจรายการที่มีสวนไดเสียเปนประจำทุกสิ้นป และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 ผูบริหารระดับจัดการตั้งแต ผูจัดการแผนก ถึง ผูจัดการทั่วไป และพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของ 

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดใหผูบริหารในระดับจดัการ

ทุกคน และพนักงานที่มีสวนเกี่ยวของในการดำเนินงาน มีหนาที่รายงานการมีสวนไดเสีย

ทันทีที ่ม ีรายการเกิดขึ ้น และ/หรือรายงานการมีสวนไดเสียเปนประจำทุกสิ ้นป โดย

มอบหมายใหเลขานุการบริษัท มีหนาที่สำรวจและรายงานตอกรรมการผูจัดการใหญ และ

นำเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(8) กรรมการ ผู บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีสวนรู ขอมูลภายใน ใชเปนแนวทางปฏิบัติ และ

กำหนดใหกรรมการและผูบริหารที่มีหนาที่เสนอรายงานการถือครองหลักทรัพยตามขอกำหนดของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตอคณะกรรมการ 

(9) ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ที่รับทราบขอมูลภายในที่มี

นัยสำคัญที ่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขาย
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หลักทรัพยของบริษัท ในชวง 1 เดือนกอนท่ีบริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือขอมูลนั้นจะ

เปดเผยตอสาธารณชน 

(10) เพื่อประโยชนในการติดตามดูแลการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่มี

ความเกี่ยวของ ซึ่งมีสวนไดเสียกับการบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทยอย ตามพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ 

คณะกรรมการบริษัท ไดกำหนดใหมีการรายงานขอมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกันทุกไตรมาส (ถามี) 

(11) ระหวางที่ปฏิบัติงานใหบริษัทฯ และหลังจากพนสภาพการปฏิบัติงานแลว พนักงานจะตองไมเปดเผย

ขอมูลที่ถือวาเปนความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชนแกผูใดทั้งสิ้น 

 

4.2.2 การใชขอมูลภายใน 

(1) หามใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการหรือพนักงานในการหาผลประโยชนสวนตน และใน

เรื่องการทำธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

(2) หามใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตนในการซื้อขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น

เพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัท 

(3) หามใชทรัพยสินของบริษัท เพื่อประโยชนสวนตน และ/หรือผูที่เกี่ยวของ 

(4) หามใชขอมูลของบริษัทไปใชอางอิงตอบุคคลภายนอก เพ่ือสรางประโยชนสวนตัว และ/หรือผูที่เกี่ยวของ 

(5) หามเปดเผยขอมูลความลบัทางธุรกิจของบริษัท ตอบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแขงขัน แมหลังพนสภาพ

การเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือ พนักงานของบริษัทไปแลว 

 

5. จริยธรรมเรื่องการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทจะปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และจะดูแลใหมีการสงเสริมใหเกิดความรวมมือ

ระหวางบริษัทกับผูมีสวนไดเสียในการสรางความเติบโตและความยั่งยืนของกิจการ 

 

5.1 นโยบายการปฏิบัติตอผูถือหุน 

เพื่อใหบริษัทฯไดมีหลักการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียมกันตอผูถือหุน บริษัทฯไดกำหนดแนวทางปฏิบัติ

ดังนี ้

5.1.1 ดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ดวยความระมัดระวัง

รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุน เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย 

5.1.2 กำกับดูแลการดำเนินงาน เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหารและการจัดการ

ที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อปกปองและเพิ่มผลประโยชนของผูถือหุน 

5.1.3 มุงมั่นในการสรางความเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่ดี

สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 



ONE REPORT 2564 

PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

  
เอกสารแนบ 5 จริยธรรมธุรกิจ 11 

 

5.1.4 เคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จำเปนเพื่อประเมินบริษัทฯ โดยเทาเทียมกัน และจะ

เปดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พรอมขอมูลสนับสนุนที่ถูกตองตามความจริง ตามที่ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

กำหนด 

5.1.5 ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ทั้งในการประชุมผูถือหุน และกรณีอื่นๆ 

5.1.6 บริษัทจะบริหารองคกรโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสงเสริมใหมีคุณธรรมและ

จริยธรรมในทุกระดับขององคกร สอดสองดูแลและจัดการแกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน

ที่อาจเกิดขึ้นในองคกร 

 

5.2 นโยบายการปฏิบัติตอพนักงาน 

บริษัทฯ ตระหนักอยู เสมอวาพนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที ่สำคัญของบริษัทฯ เปนปจจัยแหง

ความสำเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัท บริษัทจึงใหการดูแลตลอดจนใหความเปนธรรมในดานโอกาส  

ผลตอบแทน การแตงตั ้ง โยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ ไดยึดหลักปฏิบัติ

ดังตอไปนี ้

5.2.1 ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิสวนบุคคล 

5.2.2 ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานอยู

เสมอ 

5.2.3 การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำดวยความสุจริตใจ 

และตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานแตละคน 

5.2.4 ใหความสำคัญตอการพัฒนาความรูความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานใน

หลายรูปแบบ อาทิ การจัดสัมมนา การฝกอบรม เปนตน 

5.2.5 กำหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงานและสวัสดิการแกพนักงานอยางเปนธรรม ที่สอดคลองกับ

ผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น เชน สภาพตลาด การแขงขันทางธุรกิจ ลักษณะของ

งาน ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถในการทำกำไรในแตละป เปนตน และในระยะยาว เชน 

การวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balance Scorecard เปนตน 

5.2.6 รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 

 

5.3 นโยบายการปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโภค 

 บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณคาของการสรางความพึงพอใจ และความมั่นใจอยางตอเนื่องใหกับลูกคา ซึ่งเปนผูมี

พระคุณของบริษัทอยางตอเนื่อง บริษัทฯจึงไดกำหนดนโยบายการปฏิบัติตอลูกคาดังน้ี 

5.3.1 ใหบริการอยางมีคุณภาพแกลูกคาในราคาที่เปนธรรม 

5.3.2 ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองแกลูกคา โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริง อันเปนเหตุใหลูกคาเขาใจ

ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของบริการนั้นๆ 
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5.3.3 พึงรักษาผลประโยชนของลูกคาดวยความซื่อสัตยสุจริต พรอมทั้งใหคำแนะนำในบริการที่ดี และ

เปนประโยชนตอลูกคา 

5.3.4 ไมพึงเรียกรองหรือรับผลประโยชนจากลูกคา โดยอาศัยตำแหนงหนาท่ีของตน 

5.3.5 ไมพึงนำขอมูลของลูกคาไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน 

 

5.4 นโยบายการปฏิบัติตอเจาหนี ้

บริษัทไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอเจาหนี้โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำ

ประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไวอยางชัดเจนเปนรูปธรรมและเปดเผยถึงการปฏิบัติ

ไวใหเปนที่ทราบ เชน ดานการบริหารเงินทุน บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตราสวนสภาพคลองใหอยูในระดับสูง

เพียงพอ และรักษาอัตราสวนหนี้สินตอทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม เพื่อใหบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้

ใหกับเจาหนี้ไดอยางตอเนื่อง ตรงตามกำหนดเวลา ดานเงื่อนไขการค้ำประกัน บริษัทมีนโยบายที่จะดูแลผูที่ค้ำ

ประกันไมใหไดรับความเสียหาย หากมีปญหาบริษัทจะเขาไปรับผิดชอบ ดานการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทมีนโยบายที่

จะไมผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะเรงเขาไปจัดการ และแกไขปญหาเพื่อใหสามารถชำระหนี้คืนแกเจาหนี้ 

 

5.5 นโยบายการปฏิบัติตอคูคาและคูสัญญา 

บริษัทฯ ปฏิบัติกับคูคาซึ่งเปนหุนสวนและปจจัยแหงความสำเร็จทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งดวยความ

เสมอภาค และคำนึงถึงผลประโยชนรวมกัน โดยบริษัทฯ ไดยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี ้

5.5.1 การจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางมีระบบ และมีมาตรฐาน ภายใตหลักการดังนี ้

 มีการแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน 

 มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคา 

 จัดทำสัญญาที่เหมาะสมไมเอาเปรียบคูสัญญา 

 จัดใหมีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

อยางครบถวน และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 

 จายเงินใหคูคาและคูสัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชำระเงินที่ตกลงกัน 

5.5.2 พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญา และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ไม

กระทำการโฆษณาที่เปนเท็จ หรือหลอกลวงใหคูคาเขาใจผิด 

5.5.3 บริษัทจะปฏิบัติตอคู คาอยางเสมอภาคและเปนธรรม และตั้งอยู บนพื้นฐานของการไดรับ

ผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝาย รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขท่ีตกลงไวโดยเครงครัด 

5.5.4 บริษัทมุงหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาและคูสัญญาที่มีวัตถุประสงค

ชัดเจน ในเรื่องคุณภาพของสินคาและบริการที่คูควรกับมูลคาเงิน คุณภาพทางดานเทคนิคและมี

ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

 

5.6 การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
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บริษัทดำเนินธุรกิจภายใตกรอบกติกาของการแขงขันท่ีเปนธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี ้

5.6.1 ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

5.6.2 ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา ดวยการกลาวหาในทางใหราย 

5.6.3 ไมกระทำการใดๆ ท่ีเปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่นหรือคูแขงทางการคา 

 

5.7 ความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม 

บริษัทใหความสำคัญตอการรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม ดังน้ี  

5.7.1 ปฏิบัติตนใหเปนไปตามขอกำหนดของกฎหมาย หรือขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ 

5.7.2 คำนึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอมและมีการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย 

 

6. จริยธรรมพนักงาน 

6.1 การปฏิบัติตอบริษัท 

พนักงานจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งขอบังคับ ระเบียบและคำสั่งของบริษัท 

พนักงานจะตองหลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอัน

ดีของประชาชน การใชพนักงานหรือทรัพยสินของบริษัทเพื่อวัตถุประสงคท่ีผิดกฎหมายเปนเรื่องตองหามโดยเด็ดขาด 

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายแลว พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามหนาที่ตามหลักจริยธรรม ซึ่งเราถือ

วาการมีจริยธรรมทางธุรกิจเปนทรัพยสินที่มีคายิ่งของบริษัท 

6.1.1 กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท 

1) พนักงานจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและคำสั่งของบริษัทอยางเครงครัด 

2) การฝาฝนกฎหมาย มติผูถือหุน มติคณะกรรมการ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัท โดยอางวาเปน

การกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรใหแกบริษัทหรือเหตุผลอื่นใด มิใชเหตุผลที่จะรับฟง 

3) พนักงานจะตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยคำนึงถึงประโยชนอันชอบธรรมของบริษัท

ถึงแมจะมีชองวางของกฎหมาย หรือชองวางของขอบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของบริษัทก็ตาม 

 

6.1.2 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพยและการเปดเผยขอมูลภายใน 

1) พนักงานจะปฏิบัติตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

กฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด ซึ่งรวมถึงการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน และ/หรือตอสาธารณะโดยเทา

เทียมกัน 

2) การที่พนักงานใชขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยตอสาธารณะหรือตอผูถือหุนทั่วไปเพื่อประโยชนในการซื้อ

ขายหลักทรัพยเปนการสวนตัว ถือวาเปนการกระทำท่ีผิดจรรยาบรรณของบริษัท 

3) หามผูบริหารและพนักงานที่เกี่ยวของที่รูขอมูลเกี่ยวกับงบการเงิน ซื้อและ/หรือขายหุน 1 เดือน กอนการ

เปดเผยขอมูล และ 24 ชั่วโมงหลังการเปดเผยขอมูล 
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4) การเปดเผยขอมูลที่มีผลกระทบตอธุรกิจและราคาหุนจะตองจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการ

ผูจัดการใหญ โดยกรรมการผูจัดการใหญจะเปนผูดำเนินการหรือมอบหมายใหผูใดผูหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ

การเปดเผยขอมูลดังกลาว 

5) หนวยงานกลางที่เปนผูใหขอมูลแกสาธารณชนและนักลงทุน ไดแก สวนนักลงทุนสัมพันธ โดยหนวยงานที่

เปนเจาของขอมูลมีหนาที่สนับสนุนขอมูล 

6) พนักงานไมควรใหความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท เวนแตจะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาที่

การทำงานที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท 

 

6.1.3 การปกปองทรัพยสินของบริษัท 

1) พนักงานมีหนาที่และความรับผิดชอบที่จะใชทรัพยสินของบริษัทอยางประหยัดและเกิดประโยชนแกบริษัท

อยางคุมคา และดูแลมิใหเสื่อมเสียสูญหาย 

2) ขอมูลและเอกสารทางธุรกิจเปนทรัพยสินที่สำคัญของบริษัท หนวยงานแตละหนวยงานตองกำหนด

ระยะเวลาการเก็บเอกสาร ชั้นความลับของเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารดังกลาวใหถูกตอง ครบถวนและ

สามารถตรวจสอบได 

3) พนักงานจะตองจัดทำเอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเงิน และรายงานตางๆ ที่นำสงสวนราชการและ

บุคคลอื่นๆ ทั้งหมดอยางรอบคอบและดวยความสุจริต และจะตองไดรับการบันทึกตามวิธีการทางบัญชี

