


รายงานคณะกรรมการบริษทั 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ฟื" นตวัต่อเนื&องโดยมีการขยายตวัร้อยละ 3.9 ปรับตวัดีขึ"นจาก

การขยายตวัร้อยละ 3.3 ในปี 2559 ซึ& งเกิดจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตวัเร่งขึ"น การส่งออกสินคา้

ขยายตวัในเกณฑสู์ง การลงทุนภาคเอกชนขยายตวัต่อเนื&อง ในขณะที&การลงทุนภาครัฐลดลง ซึ& ง

สอดคลอ้งกบัทิศทางของเศรษฐกิจโลกที&มีการปรับตวัดีขึ"น อยา่งไรกต็าม ภาคการผลิตโดยเฉพาะหมวด

อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างอยูใ่นสถานการณ์ที&ไมค่อ่ยดีนกั เนื&องจากปรับตวัลดลงร้อยละ 2.3 โดยการ

ก่อสร้างภาครัฐลดลงร้อยละ 3.0 ขณะที&การก่อสร้างภาคเอกชนลดลงร้อยละ 1.0 

ปี 2560 บริษทัมีการพฒันาปรับเปลี&ยนทรัพยากรต่างๆ ภายในองคก์รครั" งใหญ่ โดยเฉพาะดา้น

ทรัพยากรบุคคล โดยมีการแต่งตั"งผูบ้ริหารระดบัสูงในตาํแหน่งประธานกรรมการบริหาร (คุณกนกทิพย ์

จนัทร์พลงัศรี) และตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (คุณปฐมพล สาวทรัพย)์ ซึ& งทั"ง 2 ทา่นถือเป็นผูเ้ป็นผู ้

ที&มีความรู้ความเชี&ยวชาญและเป็นที&ยอมรับในวงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาอยา่งยาวนาน  โดยประกาศ

เจตนารมณ์ที&จะรักษาและต่อยอดวสิัยทศัน์ที&บริษทัฯ ไดว้างเป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจน คือ บริษทัฯ จะ

เจริญเติบโตอยา่งย ั&งยนืและมั&นคง ซึ& งผลประกอบการในปี 2560 เป็นการยนืยนัประสิทธิผลของการ

ปรับเปลี&ยนดงักล่าว โดยบริษทัสามารถเพิ&มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และศกัยภาพในการทาํกาํไร

ที&เพิ&มสูงขึ"นอยา่งมีนยัยะสาํคญัทา่มกลางสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที&ไม่เอื"ออาํนวย ซึ& งเกิด

จากความร่วมแรงร่วมใจของทีมผูบ้ริหาร และพนกังาน ที&มีความมุง่มั&น และทาํงานกนัอยา่งหนกัตลอด

หนึ&งปีที&ผา่นมา 

สาํหรับปี 2561 เศรษฐกิจโลกและปริมาณการคา้โลก คาดวา่จะขยายตวัต่อเนื&องที&ร้อยละ 3.8 ตาม

การขยายตวัเร่งขึ"นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และประเทศสาํคญัอื&นๆ เช่น อินเดีย รัสเซีย และบราซิล เป็นตน้ 

ซึ& งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีปัจจยัเสี&ยงที&ตอ้งระมดัระวงั คือ อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบี"ยโลก

มีแนวโนม้เพิ&มขึ"น โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดวา่จะขยายตวัที&ร้อยละ 3.6-4.6 ขณะที&การ

ลงทุนภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC : 

Eastern Economic Corridor) จะเป็นปัจจยัสนบัสนุนสาํคญัที&ทาํใหอุ้ตสาหกรรมก่อสร้างกลบัมาขยายตวั

ได ้ ซึ& งในส่วนของบริษทั ไดมี้การวางแผนทั"งในระดบันโยบายตลอดจนระดบัปฏิบติังานอยา่งเขม้ขน้ 

และรัดกุม สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ เพื&อรักษาและเพิ&มประสิทธิภาพการดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเนื&อง 



ในนามคณะกรรมการบริษทัขอขอบคุณทุกส่วนที&เกี&ยวขอ้ง ทั"งผูบ้ริหารและพนกังานที&ช่วยกนั