ของบริษัทที่สอดคลองกับมาตรฐานท่ีกำหนด 

4) พนักงานตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทางบัญชี การเงิน และการควบคุมภายในอยางเครงครัดตลอดเวลา 

และตองแจงตอผูรับผิดชอบในหนวยงาน หรือคณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี หากพบความผิดพลาดใดๆ 

ในการปฏิบัติงาน 

 

6.1.4 ระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 

1) พนักงานจะตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและคำสั่งเกี่ยวกับการใชอุปกรณคอมพิวเตอรและการสื่อสารรวมทั้ง

ขอมูลอิเล็กทรอนิกสของบริษัทอยางเครงครัด เพื่อประโยชนของบริษัทรวมทั้งจะตองไมกระทำการใดๆ ที่

เปนการฝาฝนกฎหมาย หรือเปนไปเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเอง ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิตรวจสอบการใช

งานอุปกรณคอมพิวเตอร ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ เชน การรับสงขอมูล การ

เก็บขอมูล โดยไมจำเปนตองไดรับอนุญาต 

2) พนักงานจะหลีกเลี่ยงเว็บไซตที่บริษัทถือวาผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และงดเวนที่จะ

เผยแพรขอมูลหรือเว็บไซตดังกลาวตอผูอื่น รวมทั้งจะหลีกเลี่ยงเว็บไซตที่ไมเปนที่รูจัก ซึ่งนาสงสัยในความ

ปลอดภัย 
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3) พนักงานที่ใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของบริษัท จะตองใชซอฟทแวรตามขออนุญาตของเจาของลิขสิทธิ์ 

และเฉพาะที่ไดรับอนุญาตใหใชงานจากบริษัทน้ัน เพื่อปองกันปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 

6.1.5 ทรัพยสินทางปญญา 

1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหนาที่ถือเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัท 

2) การนำผลงานหรือขอมูลอันเปนสิทธิของบุคคลภายนอกที่ไดรับมาหรือที่จะนำมาใชภายในบริษัทจะตอง

ตรวจสอบเพื่อใหมั่นใจวาจะไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น 

3) เมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญาตางๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดษิฐ 

ฯลฯ คืนใหบริษัทไมวาจะเปนขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบใดๆ 

 

6.2 การปฏิบัติเรื่องการจัดหาและการทำธุรกรรม 

บริษัทประสงคที่จะใหการจัดหาสินคาและบริการเปนไปอยางมีมาตรฐานและเปนธรรมตอคูคาคูสัญญา เพื่อใหไดมาซึ่ง

สินคาและบริการที่มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัท  

6.2.1 การจัดหา 

1) บริษัทจะดำเนินการกระบวนการจัดหาภายใตหลักการดังนี ้

 มีการแขงขันบนขอมูลที่ไดรับอยางเทาเทียมกัน 

 มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคาและคูสัญญา 

 จัดทำเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสม 

 จัดใหมีระบบการจัดการและติดตามเพื่อใหมั ่นใจวา มีการปฏิบัติตามเงื ่อนไขของสัญญาอยาง

ครบถวน และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 

 จายเงินใหคูคา และคูสัญญาตรงเวลาตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน 

2) หามพนักงานใชขอมูลที่ไดทราบอันเนื่องจากการจัดหา เพื่อประโยชนของตนเอง และคูคา คูสัญญารายใด   

รายหนึ่งเปนการเฉพาะ หรือผูอื่นท่ีไมเกี่ยวของ รวมทั้งไมเขาไปเกี่ยวของในการจัดหากับคูสัญญาที่มีความ

เกี่ยวพันกับตนเอง เชน เปนครอบครัว ญาติสนิท หรือทีต่นเองเปนเจาของหรือเปนหุนสวน 

3) การจัดหาตองผานขั้นตอนตามระเบียบคำสั่งวิธีการจัดหา และดำเนินการโดยหนวยงานที่รับผิดชอบอยาง

เครงครัด โดยใหสอดคลองกับอำนาจดำเนินการ 

4) พนักงานจะละเวนการทำการใดๆ ท่ีจะชวยใหคูคาไมตองเสียภาษีที่พึงจะเสียใหกับรัฐ 

5) บริษัทจะใหความสำคัญกับการจางงานในทองถ่ินเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ และลดคาใชจาย 

 

6.2.2 การทำธุรกรรมระหวางบริษัทและ/หรือบริษัทยอย 
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1) พนักงานจะศึกษาหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน อำนาจดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดใหถี่ถวน

กอนดำเนินการ 

2) เมื่อมีหนาที่ตองเกี่ยวของกับการทำรายการระหวางกัน พนักงานตองรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบถึง

เงื่อนไข หลักเกณฑหรือลักษณะของการทำธุรกรรมโดยละเอียด 

3) การดำเนินการโครงการหรือธุรกรรมระหวางกัน ตองปฏิบัติใหถูกตองตามหลักเกณฑ และกระบวนการทั้ง

กฎหมายที่เกี่ยวของ และกฎระเบียบของบริษทัอยางเครงครัด 

4) หากมีขอสงสัยใหสอบถามผูบังคับบัญชา หรือฝายเลขานุการบริษัท 

 

6.2.3 การทำธุรกรรมกับบุคคลหรือบริษัทภายนอก 

1) การทำธุรกรรมตองคำนึงถึงปริมาณ มูลคา ราคา คุณภาพ เงื่อนไขการใหบริการที่เปนไปตามกลไลตลาด

หรือราคาที่เปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติหรือกีดกันการทำธุรกิจดวยวิธีการที่ไมชอบธรรมหรือไมชอบดวย

กฎหมาย 

2) พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจทำใหบริษัทตองเสื่อมเสียชื่อเสียง แมวาธุรกรรมนั้นจะทำให

ไดรับประโยชนทางธุรกรรมก็ตาม 

3) หามพนักงานแอบอางใชชื่อของบริษัท คณะกรรมการบริษัท หรือพนักงานบริษัทในการทำธุรกรรมที่ไม

เกี่ยวของกับบริษัท แมวาจะไมมีผลกระทบโดยตรงตอบริษัทก็ตาม 

 

 

 

6.3 การปฏิบัติเรื่องการปองกันการขัดแยงของผลประโยชน 

บริษัทประสงคใหพนักงานพยายามหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความขัดแยงของผลประโยชนท่ีอาจสงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจใดๆ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่ จะตองยึดถือประโยชนของบริษัทภายใตความถูกตองตามกฎหมายและ

จริยธรรม 

 

6.3.1 ความขัดแยงแหงผลประโยชน 

1) พนักงานตองหลีกเลี่ยงการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนของบริษัทในการ

ติดตอกับคูคาและบุคคลอื่นใด 

2) ระหวางที่ปฏิบัติงานใหและหลังจากพนสภาพการปฏิบัติงานแลว พนักงานจะตองไมเปดเผยขอมูลที่

ถือวาเปนความลับของบริษัทเพื่อประโยชนแกผูใดทั้งสิ้น ไมวาจะเปนขอมูลอีเล็กทรอนิกส ขอมูล

การเงิน การปฏิบัติงาน ขอมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท และอื่นๆ 
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3) พนักงานไมพึงประกอบการ ดำเนินการ หรือลงทุนใดๆ อันเปนการแขงขันหรืออาจเปนการแขงขัน

กับกิจการของบริษัท ในกรณีที่พนักงานบุคคลในครอบครัวเขาไปมีสวนรวม หรือเปนผูถือหุนใน

กิจการใดๆ อยางมีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลประโยชนหรือกอใหเกิดความขัดแยงทางธุรกิจตอจะตองแจง

ใหกรรมการผูจัดการใหญ/กรรมการผูจัดการหรอืผูบริหารสงูสุดของบริษัทนั้นๆ ทราบเปนลายลักษณ

อักษรโดยเร็วที่สุด 

4) พนักงานพึงละเวนการถือหุนท่ีมีอำนาจตัดสินใจในกิจการคูแขงของบริษัท หากทำใหพนักงานกระทำ

การ หรือละเวนการกระทำการที่ควรทำตามหนาที่ ในกรณีที่พนักงานไดหุนมากอนการเปนพนักงาน

หรือกอนที ่บร ิษัทจะเขาไปทำธุรก ิจนั ้น หรือไดมาโดยทางมรดก พนักงานตองรายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบ 

5) การที่พนักงานไปเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาในบริษัท องคกรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะตองไมขัด

ตอประโยชน และการปฏิบัติหนาที ่โดยตรง รวมทั ้งตองไดร ับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผูจัดการใหญ หรือผูบริหารสูงสุดของบริษทั

กอน 

6) พนักงานตองไมกูยืมเงินจากคูคาที่บริษัทดำเนินธุรกิจดวย ยกเวนสถาบันการเงินเนื่องจากอาจมี

อิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนบริษัท 

7) หามพนักงานจายเงินหรือมอบทรัพยสินของบริษัทแกผูใดโดยไมไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ 

8) พนักงานตองไมใชเวลาของบริษัทไปทำงานที ่อ ื ่น เวนแตกรณีจำเปนซึ ่งไดร ับอนุญาตจาก

ผูบังคับบัญชา 

 

 

 

6.4 การปฏิบัติตนของพนักงานตอผูอื่น 

บริษัทตระหนักในคุณคาทรัพยากรมนุษย และประสงคจะใหพนักงานมีความภาคภูมิใจในองคกร โดยมีบรรยากาศการ

ทำงานอยางมีสวนรวมและมีโอกาสกาวหนาในสายอาชีพอยางเทาเทียมกัน พนักงานจะไดรับการพัฒนาสงเสริมใหมีความรู

ความสามารถอยางท่ัวถึงและตอเนื่องเพื่อสรางคุณคาและดำรงความเปนเลิศในธุรกิจ 

1) ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือของพนกังาน และพนักงานไมพึงกระทำการใดๆ อันเปนการไม

เคารพนับถือผูบังคับบัญชา 

2) พนักงานทุกคนตองไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดหรือคุกคามไมวาจะเปนทางวาจา หรือการกระทำตอ

ผูอื่นบนพ้ืนฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางรางกายและจิตใจ 

3) พนักงานพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เอาใจใส เพื่อสรางคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนา

องคกรไปสูความเปนเลิศ 
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4) พนักงานจะไมกลาวรายผูบริหารหรือพนักงานคนอื่นโดยขอความอันเปนเท็จ 

5) พนักงานจะรวมสรางและรักษาบรรยากาศแหงความสามัคคี และความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมูพนักงาน 

6) พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจกระทำกระเทือนตอชื่อเสียงของบริษัท หรืออาจเปนปญหาแก

บริษัทได พนักงานพึงรักษาเกียรติของตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม 

 

6.5 การปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดลอม 

บริษัทมุงมั ่นที่จะใหพนักงานและชุมชนแวดลอม สถานที่ทำงานของเรามีความเปนอยูที่ดี และจะธำรงรักษาไวซึ่ง

สภาพแวดลอมที่ดี เราจะกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหมีความปลอดภัยในการทำงานตามขอกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

 

      6.5.1 ความปลอดภัยและสุขอนามัย 

1) บริษัทจะพยายามปองกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเจ็บปวยเนื่องจากงานอาชีพดวยความรวมมืออยางจริงจงั

ของพนักงานทุกคน รวมทั้งจะจำกัดและจัดการความเสี่ยงตอความปลอดภัยอันเกิดจากการดำเนินงานทาง

ธุรกิจ 

2) บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ในเรื่องความปลอดภัยอยางเครงครัด และจะนำมาตรฐาน

การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยที่นาเช่ือถือมาบังคับใชในกรณีที่ไมมีกฎหมาย และขอบังคับใชอยู 

3) บริษัทจะจัดใหมีการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ การจัดทำระเบียบปฏิบัติ การวางแผนดำเนินการ และการ

ฝกอบรมพนักงานใหมีความรูความเขาใจ และไดรับขอมูลขาวสารที่เพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการ

ทำงาน เพื่อปองกันอันตรายอันเกิดจากเครื่องจักร วิธีการทำงาน หรือโรคภัยตางๆ 

4) บริษัทจะไมใหพนักงานปฏิบัติงานหากสุขภาพและรางกายไมพรอม เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตราย

จากการทำงาน 

5) พนักงานที่รายงานตัวเขาทำงานโดยมีสารเสพติดผิดกฎหมายอยูในระบบรางกาย หรือมีฤทธิ์สุรา หรือสาร

เสพติดอื่นๆ ในระดับที่สามารถทำใหเกิดการปฏิบัติงานเสียหายได จะตองไดรับโทษทางวินัย 

6) พนักงานที่ตองทำงานที่มีความเสี่ยงตอชีวิตหรือสุขภาพตองศึกษาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไม

ปลอดภัยหรืออาจะเปนอันตรายนั้น และปฏิบัติงานตามวิธีที่ถูกตอง 

7) ในการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดที่มีความเสี่ยงหากไมแนใจในผลลัพธที ่จะเกิดขึ ้น ใหหยุดหรือชะลอการ

ดำเนินการนั้น และใหปรึกษาผูเชี่ยวชาญโดยทันท ี

8) ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยดวน เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติบริเวณสถานที่ทำงานที่อาจมีผลกระทบตอ

สุขภาพและความปลอดภัย 

9) ผูบังคับบัญชามีหนาที่กำหนดหรือเผยแพรแนวทางในการปองกันและควบคุมไมใหเกิดอุบัติเหตุ และปญหา

สุขอนามัยจากการทำงานใหกับพนักงานและผูเกี่ยวของ รวมทั้งจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานตามความ

เสี่ยงของพนักงาน 
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       6.5.2  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

บริษัทใหความสำคัญตอการรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม โดยปฏิบัติตามขอกฎหมาย หรือขอบังคับที่

เกี่ยวของ รวมถึงการดูแลเรื่องสิ่งแวดลอมและมีมาตรการการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำเนินงานดวย  โดยในดาน

สิ่งแวดลอม บริษัทไดกำหนดมาตรการในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทั้งสวนหนวยงานและโรงงานซอมบำรุง นอกจากนี้ 

บริษัทไดมีการรณรงคใหพนักงานชวยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานดานตางๆ ทั้งการใชไฟฟา น้ำประปา และโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการใชน้ำมัน ซึ่งจากการติดตามพบวา มีการใชน้ำมันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

6.6 การปฏิบัติเรื่องการตอตานการคอรรัปชั่น 

 เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท มีความเขาใจชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มี

ความเสี่ยงตอการเกิดการคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท จะตองปฏิบัติตามคูมือมาตร

ตอตานการคอรรัปช่ันดวยความระมัดระวัง 

 

7. การดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรม และการทบทวนจริยธรรมขององคกร 

บริษัทกำหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทำความ

เขาใจ ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานนี้อยางเครงครัด มิใชการปฏิบัติตาม

สมัครใจ และไมสามารถอางวาไมทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น 

ผูบริหารทุกระดับในองคกรจะตองดูแลรับผิดชอบ และถือเปนเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการใหพนักงานภายใตสายบังคับ

บัญชาของตนทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานอยางจริงจัง 

บริษัทไมพึงปรารถนาที่จะใหมีการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน

ผูใดกระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว จะไดรับโทษทางวินัยอยางเครงครัด และหากมีการกระทำที่เชื ่อไดวาผิดกฎหมาย 

กฎเกณฑระเบียบ และขอบังคับของภาครัฐ บริษัทจะสงเรื่องใหเจาหนาที่ภาครัฐดำเนินการตอไปโดยไมชักชา 

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กำหนดใหมีการทบทวนคูมือ “จริยธรรมธุรกิจ

และขอพึงปฏิบัติในการทำงาน” เปนประจำทุกป 

 

8. การแจงเบาะแส 

บริษัทสนับสนุนใหพนักงานของบริษัทและผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน รวมทั้งรายงานและ

รองเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน หรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร เพื่อใหการดำเนินธุรกิจมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัทจึง
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กำหนดมาตรการในการแจงเบาะแส รวมทั้งจัดใหมีกลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแสหรอืผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน และให

ความสำคัญกับการเก็บขอมูลการแจงเบาะแสเปนความลับ ซึ่งจะรับรูเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวย

เทานั้น เพื่อสรางความมั่นใจแกผูแจงเบาะแส ดังนี ้

 

นโยบายการแจงเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)  

 

บริษัทมีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหมีผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเกี่ยวกับการ

กระทำผิดกฏหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง ระบบควบคุม

ภายในที่บกพรอง หรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร ตอคณะกรรมการบริษัทได โดยผูมีสวนได

เสียสามารถแจงตอกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทานใดทานหนึ ่งหรือเลขานุการบริษัท เพื ่อนำเสนอให

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กิจการพิจารณาแลวใหรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตอไป 

  

มาตรการการแจงเบาะแส 

1. คำจำกัดความ 

1.1 “การแจงเบาะแส” หมายถึง การใหขอมูลตอบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินการที่เช่ือไดวามีการกระทำผิดตาม

ขอ 2 

1.2 “ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน” หมายถึง กรรมการ พนักงาน ผูมีสวนไดเสีย หรือบุคคลภายนอก 

1.3 “ผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน” หมายถึง เลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

และคณะกรรมการบริษัท 

2. เร่ืองท่ีสามารถแจงเบาะแส  

บริษัทสนับสนุนใหพนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสใหบริษัททราบโดยทันทีหากพบการประพฤติ

ผิดหรือพฤติกรรมอันชวนสงสัยวามีการกระทำผิดในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

 การปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธรุกิจ 

 การคอรรัปช่ันและการทุจริต 

 การดำเนินการอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบ 

 

3. ชองทางสำหรับผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแสหรอืขอรองเรียนและวิธีการแจงเบาะแส 

บริษัทไดจัดใหมีผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนใน 2 ชองทาง ประกอบดวย 

ชองทางที่ 1 กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้ง 3 ทาน ทาง Email ดังนี ้

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

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

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ              

 ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล       chaipats@icloud.com 

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ  

      

ชองทางที่ 2 เลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย โทรศัพท และ Email ดังนี ้

 ทางไปรษณียถึง:  

นางสาวฐิติมา เตียวประทีป  

เลขานุการบริษัท  

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)  

เลขท่ี 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร ช้ันที่ 14  

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 

 ทางโทรศัพท หมายเลข 02 6151259 ตอ 108  

 ทาง Email thitima@pylon.co.th 

 

โดยมีกระบวนการในการจัดการเมื่อไดรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

1) รวบรวมขอเท็จจริงเพื่อนำสงใหกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการหรือเลขานุการบริษัทที ่ร ับแจงเบาะแสหรือขอ

รองเรียนจะดำเนินการรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ การทุจริตคอรรัปชั่น การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ

ตามกฏหมายหรือจรรยาบรรณ การละเมิดสิทธิ การรายงานทางการเงินที่ไมถูกตอง หรือความบกพรอง

ของระบบควบคุมภายใน โดยผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนอาจจะดำเนินการดวยตนเองหรือ

มอบหมายใหบุคคลที่เกี่ยวของดำเนินการ 

 

2) คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจัดใหมีการประชุม  

 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจัดการประชุม และพิจารณาเรื ่องที่มีผู แจง

เบาะแสหรือผูรองเรียนจากขอเท็จจริงทั้งหมดที่รวบรวมได รวมถึงการซักถาม หรือขอขอมูลจากฝาย

บริหาร (แลวแตกรณี) และจัดทำรายงานเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบตอไป  

 

3) คณะกรรมการบร ิษ ัทพ ิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำก ับด ูแลก ิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ

ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตอไป 
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4) รายงานผลใหผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนทราบ  

  คณะกรรมการบริษัทจะรายงานผลใหผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนทราบ ในกรณีที่ผูแจงเบาะแส

หรือผูรองเรียนเปดเผยตนเอง  

 

4. ขอมูลเกี่ยวกับผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน 

ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนตองแจงชื่อ-นามสกุล เพื่อใหบริษัทสามารถติดตอและสอบถามขอมูลเพิ่มเติมได  

 

ในกรณี ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนไมประสงคที่จะเปดเผยชื่อ บริษัทอาจสืบคนเบาะแสที่ไดรับแจงหากเชื่อ

ไดวาเบาะแสดังกลาวจะทำใหเกิดความเสียหายแกบริษัท 

 

5. แนวทางในการปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน 

บริษัทไดมีการกำหนดแนวทางในการปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน เพื่อปกปองการกลั่นแกลง ขมขู 

หรือทำลายพยานหลักฐาน เชน 

 ในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทจะไมเปดเผยตัวผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน 

 บริษัทจะเก็บขอมูลเปนความลับและจะเปดเผยเทาที่จำเปน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความ

เสียหายของผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนหรือผูที่เกี่ยวของ 

 นอกเหนือจากแนวทางขางตนแลว หากผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนเห็นวาตนยังอาจไดรับความ

เดือดรอนเสียหายอีก ยังสามารถรองขอใหบริษัทกำหนดมาตรการคุมครองได 

 ในกรณีที่ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนเปนพนักงานของบริษัท บริษัทจะไมลดตำแหนง ลงโทษ หรือ

ใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น 

 

6. การปกปองผูถูกรองเรียน 

บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบที่มีตอผูถูกรองเรียน โดยจะเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับผูถูกรองเรียนเปน

ความลับในชวงการสืบสวนและพิจารณาผลการสืบสวนขอเท็จจริง หากยังไมมีการตัดสินใจเรื่องดังกลาว ทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะใหโอกาสผูถูกรองเรียนในการชี้แจงขอรองเรียนกอนที่จะ

พิจารณาตัดสินขอรองเรียนนั้น รวมทั้งรับทราบผลการสืบสวนขอเท็จจริง 

 

7. การจงใจใหเบาะแสที่เปนเท็จ 

หากผูแจงเบาะแสและผูรองเรียนจงใจแจงขอความอันเปนเท็จจะไมไดรับความคุมครองภายใตมาตรการนี้ และ

จะไดรับโทษทางวินัย หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 

8. การพิจารณาบทลงโทษ 
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หากผลการสอบสวนพบวา ผูถูกรองเรียนมีความผิดจริง หรือผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนจงใจแจงขอความอัน

เปนเท็จใหผูรับแจงเบาะแสเสนอเรื่องพรอมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการลงโทษทางวินัยและตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของตอผูมีอำนาจดำเนินการพิจารณาดำเนินการ 

 

สำหรับกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไมปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น จะตองไดรับการ

พิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัท เชน ออกหนังสือตักเตือน จนถึงพักงาน เปนตน รวมถึงการเลิกจาง

งานในกรณีที่บริษัทเห็นวาจำเปน 

 

9. การรายงานการแจงเบาะแส 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกบัดูแลกิจการเปนผูรายงาน และนำเสนอรายงานการแจงเบาะแสทั้งหมดตอ

คณะกรรมการบริษัท และฝายเลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอมูลและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทใหความ

เห็นชอบ  

ทายที่สุด การปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน เปนสิ่งที่ตองดำเนินการตอเนื่อง และบริษัท

จะตองใชความพยายามอยางท่ีสุดที่จะรักษาและปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยสุจริตใจ และไม

หลีกเลี่ยง 

1. ขาพเจาไดรับและอานขอความใน “จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน” แลว 

2. ขาพเจาเขาใจและยึดถือหลักการจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานเลมนี้ เปนหลักปฏิบัติในการ

ดำเนินงาน 
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 
 

นโยบายตอตานการคอรรัปชั่น 

 
(ฉบับวันที่ 19 ธ.ค. 2560) 
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นโยบายการตอตานการคอรรัปช่ัน 

 

บริษัทมีความมุงมั่นในการปองกันและตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออมและเพื่อใหการ

ดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่นไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ บริษัทจึงจัดทำ 

“นโยบายการตอตานการคอรรัปชั ่น” เปนลายลักษณอักษรขึ ้น และไดรับการอนุมัติจากมติที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยหามกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของ

บริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทยอย ตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด และใหมีการสอบทาน

การปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นนี้อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ

ขอกำหนดในการดำเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย

ของประเทศไทยในการตอตานคอรรัปชั่น 

 

แนวปฏิบัติ 

1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัททุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรปรัปชั่น และ

จริยธรรมธุรกิจ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่นทั้งทางตรงหรือทางออม เพื่อประโยชนทั้งตอ

บริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจัก 

2. ไมใหหรือรับสินบน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ทั้งที่เปนตัวเงิน หรือมิใชตัวเงินกับบุคคล หนวยงาน 

องคกรทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อใหบุคคล หนวยงาน องคกรดังกลาวกระทำ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

หรือเพ่ือใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอืน่ใดที่ไมชอบธรรม 

3. ไมใหการชวยเหลือทางการเมืองในทุกรูปแบบ 

4. การใหเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนตองมีวัตถุประสงคชัดเจน เปนไปตามตารางอำนาจ 

ดำเนินการดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

5. การใหหรือรับ คาของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใชจายอื ่นๆ  ตองเปนไปตามตารางอำนาจ    

ดำเนินการดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
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6. หากพนักงานตองการคำแนะนำหรือมีขอสงสัย หรือขอซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการตอตาน

การคอรรัปชั่น ใหหารือกับผูบังคับบัญชาหรือฝายทรัพยากรบุคคล 

7. พนักงานทุกคนถือเปนหนาที่ในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไปยังบุคคลที่ระบุในชองทางการแจง

เบาะแสหรือขอรองเรียน หากพบพฤติกรรมที่อาจสอถึงการคอรรัปชั่น รวมถึงใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 

8. บริษัทจะปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน ตามแนวทางที่กำหนดรวมถึงจะไมลดตำแหนง ลงโทษ หรือ

ใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น 

9. กรรมการ ผูบริหาร พนักงานที่ไมปฏิบัติตามขอกำหนดเรื่องการตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัท จะตอง

ไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบคำสั่งของบริษัท และไดรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

10. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูและความเขาใจแก

กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูที่เกี่ยวของกับบริษัท รวมถึงสื่อสารแกสาธารณชนภายนอก และผูมีสวนได

เสีย ในเรื่องท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่พิจารณาอนุมัติและกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลใหมีแนวทางการปฏิบตัิ

ดานการตอตานการคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั ่นใจวากรรมการ ผูบริหาร และพนักงานให

ความสำคัญกับการตอตานการคอรรัปชั่น และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีหนาที่กลั่นกรองนโยบายและสอบทานแนวทางการ

ปฏิบัติดานการตอตานการคอรรัปชั่น ใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการจัดทำ ปรับปรุงนโยบายและ

แนวทางการปฏิบัติดานการตอตานการคอรรัปชั่นใหเปนรูปธรรม รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรการตอตานการคอรรัปชั่น สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เก่ียวของ 

3. คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง มีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงและ

กำหนดมาตรการปองกันการคอรรัปชั่น พรอมทั้งจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตาม
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นโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และนำเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามลำดับ พรอมทั้งเผยแพร

สื่อสารและใหความรูแกพนักงานของบริษัท ใหทราบถึงนโยบายดังกลาวอยางทั่วถึง 

4. กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหาร มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น การ

ดำเนินงานโดยสุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกอใหเกิดการคอรรัปชั่นและฝาฝนกฎหมายพรอมทั้ง

ประพฤติตนเปนตัวอยางในการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุก

ฝาย 

5. ผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน มีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามนโยบาย สอดคลองกับตารางอำนาจดำเนินการ ตามแนวทางการปฏิบัติและขอกำหนด หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหมั่นใจวามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอตอความเสี่ยงดาน

คอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งนี้ใหมีผลบังคับใชกับบริษัทและบริษัทยอย 

 

      ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 

 

 

         

 

นายเสรี จินตนเสรี 

              ประธานกรรมการบริษัท 
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 
 

คูมือมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น 

 
(ฉบับวันที่ 19 ธ.ค. 2560) 
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สารจากกรรมการผูจัดการใหญ 

 

ไพลอนมีปณิธานในการดำเนินธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน มีระบบการทำงานที่มีความโปรงใส ปราศจาก

การคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเห็นความสำคัญและมุงมั่นรวมมือตอตานการ

คอรรัปชั่นเพื่อคุณคาขององคกรและสรางความเชื่อมั่นใหกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะนำไปสูการเติบโตอยาง

ยั่งยืน 

ดวยปณิธานดังกลาวคณะกรรมการบริษัท มีมติเอกฉันทใหบริษัทเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตในป 2559 โดยบริษัทไดมีการประเมินความเสี่ยงดานคอรรัปชั่นที่อาจ

เกิดขึ้นตอบริษัทตามที่ปรากฎในภาคผนวก และจัดทำนโยบายและคูมือมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นขึ้นให

เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติโดยมีการเผยแพรใหกับกรรมการ 

ผูบริหาร พนักงานรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลภายนอก 

 กระผมเชื่อมั่นวา นโยบายและคูมือมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นเลมนี้จะเปนประโยชนเพื่อใหทุก

ฝายมีการปฏิบัติไดอยางถูกตอง  และนำไปสูการเปนองคกรที่ปราศจากการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบตามปณิธาน

ที่ตั้งไว 

 

 

      

       ดร.ชเนศวร  แสงอารยะกุล 

         วันที่ 19 ธันวาคม 2560 
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คำนิยาม “การคอรรัปชั่น” 

 

“การคอรรัปชั่น” หมายถึง การใหหรือการรับสินบน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม โดยการนำเสนอ การ

ใหคำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรอง ทั้งที่เปนตัวเงิน หรือมิใชตัวเงิน เชน ของขวัญ หรือบริการ กับบุคคล 

หนวยงาน องคกรทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อใหบุคคล หนวยงาน องคกรดังกลาวกระทำ หรือละเวนการปฏิบัติ

หนาที่ หรือเพ่ือใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอืน่ใดที่ไมชอบธรรม 
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นโยบายการตอตานการคอรรัปช่ัน 

บริษัทมีความมุงมั่นในการปองกันและตอตานการคอรรัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออมและเพื่อใหการ

ดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงดานการคอรรัปชั่นไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ บริษัทจึงจัดทำ 

“นโยบายการตอตานการคอรรัปชั ่น” เปนลายลักษณอักษรขึ ้น และไดรับการอนุมัติจากมติที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 โดยหามกรรมการ ผูบริหาร พนักงานของ

บริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางออม ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทยอย ตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นอยางเครงครัด และใหมีการสอบทาน

การปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นนี้อยางสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ

ขอกำหนดในการดำเนินการเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย

ของประเทศไทยในการตอตานคอรรัปชั่น 

 

แนวปฏิบัติ 

1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัททุกคน ตองปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรปรัปชั่น และ

จริยธรรมธุรกิจ โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่นทั้งทางตรงหรือทางออม เพื่อประโยชนทั้งตอ

บริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรูจัก 

2. ไมใหหรือรับสินบน ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม ทั้งที่เปนตัวเงิน หรือมิใชตัวเงินกับบุคคล หนวยงาน 

องคกรทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อใหบุคคล หนวยงาน องคกรดังกลาวกระทำ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

หรือเพ่ือใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอืน่ใดที่ไมชอบธรรม 

3. ไมใหการชวยเหลือทางการเมืองในทุกรูปแบบ 

4. การใหเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนตองมีวัตถุประสงคชัดเจน เปนไปตามตารางอำนาจ 

ดำเนินการดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

5. การใหหรือรับ คาของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใชจายอื ่นๆ  ตองเปนไปตามตารางอำนาจ    

ดำเนินการดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

6. หากพนักงานตองการคำแนะนำหรือมีขอสงสัย หรือขอซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการตอตาน

การคอรรัปชั่น ใหหารือกับผูบังคับบัญชาหรือฝายทรัพยากรบุคคล 

7. พนักงานทุกคนถือเปนหนาที่ในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนไปยังบุคคลที่ระบุในชองทางการแจง

เบาะแสหรือขอรองเรียน หากพบพฤติกรรมที่อาจสอถึงการคอรรัปชั่น รวมถึงใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 

8. บริษัทจะปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน ตามแนวทางทีก่ำหนดรวมถึงจะไมลดตำแหนง ลงโทษ หรือ

ใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น 
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9. กรรมการ ผูบริหาร พนักงานที่ไมปฏิบัติตามขอกำหนดเรื่องการตอตานการคอรรัปชั่นของบริษัท จะตอง

ไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบคำสั่งของบริษัท และไดรับโทษตามกฎหมายที่เกีย่วของ 

10. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูและความเขาใจแก

กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูที่เกี่ยวของกับบริษัท รวมถึงสื่อสารแกสาธารณชนภายนอก และผูมีสวนได

เสีย ในเรื่องท่ีตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่พิจารณาอนุมัติและกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลใหมีแนวทางการปฏิบตัิ

ดานการตอตานการคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั ่นใจวากรรมการ ผูบริหาร และพนักงานให

ความสำคัญกับการตอตานการคอรรัปชั่น และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีหนาที่กลั่นกรองนโยบายและสอบทานแนวทางการ

ปฏิบัติดานการตอตานการคอรรัปชั่น ใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการจัดทำ ปรับปรุงนโยบายและ

แนวทางการปฏิบัติดานการตอตานการคอรรัปชั่นใหเปนรูปธรรม รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม

มาตรการตอตานการคอรรัปชั่น สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เก่ียวของ 

3. คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง มีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงและ

กำหนดมาตรการปองกันการคอรรัปชั่น พรอมทั้งจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตาม

นโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และนำเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามลำดับ พรอมทั้งเผยแพร

สื่อสารและใหความรูแกพนักงานของบริษัท ใหทราบถึงนโยบายดังกลาวอยางทั่วถึง 

4. กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหาร มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น การ

ดำเนินงานโดยสุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจกอใหเกิดการคอรรัปชั่นและฝาฝนกฎหมายพรอมทั้ง

ประพฤติตนเปนตัวอยางในการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุก

ฝาย 

5. ผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน มีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามนโยบาย สอดคลองกับตารางอำนาจดำเนินการ ตามแนวทางการปฏิบัติและขอกำหนด หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหมั่นใจวามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอตอความเสี่ยงดาน

คอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 
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ผังโครงสรางองคกรเรื่องการตอตานการคอรรัปชั่น 

 

 
 

ขอบเขตการบังคับใช 

ขอบเขตการบังคับใชของนโยบายนี้ ใหมีผลบังคับใชกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบรษิทั

คณะกรรมการตรวจสอบและ
กํากบัดแูลกจิการ

ผูต้รวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน

คณะกรรมการบรหิารกจิการ
และบรหิารความเสี�ยง

ฝ่ายบรหิาร
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แนวทางการปฏิบัติ 

 

เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท มีความเขาใจชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มี

ความเสี่ยงตอการเกิดการคอรรัปชั่น กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท จะตองปฏิบัติดวย

ความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปนี้ 

 

1. การชวยเหลือทางการเมือง 

การชวยเหลือทางการเมือง หมายถึง การชวยเหลือไมวาจะเปนทางดานการเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง รวมถึงการใหกูเงินและการชวยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ เชน การใหสิ่งของหรือ

บริการ การโฆษณาสงเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง  การซื้อบัตรเขาชมงานที่จัดเพื่อระดมทุน หรือบริจาค

เงินใหกับองคกรที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพรรคการเมือง การใหพนักงานลาหยุดโดยไมไดรับคาจางจาก

นายจาง หรือเปนตัวแทนบริษัทเพื่อรวมดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงคทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทมีแนวทางการ

ปฏิบัติในเรื่องดังกลาว ดังนี้ 

 

1. ขณะนี้บริษัทจะไมใหการชวยเหลือทางการเมืองทุกรูปแบบ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 

1.1 หากมีการขอใหบริษัทชวยเหลือทางการเมืองจากพรรคการเมือง หรือองคกรที่มีความสัมพันธ

ใกลชิดกับพรรคการเมือง จะมีการนำเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและ

บริหารความเสี่ยงพิจารณาไมอนุมัติใหการชวยเหลือทางการเมือง เนื่องจากขัดกับนโยบาย

การตอตานคอรรัปชั่นของบริษัท  

1.2 แจงผลการพิจารณาใหพรรคการเมืองรับทราบ 

1.3 รายงานใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนรายไตรมาส (ถามี) 

นอกจากนี้บริษัทจะสื่อสาร และเปดเผย นโยบายในการไมใหการชวยเหลือทางการเมืองผานชองทาง

ตางๆ เชน การประชุมของฝายบริหาร สอดแทรกในการจัดอบรมใหกรรมการ การปฐมนิเทศพนักงานใหม การ

แจงผานบอรดประชาสัมพันธ แผนพับ เว็บไซตบริษัท รายงานประจำป หรือวิธีการอ่ืนตามความเหมาะสม อีก

ทั้งจะสื่อสารใหทราบถึงบทลงโทษหากไมปฎิบัติตามนโยบาย  

 

2. บริษัทถือวากรรมการ ผู บริหารและพนักงาน มีสิทธิและหนาที ่ที ่จะเขาไปมีสวนรวมหรือ 

สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองตางๆ ไดอยางอิสระเปนการสวนตัว โดยไมใชทรัพยสินและเวลา

ของบริษัทในการกระทำดังกลาว 
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2. การบริจาคเพื่อการกุศล 

บริษัทมีนโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอำนาจอนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศลตามตารางอำนาจ

ดำเนินการ ทั้งนี้บริษัทจะใชความระมัดระวังในการบริจาคทั้งที่เปนเงินหรือสิ่งของ ตามคำขอรับบริจาค

เนื่องจากการบริจาคอาจถูกพิจารณาหรือเชื่อมโยงวาเปนการใหสินบนทางออมเพื่อไดมาซึ่งสัญญาสำหรับ

โครงการของบริษัทในอนาคต 

 

3. การรับบริจาค 

บริษัทไมมีนโยบายในการรับบริจาคทั้งที่เปนเงินหรือในรูปแบบอื่นๆ ไมวาจะเปนจากองคกรใดทั้งจาก

ภาครัฐ และภาคเอกชน 

 

4. การใหเงินสนับสนุน 

การใหเง ินสนับสนุน  หมายถึง  เงินที ่จ ายใหลูกคา  หรือบุคคลอื ่นอยางสมเหตุสมผล โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ ชื่อเสียงของบริษัท หรือชวยรักษาความสัมพันธทางธุรกิจ และเหมาะสมแกโอกาส มี

ความโปรงใส มีหลักฐานเพื่อบันทึกบัญชีได สามารถระบุถึงบุคคลที่เกี่ยวของ จำนวนเงินที่สนับสนุนและ

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้บริษัทจะใชความระมัดระวังในการใหเงินสนับสนุนตามคำขอรับการสนบัสนุน 

เนื่องจากการใหเงินสนับสนุนอาจถูกพิจารณาหรือเชื่อมโยงวาเปนการใหสินบนทางออมเพื่อไดมาซึ่งสัญญา

สำหรับโครงการของบริษัทในอนาคต 

บริษัทไดกำหนดใหมีกระบวนการควบคุม การตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาการใชเงินสนับสนุนไมไดใชไป

เปนขออางสำหรับปดบังการคอรรัปชั่น มีขั้นตอนการอนุมัติและการใชเงินสนับสนุนสอดคลองกับกระบวนการ

ควบคุมภายใน 

 

5. การรับเงินสนับสนุน 

บริษัทไมมีนโยบายในการรับเงินสนับสนุนจากลูกคา คูคา ผู รวมทุน หรือบุคคลอื่น ไมวาจะเพื่อ

วัตถุประสงคใด 

 

6. การใหของขวัญ คาบริการตอนรับ 

บริษัทไมมีนโยบายที่จะใหของขวัญ และคาบริการตอนรับในรูปแบบใด ๆ กับลูกคาเพื่อติดสินบนและ

สรางความสนิทสนม เพื่อนำไปสูการไดมาซึ่งสัญญาสำหรับโครงการของบริษัทในอนาคต เวนแตการให