ทุม่เทแรงกายแรงใจใหผ้ลการดาํเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายที&บริษทัตั"งไว ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ&ง

ขอขอบคุณทา่นผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนที&ยงัคงมอบความไวว้างใจ บริษทัจะยงัคงยึดมั&นการเป็นบริษทั

รับเหมาก่อสร้างที&ดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล สร้างสรรคน์วตักรรมดา้นการก่อสร้าง ภายใต้

แนวคิด “กา้วใหม ่ ไทยโพลีคอนส์” สุดทา้ยนี"  บริษทัหวงัเป็นอยา่งยิ&งวา่จะไดรั้บการสนบัสนุนจากทา่นผู ้

ถือหุน้และนกัลงทุนอยา่งต่อเนื&อง ทั"งนี"บริษทัมีความมุง่มั&นที&จะดาํเนินงานโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ

ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย (Stakeholders) เพื&อตอบแทนในความไวว้างใจของทา่นที&มีใหก้บับริษทัฯ เสมอมา 
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ส่วนที� 1 : การประกอบธุรกจิ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ       

 

ภาพรวมที�มาและลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) หรือ “TPOLY” “บริษทั” จดทะเบียนจดัตั(งเป็น
บริษทัจาํกดั เมื,อวนัที, 26 ธนัวาคม 2531  ดว้ยทุนจดทะเบียนหนึ,งลา้นบาท โดยกลุ่มวศิวกรซึ,งมีประสบการณ์
ในงานวศิวกรรม นาํโดยนายเจริญ จนัทร์พลงัศรี เพื,อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลกั ทั(งนี(กลุมผู ้
ก่อตั(งไดเ้ล็งเห็นแนวโนม้การเจริญเติบโตของความตอ้งการงานบริการดา้นวศิวกรรม ซึ, งเป็นปัจจยัสาํคญัที,
จะรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ บริษทัไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื,อวนัที, 24 
มีนาคม 2551 และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื,อวนัที, 4 มีนาคม 2552 ใน
ระยะเวลาที,ผา่นมาธุรกิจของบริษทัขยายตวัเพิ,มขึ(น และไดมี้การเขา้ลงทุนเพิ,มเติมในกิจการต่างๆในบริษทั
ยอ่ยประกอบดว้ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจเทรดดิ(ง และธรุกิจพลงังาน รวมทั(งไดร่้วมลงทุนในกิจการร่วม
คา้กบับริษทัอื,น จึงมีการเพิ,มทุนจดทะเบียนเพื,อรองรับงานที,เพิ,มขึ(นเรื,อยมา ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560  
บริษทัมีทุนจดทะเบียน รวมทั(งสิ(น 692,868,493 บาท (หกร้อยเกา้สิบสองลา้นแปดแสนหกหมื,นแปดพนัสี,
ร้อยเกา้สิบสามบาทถว้น) ทุนชาํระแลว้เป็นเงิน 566,998,107 บาท (หา้ร้อยหกสิบหกลา้นเกา้แสนเกา้หมื,น
แปดพนัหนึ,งร้อยเจด็บาทถว้น) โดยมีกลุ่มจนัทร์พลงัศรีเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่และเป็นผูบ้ริหาร      

 
  ประเภทงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีทั(งงานภาครัฐและเอกชน ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ อาคาร

แนวราบและอาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโรงงานผลิตไฟฟ้า ซึ, งครอบคลุมถึง งานวศิวกรรมโยธา 
งานระบบวศิวกรรม และงานภูมิสถาปัตยกรรม บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการบริหารงานโครงการก่อสร้างให้
เสร็จทนัเวลาและไดคุ้ณภาพสูง โดยนาํระบบสารสนเทศ ที,เรียกวา่ ERP (Enterprise Resource Planning) เขา้
มาใชด้าํเนินงานเพื,อควบคุมตน้ทุน งบประมาณและคาดการณ์กระแสเงินสด จนปรากฏเป็นที,ยอมรับของ
เจา้ของงานทั(งภาครัฐและเอกชน และไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบนั BUREAU 
VERITAS Certification ในดา้นระบบการจดัการดา้นคุณภาพ สาํหรับงานก่อสร้างและงานวศิวกรรม ทั(งนี( ใน
ส่วนของบริษทั, บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม มีรายละเอียดการดาํเนินกิจการ ดงันี(  
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บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากดั (มหาชน) (TPOLY) 
  บริษทัประกอบธุรกิจใหบ้ริการรับจา้งก่อสร้างทั,วไป รวมถึงงานออกแบบ จดัหา และ
รับจา้งมาติดตั(งงานระบบวศิวกรรมอยา่งครบวงจร รับจา้งงานทั(งภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั(งผูรั้บจา้ง
โดยตรง (Main Contractor) และเป็นผูรั้บจา้งเหมาช่วง (Sub Contractor) ซึ, งงานจากการรับจา้งงานโดยตรง
และรับจา้งงานเหมาช่วงนั(นอาจจะมาจากวธีิการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกบับริษทั
อื,นในลกัษณะกิจการร่วมคา้ บริการของบริษทัสามารถแบ่งตามลกัษณะงานและระบบที,ติดตั(งเป็น 5 ประเภท
หลกั ไดแ้ก่ 

(1) งานก่อสร้างโยธา 
(2) งานระบบไฟฟ้า 
(3) งานระบบปรับอากาศ 
(4) งานระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกนัอคัคีภยั 
(5) งานระบบสื,อสารโทรคมนาคม   

 
บริษัท ทพีซีี แอสเสท จํากดั 
  บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั จดทะเบียนจดัตั(งเมื,อวนัที, 25 พฤษภาคม 2554 ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียน 230 ลา้นบาท โดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 
เพื,อดาํเนินการประกอบธุรกิจบา้นจดัสรรพร้อมที,ดินเพื,อขาย โดยบริษทัฯจะเป็นผูพ้ฒันาโครงการและเป็น
เจา้ของโครงการบา้นจดัสรรต่างๆ ซึ, งมีโครงการที,ดาํเนินการอยู๋ในปัจจุบนั ไดแ้ก่  

โครงการกรีนิช (Greenwich Town Home) รามอินทรา ลกัษณะโครงการเป็นโมเดิร์นทาวน์
โฮม 3 ชั(น จาํนวน 174 ยนิูต  

โครงการกรีนิช ไพร์ม (Greenwich Prime) หทยัราษฎร์ ลกัษณะโครงการเป็นบา้นเดี,ยว 2 
ชั(น จาํนวน 94 ยนิูต  
 
บริษัท ทพีซีี เพาเวอร์ โฮลดิ3ง จํากดั (มหาชน)  

  บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตั(งบริษทัจาํกดั เมื,อวนัที, 26 
ธนัวาคม 2555 และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื,อวนัที, 19 มิถุนายน 2557 และเป็น
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื,อวนัที, 8 มกราคม 2558 โดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ 
จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 41.26 ของทุนจดทะเบียน เพื,อประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทัอื,น 
(Holding Company) ที,ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนประเภทต่างๆ
และใหบ้ริการสนบัสนุนการดาํเนินการของบริษทัในกลุ่ม โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จาํกดั (มหาชน) 
ใชเ้งินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการที,ควบคุมร่วมกนั ซึ, งปัจจุบนัมีแผนดาํเนินการประกอบธุรกิจผลิตและ
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จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนจาํนวน 15 แห่ง โดยไดด้าํเนินการจาํหน่ายไฟในเชิงพาณิชยแ์ลว้
จาํนวน 6 แห่ง (ณ วนัที& 9 กมุภาพนัธ์ 2561) ซึ& งรายไดห้ลกัเป็นเงินปันผลจากบริษทัเหล่านี4และบริษทัยอ่ย
แห่งใหม่ๆ   
 