ของขวัญ  และคาบริการตอนรับตามประเพณีนิยมที่อยูในเกณฑพอสมควร  เพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีกับ

ลูกคา โดยไมหวังที่จะไดรับการบริการหรือสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจงท่ีไมถูกตองตามหลักจริยธรรมธุรกิจ 
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7. การรับของขวัญ หรือการรับบริการตอนรับ 

1. การรับของขวัญที่มีมูลคาเกิน 5,000 บาท ตองปฎิเสธการรับ หากไมสามารถปฏิเสธการรับได 

ผู รับของขวัญจะตองรายงานตอผูบังคับบัญชาสูงสุดตามสายงาน โดยใชแบบรายงานการรับ

ของขวัญหรือประโยชนอื่นใด เพื่อสงมอบใหเปนทรัพยสินของบริษัท ทั้งนี้ หากของขวัญที่ไดรับ

นั้นเปนเงินสด เช็คของขวัญ ทองคำ ใหปฏิเสธการรับทุกกรณี 

 

2. การรับบริการตอนรับ  ตองเปนไปตามประเพณีนิยม และเหมาะสมกับโอกาส ซึ่งมีธรรมเนียม

ปฏิบัติอยูโดยจะตองกระทำดวยความโปรงใส 

 

8. กระบวนการและการควบคุมในการพิจารณา การขออนุมัติการบริจาคเพื่อการกุศล การใหเงิน

สนับสนุน  การใหของขวัญ และคาบริการตอนรับ 

1) การบริจาคเพื่อการกุศล การใหเงินสนับสนุน การใหของขวัญ และคาบริการตอนรับจะตอง

สอดคลองกับนโยบายของบริษัท 

2) มีการกำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการบริจาคเพื่อการกุศล การใหเงินสนับสนุน การให

ของขวัญ และคาบริการตอนรับเหลานั้น 

3) ในกรณีที่การบริจาคมีความตอเนื่องจะตองมีการกำหนดเวลาเริ ่มตนและวันที่สิ้นสุดของการ

บริจาคเพื่อการกุศล การใหเงินสนับสนุน การใหของขวัญ และคาบริการตอนรับ  

4) มีการระบุรายชื่อบุคคล หนวยงาน หรือองคกรที่ขอรับบริจาค ขอรับการสนับสนุน ขอของขวัญ 

และคาบริการตอนรับไปใชในวัตถุประสงคตางๆ  

5) ตองมีหลักฐานการรับสิ่งของหรือใบเสร็จรับเงินที่ถูกตองหรือหลักฐานการรับเงินอื่น เชน หนังสือ

ขอบคุณ เปนตน หรือจะตองมีหลักฐานแสดงวาไดกระทำไปเพื่อสนับสนุนใหโครงการเพื่อการ

กุศลดังกลาว ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค โดยสามารถแสดงไดวามีโครงการเพื่อการกุศล

ดังกลาวเกิดขึ้นจริงและเปนประโยชนตอสังคม สอดคลองกับวัตถุประสงคดานการดำเนินงาน

ดวยความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility: CSR) 

6) จะตองจัดทำใบบันทึกคำขอ (Internal Memorandum) เสนอใหผูมีอำนาจอนุมัติโดยอำนาจ

การอนุมัติ เปนไปตามระเบียบของบริษัท โดยใชตารางอำนาจดำเนินการเพื่อประกอบการ

พิจารณา 

 

9. บริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวของทางธุรกิจ 

บริษัทมีนโยบายในการแจงใหบริษัทยอย นำมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นไปเปนแนวทางการปฏิบัติ 

โดยจะทำหนังสือแจงใหบริษัทยอยรับทราบ และตอบรับกลับมายังบริษัท  
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10.   งานขายและการตลาด 

บริษัทมีนโยบายงานขายและการตลาดที่ยึดมั่นกรอบกติกาการแขงขันที่ดี ใหความเปนธรรม และ

ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเขารวมประมูลในโครงการตางๆ จะตองผานขั้นตอนการ

อนุมัติตามตารางอำนาจดำเนินการของบริษัท 

 

บริษัทจะดำเนินงานขายและการตลาดตอลูกคาโดยปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจของบริษัทที่มีตอผูมีสวน

ไดเสีย บริษัทไมมีนโยบายเสนอหรือใหผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นใดกับผูใดหรือหนวยงานใด 

เพื่อใหไดมาซึ่งสัญญาทางธุรกิจ สิทธิประโยชน การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติใดๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมาย

หรือจริยธรรมที่ด ี

 

11.    งานจัดซื้อและทำสัญญา 

บริษัทมีหลักปฎิบัติในการจัดซื้อและทำสัญญาอยางเปนธรรมตอทุกฝายและโปรงใส โดยการจัดซื้อ

และทำสัญญา ตองนำเสนอใหผูมีอำนาจอนุมัติตามตารางอำนาจดำเนินการของบริษัท  

 

บริษัทไมมีนโยบายเรียกหรือรับผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากคูคา เพื่อที่จะรับ

ทรัพยสินหรือวัสดุอุปกรณที่มีสภาพหรือคุณสมบัติไมไดมาตรฐานหรือบริการที่ไมมีคุณภาพหรือไมตรงตาม

ขอกำหนดในใบคำขอซ้ือ 

 

12. การปฏิบัติงาน งานทรัพยากรบุคคล  

บริษัทมีนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานของการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งรวมถึงการคัดเลือก 

การอบรม การประเมินผลงาน การใหผลตอบแทนตลอดจนการเลื่อนตำแหนงของพนักงานที่สะทอนถึงความ

มุงมั่นของบริษัทตอมาตราการตอตานการคอรรัปชั่น สรุปไดดังนี ้

 

 1.  กระบวนการคัดเลือก การประเมินผลงาน การใหผลตอบแทนตลอดจนการเลื่อนตำแหนงของ

พนักงานจะพิจารณาจากความรูความสามารถ ประสบการณ และผลงานอันเปนที่ประจักษเปนหลักโดย

ปราศจากอคติ ความลำเอียง หรือความใกลชิดสนิทสนมเปนการสวนตัว 

 

 2.  บริษัทจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู ประสบการณในสาขาที่จำเปนตอการปฏิบัติงานของ

พนักงานในแตละตำแหนงรวมไปถึงมีการจัดอบรมในเรื่องนโยบายและมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นใหกับ

พนักงานในวันที่ปฐมนิเทศพนักงานใหมรวมไปถึงมีการฝกอบรมอยางตอเนื่องปละ 1 ครั้ง เพื่อใหสะทอนถึง
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ความมุงมั่นและความคาดหวังของบริษัท และใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับมาตรการตอตานการ

คอรรัปชั่นและรูถึงบทลงโทษหากไมปฏิบัติตามมาตรการนี้ 

 

 3.  บริษัทมีกระบวนการนำนโยบายที่จะไมลดตำแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธ

การคอรรัปชั่นไปใชในการปฏิบัติแมวาการกระทำนั้นจะทำใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ สรุปไดดังนี ้

 3.1  กรรมการผูจัดการใหญ หรือผูบริหารระดับสูง แสดงจุดยืนหรือใหคำมั่นทุกครั้งตอที่ประชุมที่มี

การจัดฝกอบรมเรื่องมาตรการตอตานการคอรรัปชั่นที่จะไมลดตำแหนง ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงาน

ที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่นแมวาการกระทำนั้นจะทำใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 3.2  บริษัทจัดใหมีกระบวนการสื่อสารในเรื่องดังกลาวผานหลากหลายชองทาง 

 

13. การสื่อสาร และการเปดเผยขอมูล  

บริษัทจะสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติการตอตานการ

คอรรัปชั่น ชองทางการแจงเบาะแส นโยบายที่จะไมลดตำแหนงลงโทษหรือใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธ

การคอรรัปชั่นแมวาการกระทำนั้นจะทำใหบริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ 

เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม และผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ

ไดรับทราบ โดยผานชองทางตางๆ อาทิเชน การประชุมของฝายบริหาร การสอดแทรกในการจัดอบรมให

กรรมการ การปฐมนิเทศพนักงานใหม และการจัดอบรมพนักงานหรือการจัดกิจกรรมตางๆ การแจงผานบอรด

ประชาสัมพันธ แผนพับ เว็บไซตบริษัท รายงานประจำป หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหมีการ

นำไปปฏิบัติอยางจริงจัง และเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีทรัพยากรและบุคคลากรที่มีทักษะเพียงพอตอการนำ

มาตรการไปปฏิบัติใช 

 

สำหรับการสื่อสารนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นใหแกลูกคา และคูคา บริษัทจะแจงตั้งแตเริ่ม

ความสัมพันธทางธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม 

 

ทั้งนี้ เมื่อบริษัท ประกาศใชนโยบายตอตานการคอรรัปชั่น บริษัทจะจัดอบรมใหแก คณะกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานทุกคน นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีการจัดอบรมในหัวขอนี้ ใหแก กรรมการใหม ผูบริหาร

ใหม และพนักงานใหม ในการปฐมนิเทศนกอนเริ่มงาน 
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14. การบันทึก และเก็บรักษาขอมูล 

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักการ รวมทั้งกฎหมายที่บังคับใชเกี่ยวกับการรายงานขอมูล

บัญชีและการเงิน และบริษัทไมยอมใหมีการบันทึกขอมูลที่เปนเท็จ ไมถูกตอง หรือทำการตกแตงบัญชีรวมทั้ง

จะตองไมมีบัญชีนอกงบการเงินเพื่อใชสนับสนุนหรือปกปดการคอรรัปชั่น โดยบริษัทมีขอปฏิบัติในการรับหรือ

จายเงินดังนี้  

 บริษัทมีขอปฏิบัติในการรับหรือจายเงิน ดังนี้ 

1. การรับเงินจากลูกคา นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด 

1.1 กอนการรับเงินทุกครั้ง ฝายการเงินตองตรวจสอบรายละเอียดและความถูกตอง  

1.2 ฝายการเงินจะตองไมเรียกหรือรับผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจาก

ลูกคาเพ่ือท่ีจะชะลอการรับเงินของบริษัท 

2. การจายเงินใหกับคูคา นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใด 

2.1 กอนการจายเงินทุกครั้ง ตองมีการตรวจสอบการจายเงินดังกลาวเพื่อวัตถุประสงคใด และ

ตองผานการบันทึกบัญชีจากฝายบัญชี และเปนรายการที่ถูกตองตามหลักการบัญชีและ

กฎหมายที ่เกี ่ยวของ หากพบรายการที ่ไม ถูกตองหรือไมเหมาะสม ใหรายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบและหาแนวทางปองกันและแกไขใหถูกตองตามหลักการบัญชีและ

กฎหมายที่เกี่ยวของ 

2.2 ในการจายเงินทุกครั้ง การอนุมัติสั่งจายใหเปนไปตามตารางอำนาจดำเนินการ และตอง

ไดรับหลักฐานการรับเงินจากคูคา 

2.3 จายเงินใหกับคูคาตามเงื่อนไขของการชำระเงินที่ตกลงกัน 

2.4 ไมเรียกหรือรับ ผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากคูคาเพื่อใหคูคาไดรับ

เงินที่เร็วขึ้น 

สำหรับการเก็บรักษาขอมูลใหพรอมตอการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกตองและเหมาะสมของ

รายการทางการเงิน อีกทั้งเพื่อใหมั่นใจวาไมมีรายการใดที่ไมไดรับการบันทึกหรือไมสามารถอธิบายไดหรือ

รายการที่เปนเท็จ ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับหรือจายเงินตามท่ีกลาวมาขางตน 

2. ขอมูลที่เปนเอกสารและบันทึกตางๆ สำหรับการจายเงินและรับเงินแตละครั้งจะถูกเก็บแนบไว 

กับใบสำคัญจาย และมีการจัดเก็บใสแฟมแยกเปนหมวดหมู 

3. ขอมูลที่เก็บบันทึกไวทางสื่ออิเล็คทรอนิคส มีการบริหารจัดการดังนี้ 

 มีการกำหนดสิทธิของบุคคลในการเขาถึงขอมูลในแตละเรื่อง 

 มีการทำ Backup File ทุกสิ้นวัน 

 มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่เปนสากลและทันสมัย  
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 มีทีมงานดานไอทีบริหารจัดการระบบฐานขอมูล 

4. ขอมูลตางๆ ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ซึ่งไดปฏิบัติการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี เปนอิสระจาก

บริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพ และจรรยาบรรณอื่นที่

เกี่ยวของ โดยการตรวจสอบของผูสอบบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบ

การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทโดยรวมปราศจากการแสดงที่ขัดตอขอเท็จจริง 

 

15. กระบวนการตรวจสอบ/ การควบคุมภายใน 

บริษัทไดจัดใหมีกระบวนการตรวจสอบภายใน (ซึ่งรวมไปถึงการประเมินความเสี่ยง ระบบงานขาย

และการตลาด และระบบงานจัดซื้อ รวมถึงมีมาตรการแกไขที่เหมาะสม ตามที่ระบุในภาคผนวก) เปนประจำ

ทุกปจากผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยใหความเปนอิสระและไมจำกัดขอบเขตแกผูตรวจสอบระบบ

การควบคุมภายในในการปฏิบัติงาน ซึ ่งผู ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในไดตรวจสอบตามแผนการ

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงเรื ่อง การตอตานการคอรรัปชั่น นอกจากนี้ยังมีการ

ตรวจสอบบัญชีโดยผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาสและรายปตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมพัฒนาธุรกิจการคา และกรมสรรพากร 

บริษัทกำหนดขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

1.) ผู ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจะตองรายงานผลการตรวจสอบ และประเด็นที ่พบรวมถึง

ขอเสนอแนะอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้งตอบุคลากรที่ปฏิบัติงานนั้นๆ  

2.) ผู ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจะตองรายงานผลการตรวจสอบ และประเด็นที ่พบรวมถึง

ขอเสนอแนะอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั ้งตอผู บริหารระดับสูง เพื ่อนำเสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการตอไป 

3.) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะเปนผูทำหนาที่รายงานผลการตรวจสอบตอ

คณะกรรมการบริษัทตอไป 

4.) หากพบวามีประเด็นเรงดวน ผูตรวจสอบระบบการควบคุมภายในสามารถแจงตรงไปยังผูบริหาร

ระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทไดทันท ี

 

16. การติดตามและทบทวน 

บริษัทกำหนดใหมีการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายตอตานการคอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ โดย

ผานกระบวนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และหากพบประเด็นหรือพบความเสี่ยงที่เพิ ่มขึ้น จะ

นำเสนอผานฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเพื่อทบทวนปรับปรุงคูมือมาตรการ

ตอตานการคอรรัปชั่นใหมีความเหมาะสม 
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17. การแจงเบาะแส 

บริษัทสนับสนุนใหพนักงานของบริษัทและผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการ

ทำงาน รวมทั้งรายงานและรองเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน 

หรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคกร เพื่อใหการดำเนินธุรกิจมีความ

โปรงใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดมาตรการในการแจงเบาะแส รวมทั้งจัดใหมีกลไก

ในการคุมครองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนและผูถูกรองเรียน และใหความสำคัญกับการเก็บขอมูลการแจง

เบาะแสเปนความลับ ซึ่งจะรับรูเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเก่ียวของดวยเทานั้น เพื่อสรางความ

มั่นใจแกผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน ดังนี้ 

 

นโยบายการแจงเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)  

 

บริษัทมีนโยบายที่จะเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกรแจงเบาะแสหรือขอ

รองเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฏหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทาง

การเงินที่ไมถูกตอง ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือพฤติกรรมที่อาจสอถึงการประพฤติมิชอบของบุคคล

ในองคกร ตอคณะกรรมการบริษัทได โดยผูมีสวนไดเสียสามารถแจงตอกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กิจการทานใดทานหนึ่งหรือเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

พิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพิจารณาแลวใหรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตอไป 

  

มาตรการการแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน 

1. คำจำกัดความ 

1.1 “การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน” หมายถึง การใหขอมูลตอบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินการที่

เชื่อไดวามีการกระทำผิดตามขอ 2 

1.2 “ผู แจงเบาะแสหรือผู ร องเรียน” หมายถึง กรรมการ พนักงาน ผู มีส วนไดเส ีย หรือ

บุคคลภายนอก 

1.3 “ผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน” หมายถึง เลขานุการบริษัท กรรมการตรวจสอบและ

กำกับดูแลกิจการ 
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2. เรื่องที่สามารถแจงเบาะแส หรือขอรองเรียน

บริษัทสนับสนุนใหพนักงานทุกคนและผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแสใหบริษัททราบโดยทันทีหากพบ

การประพฤติผิดหรือพฤติกรรมอันชวนสงสัยวามีการกระทำผิดในเรื่องดังตอไปนี้

  การปฏิบัติที่ไมถูกตองตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งจริยธรรมธุรกิจใน

  การทำธรุกิจ

  การคอรรัปชั่นและการทุจริต

  การดำเนินการอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุม

  และตรวจสอบ

3. ชองทางสำหรับผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน

บริษัทไดจัดใหมีผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนใน 2 ชองทาง ประกอบดวย

ชองทางที่ 1  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้ง 3 ทาน ทาง  Email  ดังนี้

  ดร.ปญจะ เสนาดิศัย  panja.sena@gmail .com

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

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

  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

  ดร.ชัยพัฒน สหัสกุล  chaipats@icloud.com

  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ชองทางที่ 2  เลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย โทรศัพท และ  Email  ดังนี้

  ทางไปรษณียถึง:

  นางสาวฐิติมา เตียวประทีป เลขานุการบริษัท

  บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

  ทางโทรศัพท หมายเลข 02 615 1259 ตอ 108

  ทาง  Email  thitima@pylon.co.th
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4. กระบวนการในการจัดการเมื่อไดรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

1) รวบรวมขอเท็จจริงเพื่อนำสงใหกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

  กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการหรือเลขานุการบริษัทที่รับแจงเบาะแส

หรือขอรองเรียนจะดำเนินการรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับ การทุจริตคอรรัปชั่น การ

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฏหมายหรือจรรยาบรรณ การละเมิดสิทธิ การรายงานทางการเงิน

ที่ไมถูกตอง หรือความบกพรองของระบบควบคุมภายใน โดยผูรับแจงเบาะแสหรือขอ

รองเรียนอาจจะดำเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลที่เก่ียวของดำเนินการ 
 

2) คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจัดใหมีการประชุม  

 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจัดการประชุม และพิจารณาเรื่องที่มี

ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนจากขอเท็จจริงทั้งหมดที่รวบรวมได รวมถึงการซักถาม หรือขอ

ขอมูลจากฝายบริหาร (แลวแตกรณี) และจัดทำรายงานเพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทให

ความเห็นชอบตอไป  
 

3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กิจการ และดำเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตอไป 
 

4) รายงานผลใหผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนทราบ  

  คณะกรรมการบริษัทจะรายงานผลใหผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนทราบภายใน 2-4 

สัปดาหหลังการแจงเบาะแส ในกรณีท่ีผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนเปดเผยตนเอง หากการ

คนหาขอเท็จจริงไมแลวเสร็จภายในกำหนด กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ หรือ

เลขานุการบริษัทจะรายงานความกาวหนาใหผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนทราบทุกๆ 2 

สัปดาห 
 

5. ขอมูลเกี่ยวกับผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน 

ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนควรแจงชื่อ-นามสกุล เพื่อใหบริษัทสามารถติดตอและสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมได ในกรณี ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนไมประสงคที่จะเปดเผยชื่อ บริษัทอาจ

สืบคนเบาะแสที่ไดรับแจงหากเชื่อไดวาเบาะแสดังกลาวจะทำใหเกิดความเสียหายแกบริษัท 
 

6. แนวทางในการปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน 

บริษัทไดมีการกำหนดแนวทางในการปกปองผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน เพื่อปกปองการกลั่น

แกลง ขมขู หรือทำลายพยานหลักฐาน เชน 

 ในการตรวจสอบขอเท็จจริง บริษัทจะไมเปดเผยตัวผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียน 
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 บริษัทจะเก็บขอมูลเปนความลับและจะเปดเผยเทาที่จำเปน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย

และความเสียหายของผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนหรือผูที่เกี่ยวของ 

 นอกเหนือจากแนวทางขางตนแลว หากผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนเห็นวาตนยังอาจ

ไดรับความเดือดรอนเสียหายอีก ยังสามารถรองขอใหบริษัทกำหนดมาตรการคุมครองได 

 ในกรณีที่ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนเปนพนักงานของบริษัท บริษัทจะไมลดตำแหนง 

ลงโทษ หรือใหผลทางลบตอพนักงานที่ปฏิเสธการคอรรัปชั่น 

 

7. การปกปองผูถูกรองเรียน 

บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบที่มีตอผูถูกรองเรียน โดยจะเก็บรักษาขอมูลเกี่ยวกับผูถูก

รองเรียนเปนความลับในชวงการสืบสวนและพิจารณาผลการสืบสวนขอเท็จจริงหากยังไมมีการ

ตัดสินเรื ่องดังกลาว ทั ้งนี ้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะใหโอกาสผู ถูก

รองเรียนในการชี้แจงขอรองเรียนกอนที่จะพิจารณาตัดสินขอรองเรียนนั้น รวมทั้งรับทราบผล

การสืบสวนขอเท็จจริง 

 

8. การจงใจใหเบาะแสที่เปนเท็จ 

หากผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนจงใจแจงขอความอันเปนเท็จจะไมไดรับความคุมครองภายใต

มาตรการนี้ และจะไดรับโทษทางวินัย หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 

9. การพิจารณาบทลงโทษ 

หากผลการสอบสวนพบวา ผูถูกรองเรียนมีความผิดจริง หรือผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนจงใจ

แจงขอความอันเปนเท็จ ใหผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเสนอเรื่องพรอมความเห็นและ

กำหนดแนวทางการลงโทษทางวินัยและตามกฎหมายที ่เกี ่ยวของตอผู มีอำนาจดำเนินการ

พิจารณาดำเนินการ 

 

สำหรับกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ไมปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น 

จะตองไดรับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัท เชน ออกหนังสือตักเตือน จนถึงพักงาน 

เปนตน รวมถึงการเลิกจางงานในกรณีที่บริษัทเห็นวาจำเปน 
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10. การรายงานการแจงเบาะแส 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเปนผูรายงาน และนำเสนอรายงานการแจง

เบาะแสทั้งหมดตอคณะกรรมการบริษัท และฝายเลขานุการบริษัทจะรวบรวมขอมูลและนำเสนอ

คณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบ  

 

แบบฟอรมการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน 

ชื่อ – นามสกุลผูแจง

เบาะแสหรือผูรองเรียน 

 

หนวยงาน  

Email  

โทรศัพท  

ว ันที ่พบเหตุการณ หรือ

รับทราบขอมูล 

 

สถานที่เกิดเหตุการณ  

หนวยงานที่เกี่ยวของ  

ชื่อบุคคลที่เก่ียวของ  

รายละเอียดของเหตุการณ  

หมายเหตุ :  

ผูแจงเบาะแสหรือผูรองเรียนจะไดรับการติดตอกลับจากผูรับแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนเพื่อแจงความคืบหนาและเรื่องที่

รายงานมีมูลเพียงพอท่ีบริษัทจะตรวจสอบหรือไม ภายในเวลาที่กำหนดในมาตรการการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน ผูที่เลือก

จะรายงานโดยไมเปดเผยชื่อหรือหมายเลขโทรศัพทจะไมไดรับการติดตอกลับ ผูที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียนอันเปนเท็จหรือ

จงใจกระทำใหผู อื่นไดรับความเสียหายตอชื ่อเสียงและความนาเชื ่อถือจะไดรับโทษทางวินัยและ/หรือถูกดำเนินคดีตาม

กฎหมาย 
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แบบรายการการรับของขวัญหรือผลประโยชนอื่นใด 

 

เรียน  คณะกรรมการบริษัท (กรณีประธานกรรมการเปนผูรับ) 

ประธานกรรมการ   

  กรรมการผูจัดการใหญ 

  ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสายงาน (ผานผูบังคับบัญชาตามลำดับขั้น) 

 

ดวยเมื่อวันที ่    ขาพเจา       . 

ตำแหนง       สังกัด     . 

ไดรับของขวัญ คือ           . 

 

  . 

      ลงชื่อ      . 

           (      ) 

วันที่..................................................... 

 

คำสั่ง 

  มีเหตุผล และอนุญาตใหถือเปนประโยชนสวนบุคคลได 

  ไมมีเหตุผลที่จะตองใหถือไวสวนบุคคล ใหสงมอบ (ฝายการจัดการกลาง) เพื่อพิจารณาสง

มอบใหหนวยงานที่สมควรนำไปใชประโยชน 

 

ลงชื่อ      . 

(……………………………………………………….) 

 วันที่..................................................... 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 3 ทาน 

ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมี

ดร.ปญจะ เสนาดิสัย เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ดร.ชัยพัฒน สหัสกุลและ ศ.

กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียรเปนกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหนงคราว

ละ 3 ป 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดไวเปนลายลักษณอักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

และกำกับดูแลกิจการซึ่งสอดคลองกับประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) เรื่องคุณสมบัติ

และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และไดรายงานผลการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนวาระประจำ  

 

ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ไดมีการประชุมทั ้งสิ ้น 6 ครั ้ง และ

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทุกคนเขารวมประชุมทุกครั้ง โดยไดพิจารณาและดำเนินการเรื่อง

ตางๆ ดังนี้ 

 

1. สอบทานการรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดพิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบ

การเงินประจำปสำหรับป 2564 รวมกับผูสอบบัญชี และฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของ

บริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และเปนไปตาม

ประกาศของ ก.ล.ต.และ ตลท. ซึ่งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ครบถวน ทันเวลา เชื่อถือได และเปน

ประโยชนตอผูถือหุนและนักลงทุนทั่วไปในการนำไปใชประกอบการตัดสินใจ โดยสอดคลองกับกฎหมายและ

ประกาศที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหการสนับสนุนและติดตามการนำมาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) มาปฏิบัติ ตามที่

สภาวิชาชีพบัญชีและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดใหแนวทางไว 

นอกจากนี้ในป 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดรวมหารือกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝาย

บริหาร 1 ครั้ง เพื่อใหความมั่นใจวาผูสอบบญัชีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 
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2. การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานของฝายตรวจสอบภายในและของผูสอบบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชี ไดให

ความเห็นสอดคลองกันวา ไมพบประเด็นขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญในป 2564 นอกจากนั้นคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทยอย

รวมทั ้งพิจารณาคำถามที ่ใชในแบบประเมินที ่จ ัดทำขึ ้นตามแนวทางของ COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งผลการประเมินในป 2564 พบวา 

หนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ 

เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร

รี จำกัด เปนผูตรวจสอบภายในอิสระประจำป 2565 และไดอนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายใน

ประจำป 2565 โดยใหผูตรวจสอบภายในรายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

 

4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ

ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดสอบทานใหบริษัทมีกระบวนการที่จะมั่นใจไดวา

การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

 

5. รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ในป 2564  บริษัทมีรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ที่เปนไป

ตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยรายการที่เกี ่ยวโยงกันและ/หรือการไดมาหรือ

จำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดพิจารณา รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน การเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี ่ยวโยงกันหรือ

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตอง ครบถวน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประจำป และรายไตรมาส เพื่อใหมั่นใจวารายการที่เกิดขึ้นนั้นสมเหตุสมผล เปนประโยชนตอบริษัท และได

ดำเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดพิจารณาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจาก บริษัท 

พราวด อิน โปร จำกัด แลวมีความเห็นวาเปนผูมีความเปนอิสระ  มีความเขาใจธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี 

และประกอบวิชาชีพดวยความเปนกลาง รวมทั้งเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุมัติจาก ก.ล.ต. จึงเห็นควรให 

นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 หรือนางสาววิทิตา สุจิตรานุช ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 7408 หรือนางสาวภิตินันท ภัทรกฤติเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 แหงบริษัท 

พราวด อิน โปร จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจำป 2565 และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณา และขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตอไป (ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงาน

ได ใหบริษัท พราวด อิน โปร จำกัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พราวด อิน โปร จำกัด แทนได 

โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทกอน และในกรณีที่บริษัท พราวด อิน โปร จำกัด ไม

สามารถจัดหาผูสอบบัญชีอื่นแทนได ใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาแตงตั้งผู สอบบัญชีจากสำนัก

งานสอบบัญชีอื่นได และขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 มอบอำนาจใหคณะกรรมการบริษัทมี

อำนาจในการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมไดทั้งสองกรณีขางตน) 

 

7. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดสอบทานการบริหารความเสี่ยงกับฝายบริหารและ

ผูตรวจสอบภายใน และเห็นวาฝายบริหารมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ  

 

8. ทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการปละหนึ่งครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ

ดูแลกิจการเพื่อใหมั ่นใจวาการปฏิบัติงานในปที่ผานมาครบถวนตามที่ไดรับมอบหมาย และหนาที่ความ

รับผิดชอบสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของ ตลท.  
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เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 

 

9. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัท

รับทราบอยางนอยไตรมาสละ  1 ครั้ง 

 

จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพิจารณาแลวมี

ความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการที่ชวยใหมั่นใจวา

การปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ ตลอดจนมีการจัดทำและการเปดเผยขอมูลในรายงาน

ทางการเงินของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และทันเวลา และมีการเปดเผยขอมูลในกรณีที่เกิด

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางถูกตอง ครบถวน 

 

 

 

 

 

 

                        (ดร. ปญจะ เสนาดิสัย) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 2 ทาน 

และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 ทาน ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร เปนประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน นายวงศชัย แสงอารยะกุล และดร.ชัยพัฒน สหัสกุลเปนกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยในรอบป 2564 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดมีการประชุมทั้งสิ ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนทุกทานเขารวมประชุมทุกครั้ง โดยไดพิจารณาและดำเนินการเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 

1. พิจารณาโครงสราง และ องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คุณสมบัติ รวมทั้งความ

เหมาะสมของความรูและประสบการณของกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ 

 

2. พิจารณาโครงสรางของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับ

ขนาดเวนประเภทและความซับซอนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแตละทานในดานทักษะ ประสบการณ 

ความรูความสามารถเฉพาะดานที่เกี่ยวของกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู 

 

3. พิจารณาคัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู ความสามารถที่เหมาะสมกับกิจการของ

บริษัท และเสนอชื่อเปนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

เพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

 

4. พิจารณาการจัดสรรคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 

2563 ภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากผูถือหุนและเปนไปตามหลักเกณฑการจัดสรรที่ไดกำหนดไว 

 

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 2563 และจัดสรรคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ

ตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไว และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
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6. พิจารณางบประมาณคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ไดแก คาตอบแทนรายเดือน โบนัส เบี้ย

ประชุม ประจำป 2564 โดยพิจารณาจากคาตอบแทนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน คาตอบแทนเฉลี่ยของ

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย คาตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทที่มีระดับรายไดและกำไรสุทธิใกลเคียงกัน 

ปริมาณงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู

ถือหุนเพื่ออนุมัติ 

 

7. พิจารณาหลักเกณฑในการประเมินผลการปฏิบัติงานและวงเงินคาตอบแทนของกรรมการ

ผูจัดการใหญ ประจำป 2564 และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

8. ทบทวนและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหครอบคลุมและ

ชัดเจนยิ่งขึ้นตามกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง  

          

              จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาแลว

มีความเห็นวา บริษัทไดคัดเลือกและสรรหาผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยและกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ รวมทั้งพิจารณาถึงความรู ความสามารถ ประสบการณของผูที่จะ

ไดรับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหนงกรรมการ รวมถึงโครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการ

บริษัท และไดพจิารณากำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไวอยางเหมาะสม 

และภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม 

 

                

                                                

                              (ศ.กิตติคุณ ดร.วินิต ชอวิเชียร)                    

                                                           ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบดวยกรรมการจำนวน 4 ทาน ที่

มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมี

ดร.ชเนศวร แสงอารยะกุล เปนประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง นายบดินทร    

แสงอารยะกุล นายสมศักดิ์ วิริยะพิพัฒน และนายพิสันติ์ ศิริศุขสกุลชัย เปนกรรมการบริหารกิจการและบริหาร

ความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป 

 

 โดยในป 2564 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงทุกคน

เขารวมประชุมทุกครั้ง โดยไดพิจารณาและดำเนินการเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับบริหารกิจการในทุกดาน และดวย

สถานการณการแพรระบาดยของโรคโควิด 19 ซึ่งสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอการดำเนินธุรกิจในหลายมิติ 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงไดปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวังและ

รอบคอบ และไดรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอ

การดำเนินธุรกิจตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกไตรมาส ประกอบดวย ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความ

เสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน ความเสี่ยงดานการไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัท 

รวมถึงแผนการบริหารความเสี่ยง แนวทางในการควบคุมความเสี่ยงอยางเหมาะสม โดยบริหารใหอยูในระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต 

 

 คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่ เพื่อใหสามารถ

ควบคุมความเสี่ยงตางๆ ใหอยูในระดับที่บริษัทยอมรับไดและไมเกิดผลกระทบตอบริษัท เพื่อประโยชนสูงสุด

ตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

      

 

 

 
 

 

(ดร. ชเนศวร แสงอารยะกุล) 

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 
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ขอบเขต อำนาจอนุมัติ หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องตางๆ ของบริษัทตามขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบริษัทให

เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมาย รวมถึงการ

กำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน เปาหมาย (ที่สอดคลองกับภารกิจ) กลุยทธ ทิศทางการดำเนินงานในแตละป และ

ติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนที่ไดกำหนดไว ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของ

บริษัท มีการแยกบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการที่ชัดเจน โดยมีการกำหนด

อำนาจอนุมัติ หนาที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ดังนี ้ 

1. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายใน 4 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นสุดรอบระยะเวลา

บัญชีของบริษัท 

2. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้งและไมต่ำกวา 6 ครั้งตอป 

3. จัดใหมีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผูสอบบญัชี

ตรวจสอบแลว และนำเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางหนึ่ง

อยางใดแทนคณะกรรมการบริษัทไดโดยอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ

เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแกไขบุคคลที่ไดรับมอบอำนาจ

นั้นๆ ไดเมื่อเห็นสมควร 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจ

หนาที ่ในการปฏิบัติงานตางๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหนาที ่ของคณะ

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ซึ่งการมอบอำนาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจที่ทำ

ใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทยอย ยกเวน

เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

5. กำหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและ

การจัดการของคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายเวน

แตในเรื่องดังตอไปนี้คณะกรรมการบรษิัทตองไดรบัมตอินุมัติจากทีป่ระชุมผูถือหุนกอนการดำเนินการ อันไดแก 

เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู 

การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการ

ของบริษัทอืน่มาเปนของบริษัท การแกไขหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน นอกจากนี้ คณะกรรมการ

บริษัทยังมีขอบเขตหนาที่ในการกำกับดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย อาทิ การทำรายการที่เกี ่ยวโยงกันและการซื้อขายทรัพยสินที่สำคัญตาม

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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6. พิจารณาโครงสรางการบริหารงาน แตงตั ้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง กรรมการ

ผูจัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

7. ติดตามผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนื่อง 

8. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขา

เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัด หรือเปนกรรมการ

ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอืน่ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ

บริษัทไมวาจะทำเพื่อประโยชนตนหรือเพื่อประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะ

มีมติแตงตั้ง 

9. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมสีวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในสญัญาที่บริษัททำ

ขึ้น หรือถือหุนหรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรอืลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครอื 
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดแูลกิจการ 

(ฉบับแกไขวันที่ 14 สงิหาคม 2562) 

 

1.   วัตถุประสงค 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

(Good Corporate Governance) จึงไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือ

หรือกลไกที่สำคัญในการชวยแบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิผล 

โปรงใส สรางความนาเชื่อถือในการเปดเผยขอมูลในรายงานการเงิน มีระบบการควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลที่

เพียงพอ และเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาวคณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและ

กำกับดูแลกิจการขึ้น 

 

2.   องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

 ใหคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีองคประกอบดังนี้  

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการตองประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการอิสระจำนวนอยาง

นอย 3 คน  

2.2 ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเปนประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ  

2.3 ใหคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแตงตั้งพนักงานของบริษัทคนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี ้ พนักงานดังกลาวจะตองไมมีความขัดแยงทางดาน

ผลประโยชนในการปฏิบัติหนาที่เลขานุการดังกลาว 

 

3.   วาระการดำรงตำแหนง 

 ใหกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแล

กิจการซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได  

 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพนจากตำแหนง

เมื่อ 

 

 



ONE REPORT 2564 
PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

  
เอกสารแนบ 8 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 2 

 

3.1 ตาย 

3.2 ลาออกจากการเปนกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ  

3.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการตามขอบังคับนี้ หรือตามประกาศของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง 

3.5 พนสภาพจากการเปนกรรมการบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบและกำกับดแูลกิจการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกพรอมเหตุผลลวงหนา 1 เดือน

ตอประธานกรรมการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการพนจากตำแหนงกอนครบวาระ  ใหบริษัทแจงพรอม

เหตุผลของการพนจากตำแหนงดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยทันที และนำสงตอตลาดหลักทรัพยโดยวิธีการตามขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพยวาดวยการรายงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวพนจากตำแหนง

ตามวาระใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการภายใน 

90 วัน เพื่อใหกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดไวในกฎบัตรนี้ โดย

บุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแทนอยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการซึ่งตนเขารับตำแหนงแทน 

 

4.   คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

 เพื ่อใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการของบริษัทตองมีคุณสมบัติดังนี ้

4.1 ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท 

4.2 กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทุกคนตองเปนกรรมการอิสระ 

4.3 ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 

4.4 ไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

4.5 มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ตองมีกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอยางนอยหนึ่งคนที่มีความรู และประสบการณเพียง

พอที่จะสามารถทำหนาท่ีในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินได 
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5.   ขอบเขต อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมีขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการรวมทั้งการรายงานตอคณะกรรมการ ดังตอไปนี้ 

5.1 สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ  

5.2 สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

5.3 สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลกัทรัพย 

และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

5.4 พิจารณาเสนอแตงตั้ง เลือกกลับเขามาใหม และเลิกจางผูสอบบัญชีภายนอก รวมทั้งเสนอคาตอบแทนผูสอบ

บัญชีภายนอกของบริษัท  

5.5 รวมใหความเห็นชอบในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง กำหนดคาตอบแทน โยกยาย และเลิกจาง หัวหนา

หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

5.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัท 

5.7 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และนำเสนอใหที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 

5.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

เห็นชอบดวย  

5.9 จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการโดยเปดเผยไวในรายงาน

ประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 

และตองประกอบดวยรายการตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดดังตอไปนี้ 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนท่ีเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และการเขารวมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแตละทาน 
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(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไดรบัจากการปฏบิตัิ

หนาที่ตามกฎบัตร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นท่ีเห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5.10     ทำหนาท่ีกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

5.11 กลั่นกรองนโยบายและสอบทานแนวทางการปฏิบัติดานการตอตานการคอรรัปชั่น ใหขอเสนอแนะอันเปน

ประโยชนในการจัดทำ ปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการตอตานการคอรรัปชั่นใหเปนรูปธรรม 

รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น สอบทานมาตรการและการควบคุม

ภายในที่เกี่ยวของ 

5.12 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการใหคณะกรรมการบริษัททราบ

เปนประจำอยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

 

6.   การประชุม 

  ใหมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการอยางนอยปละ 4 ครั้ง และจัดใหมีการประชุมรวมกับ

ผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ

ดูแลกิจการ หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดแูลกิจการ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

กำกับดูแลกิจการ สงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแต

ในกรณีจำเปนรีบดวนจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกำหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

 

7.   องคประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ตองมีกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการมา

ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งจึงจะครบ

เปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติ

หนาที่ได ใหกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งเปน

ประธานในท่ีประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

 กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแตกรรมการตรวจสอบและกำกับ

ดูแลกิจการซึ่งมีสวนไดสวนเสยีในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
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8.   หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 ใหหัวหนาหนวยงานหรือหนวยงาน และฝายบริหารที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ

กำกับดูแลกิจการ เปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำ รวบรวม ตรวจสอบและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ

ดูแลกิจการ และดำเนินเรื่องตอไปแลวแตกรณ ี

 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการฉบับนี้เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 ป 

2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลบังคับตั้งแตวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 เปนตนไป 

 

         

            (นายเสรี จินตนเสรี) 

              ประธานกรรมการ 
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

(ฉบับวันที่ 20 ธันวาคม 2561) 

 
1.วัตถุประสงค 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

(Good Corporate Governance) จึงไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหา

บุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการรวมถึงบุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการ

ผูจัดการใหญ เมื่อตำแหนงวางลง และพิจารณาคาตอบแทนสำหรับกรรมการดังกลาวอยางมีหลักเกณฑและโปรงใส เพื่อเสนอ

ที่ประชุมผูถือหุนหรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาตอไป 

 

2. องคประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการบริษัท ที่ไดรับการพิจารณาแตงตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท 

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองมีจำนวนไมนอยกวา 3 คน และเปนกรรมการอิสระไมนอย

กวากึ่งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการอิสระ 

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองเปนกรรมการที ่ไมเปนผู บร ิหาร (Non-Executive 

Director) เพื ่อปองกันปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน และสามารถอุทิศเวลาอยางเพียงพอในการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตองแตงตั ้งพนักงานในบริษัทคนหนึ่งคนใดทำหนาที่เปน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 

3. วาระ 

ใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 3 ป กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได 

 

 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพนจากตำแหนง

เมื่อ 

3.1 ตาย 

3.2 ลาออกจากการเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตามกฎบัตรขอ 2  

3.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง 

3.5 พนสภาพจากการเปนกรรมการบริษัท 
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 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกพรอมเหตุผลลวงหนาอยาง

นอย 1 เดือนตอประธานกรรมการ  

 

ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวพนจากตำแหนง

ตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนภายใน 

90 วัน เพื่อใหกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เขาเปน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนอยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนซึ่งตนเขารับตำแหนงแทน 

 

4. ขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบดังนี ้

4.1 พิจารณาโครงสราง และ องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ คุณสมบัติ รวมทั้งความเหมาะสมของ

ความรูและประสบการณของกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ 

4.2 คัดเลือก สรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของบริษัท และสมควรเสนอชื่อเปน

กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ ในกรณีที่ตำแหนงวางลง เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่

ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาแตงตั้งแลวแตกรณ ี

4.3 พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ไปดำรงตำแหนงในบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม 

4.4 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจัดการใหญ ไดแก คาตอบแทน

รายเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ คาเบี้ยประชุม และผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ ทัง้ท่ีเปนตัวเงินและมิใชตัว

เงิน เพื่อกำหนดใหมีความเหมาะสม 

4.5 กำหนดเกณฑประเมินผลกรรมการผูจัดการใหญ และนำเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเหน็ชอบ 

4.6 พิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ใหแก

กรรมการและพนักงาน รวมถึงการพิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีที่มีกรรมการหรือพนักงานไดรับการจัดสรร

หลักทรัพยเกินกวา 5% ของจำนวนหลักทรัพยทั ้งหมดที ่จะจัดสรร และตองไมมีกรรมการรายใดใน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่จะไดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวา 5% ดวย จึงจะมีสทิธิ

ในการใหความเห็นชอบ 

4.7 รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาคาตอบแทน และรายงานผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาตอผูถือหุนในรายงานประจำปของ

บริษัท และในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 

4.8 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะตองจัดใหมีการประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

5.2 องคประชุมประกอบดวยกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเขารวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่ง จึงจะถือ

วาครบองคประชุม 

5.3 การลงมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะกระทำโดยถือตามเสียงขางมาก เวนแตกรณีที่

มีกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนสองคนเขาประชุม ตองมีมติเปนเอกฉันท 

 

 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฉบับนี้เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

6/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยมีผลบังคับตั้งแตวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 เปนตนไป 

 

 

 

 

       (  นายเสรี จินตนเสรี  ) 

            ประธานกรรมการ 
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บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

(ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2562)  
 

1.   วัตถุประสงค 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

(Good Corporate Governance) จึงไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหนาที่

บริหารจัดการ ควบคุมกิจการ ทบทวน ติดตามปจจัยเสี่ยงและผลกระทบดานตางๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทได

มอบหมาย กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีความเขาใจบทบาทหนาที่และ

ความรับผิดชอบตนเองและใชกฎบัตรนี้เปนแนวทางในการปฏิบัติ 

 

2.   องคประกอบ 

 ใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีองคประกอบดังนี้  

2.1 คณะกรรมการบริหารกิจการและบรหิารความเสีย่งประกอบดวยกรรมการและ/หรือผูบริหารจำนวน 4 คน หรือ

ตามจำนวนท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนด 

2.2 คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงเลือกกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 1 ทาน

เปนประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและ

บริหารความเสี ่ยงอาจเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการใหญก็ได แตตองไมเปนบุคคลเดียวกันกับ

ประธานคณะกรรมการ 

2.3 ใหคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงแตงตั้งพนักงานของบริษัทคนใดคนหนึ่งเปนเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ พนักงานดังกลาวจะตองไมมีความขัดแยงทางดาน

ผลประโยชนในการปฏิบัติหนาที่เลขานุการดังกลาว 

 

3.   คุณสมบัติของกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

 เพื ่อใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงของบริษัทตองมีคุณสมบัติดังนี ้

3.1 ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท 

3.2 กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงทุกคนตองเปนกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท 

3.3 มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในฐานะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความ

เสี่ยง 
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4.   วาระการดำรงตำแหนง 

 ใหกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 3 ป กรรมการบริหารกิจการและ

บริหารความเสี่ยงซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระ อาจไดรับการแตงตั้งกลับเขามาใหมได  

 

 นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระดังกลาวขางตน กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงพนจาก

ตำแหนงเมื่อ 

4.1 ตาย 

4.2 ลาออกจากการเปนกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง 

4.3 ขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงตามขอบังคับนี้ หรือตามประกาศของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

4.4 คณะกรรมการบริษัทมีมติใหพนจากตำแหนง 

4.5 พนสภาพจากการเปนกรรมการบริษัท หรือผูบริหาร แลวแตกรณ ี

  

กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกลวงหนา 1 เดือนตอ

ประธานกรรมการ  

 

 ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี ่ยงวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวพนจาก

ตำแหนงตามวาระใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนขึ้นเปนกรรมการบริหารกิจการและบริหารความ

เสี่ยงภายใน 90 วัน เพื่อใหกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดไว

ในกฎบัตรนี้ โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงแทนอยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยัง

เหลืออยูของกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงซึ่งตนเขารับตำแหนงแทน 

 

5.   ขอบเขต อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่อง

เกี ่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการ

บริหารงาน การจัดการความเสี่ยง และอำนาจการบริหารตางๆ ของบริษัท หลักเกณฑในการดำเนินธุรกิจใหสอดคลองกับ

สภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือใหความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการ

ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจอนุมัติ หนาที่และความรับผิดชอบที่

สำคัญไดดังนี้  

 

ก. การบริหารกิจการ 

1 กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ และโครงสรางการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อ

เสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

2 กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารตางๆของบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ 
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3 พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัทตามตารางอำนาจดำเนินการ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 

4 อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ไดกำหนดไวในงบประมาณรายจายประจำปตามที่จะไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

5 อนุมัติการจัดซื้อจัดจางตามตารางอำนาจดำเนินการ  

6 เจรจาและเขาทำสัญญา ขอตกลง ตราสารและเอกสารตางๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางที่เกี่ยวกับโครงการ

กอสรางอันเปนปกติธุระของบริษัท ในวงเงินตามตารางอำนาจดำเนินการ 

7 เปนฝายกำกับดูแลฝายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และดานการ

บริหารงานอื่น   

8 มีอำนาจอนุมัติในการเปดหรือปดบัญชีเงินฝากธนาคาร กำหนดชื่อผูมีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของ

บริษัท รวมถึง ดำเนินการตางๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกลาว 

9 มีอำนาจพิจารณาอนุมตัิในการขอมีวงเงินสินเชื่อ การเขาทำสัญญาวงเงินสินเชื่อ การยกเลิกวงเงินสินเช่ือทุก

ประเภท รวมไปถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการนำหลักทรัพยของบรษิัทเชน ที่ดิน สิ่งปลูกสราง เงินฝาก 

พันธบัตร เปนตน เพื่อใชเปนหลักประกันในการขอมีวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินทุกแหง 

10 ดำเนินการตางๆที่จำเปนเพื่อการสงเสริมและปกปองผลประโยชนของบริษัท 

11 ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ข. การบริหารความเสี่ยง 

12 คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง มีหนาที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงดานการ

คอรรัปชั่นและกำหนดมาตรการปองกันการคอรรัปชั่น พรอมทั้งจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแนวทางการ

ปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน พรอมทั้งเผยแพร

สื่อสารและใหความรูแกพนักงานของบริษัทใหทราบถึงนโยบายการตอตานการคอรรัปชั่นอยางท่ัวถึง 

13 พิจารณาและใหความเห็นตอรางนโยบาย และกรอบบริหารความเสี่ยงองคกร กอนนำเสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาใหความเห็นและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ 

ที ่สำคัญ คือ ความเสี ่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk), ความเสี ่ยงดานการปฏิบัติงาน/การดำเนินงาน 

(Operational Risk), ความเสี ่ยงดานการรายงาน (Reporting Risk) และความเสี ่ยงดานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎเกณฑหรือระเบียบตางๆ (Compliance Risk) 

14 พิจารณาและใหความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Appetite) และความเบี่ยงเบนของ

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับไดของบริษัท (Risk Tolerance) กอนนำเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับ

ดูแลกิจการเพื่อพิจารณาใหความเห็นและอนุมัติ 

15 รับทราบ พิจารณา และใหความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง 

และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยูของบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่

เพียงพอและเหมาะสม 
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16 ดูแลและสนับสนุนใหการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประสบความสำเรจ็ เสนอแนะวิธีปองกัน และวิธีลดระดับ

ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ติดตามแผนการดำเนินงานเพื่อลดความเสีย่งอยางตอเนื่อง และเหมาะสม

กับสภาวะการดำเนินธรุกิจ เพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงไดรับการบริหารจัดการอยางเพียงพอและเหมาะสม 

17 ใหคำแนะนำ และการสนับสนุนแกฝายจัดการ และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในเรื่องการบริหารความ

เสี่ยงระดับองคกร รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง

ภายในองคกรอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

18 ดูแลและสนับสนุนใหมีการสอบทาน และทบทวนนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงองคกรเปนประจำ

อยางนอยทุกป เพื่อใหแนใจวานโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่งดังกลาว ยังคงสอดคลองและเหมาะสม

กับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม  

19 รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององคกร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความ

คืบหนา และผลการของการบริหารความเสี ่ยงใหแกคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบทุกไตรมาส 

20 คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสีย่งสามารถจดัจางท่ีปรึกษาจากภายนอก เพื่อคำแนะนำไดดวย

คาใชจายของบริษัท  

 

6.   การประชุม 

  ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงอยางนอยปละ 4 ครั ้ง ในการเรียกประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี ่ยงใหประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง หรือ

เลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหาร

ความเสี่ยง สงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตใน

กรณีจำเปนรีบดวนจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกำหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

 

7.   องคประชุม  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยง ตองมีกรรมการบริหารกิจการและบริหารความ

เสี่ยงมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัท

แตงตั้งจึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงไมอยูในที่ประชุม 

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสีย่งซึ่งมาประชุมเลอืกกรรมการบรหิารกิจการและ

บริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

 กรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการบริหารกิจการ

และบริหารความเสี่ยงซึ่งมีสวนไดสวนเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด 
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เอกสารแนบ 8 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ย 5 

 

8.   หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 ใหหัวหนาหนวยงานหรือหนวยงาน และฝายบริหารทีเ่กี่ยวของกับงานในหนาที่ของคณะกรรมการบริหารกิจการและ

บริหารความเสี่ยง เปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำ รวบรวม ตรวจสอบและรายงานตอคณะกรรมการบริหารกิจการและ

บริหารความเสี่ยง และดำเนินเรื่องตอไปแลวแตกรณี 

  

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกิจการและบริหารความเสี่ยงฉบับนี้เปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

4 ป 2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีผลบังคับตั้งแตวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 เปนตนไป 

 

         

                 

       (นายเสรี จินตนเสรี) 

              ประธานกรรมการ 
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