บริษัท ทพีซีี บางกอก ซัพพลาย จํากดั 

   บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั จดทะเบียนจดัตั4งเมื&อวนัที& 16 มกราคม 2556 โดย
ปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 25 ลา้นบาท โดยมี TPOLY ถือหุน้ร้อยละ 99.99 เพื&อดาํเนินการประกอบกิจการซื4อ 
ขาย นาํเขา้ ส่งออก สินคา้ทุกประเภททั4งในและนอกประเทศ บริษทัไดด้าํเนินการศึกษาความเป็นไปไดข้อง
โครงการ รวมถึงการจดัหาแหล่งซื4อสินคา้ โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้สาํหรับงานก่อสร้าง, 
กลุ่มสินคา้สาํหรับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล  รวมถึงกลุ่มสินคา้อื&น เพื&อเสริมสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทั 
 
  เพื&อใหบ้ริษทั มีทิศทางการดาํเนินงานไปในแนวทางที&จะทาํใหผู้มี้ส่วนไดเ้สีย หรือผูถื้อหุน้
ของบริษทัไดรั้บผลประโยชน์จากการดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการบริษทั จึงไดก้าํหนดวสิัยทศัน์ 
พนัธกิจ และเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัดงันี4  
 
1.1 วสัิยทัศน์และพนัธกจิ 

  วิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั�นนาํในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการครบวงจรด้วย
มาตราฐานคุณภาพระดับสากล เพื(อความมั(นคงและยั(งยืน” 
  พนัธกจิ  

  “สร้างเพื�อความแข็งแกร่ง เรามุ่งมั(นพัฒนาสู่การเป็นสถาบันก่อสร้างที(แขง็แกร่ง 

  สร้างเพื�อพันธมิตรทางธุรกิจ เรามุ่งมั(นเพื(อเป็นผู้ รับเหมาหลัก ที(ผู้ รับเหมารายย่อยและคู่ค้า
เลือกด้วยความเชื(อมั(น และไว้วางใจยินดีพร้อมก้าวหน้าไปด้วยกัน 
  สร้างเพื�อพนักงาน เรามุ่งมั(นสร้างวฒันธรรมองค์กรที(เน้นประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้พร้อมนาํศักยภาพที(ดีที(สุดของตนเองมาใช้ 
  สร้างเพื�อผู้ถือหุ้น เรามุ่งมั(นมอบผลตอบแทนที( คุ้มค่าที( สุดให้กับผู้ ถือหุ้นด้วยการยึดหลัก     
ธรรมาภิบาลในการดาํเนินธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างยั(งยืน 
  สร้างเพื�อชุมชนและสังคม เรามุ่ งมั(นเพื(อสนับสนุน และเสริมสร้างสิ( งที( ดีสู่ชุมชน และ
สังคม” 
  เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ บริษัทมีเป้าหมายที&จะพฒันาบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื&อง 
เพื&อให้เกิดความมั&นคงและย ั&งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง บูรณาการการพัฒนาอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุม้กนัและการบริหารจดัการความเสี&ยงที&ดี ซึ& งเป็นเงื&อนไข
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พร้อมๆกนัทุกยา่งกา้วของการดาํเนินธุรกิจ เป็นไปอยา่งรอบคอบมั,นคงในจงัหวะและโอกาสที,เหมาะสม ทาํ
ให้บริษทัสามารถขา้มผา่นวกิฤตเศรษฐกิจในอดีตได ้อดีตที,แข็งแกร่งสร้างปัจจุบนัให้บริษทัไดก้า้วเดินอยา่ง
มั,นคงสู่อนาคตที,รุ่งเรือง สร้างองคก์รสู่ความเป็นเลิศในกลุ่มธุรกิจ ดว้ยวฒันธรรมองคก์รที,ให้ความสําคญัต่อ
การพฒันาบุคลากร รักษามาตรฐานการดาํเนินงานควบคู่กบัการดูแลตน้ทุนในการใหบ้ริการและนโยบายการ
จดัการด้านเงินที,ดี ด้วยวิสัยทัศน์และ    พนัธกิจ ที,ไม่เพียงให้ความสําคัญต่อการพฒันาองค์กรให้เป็น
อุตสาหกรรมก่อสร้างที,ครบวงจรเท่านั(น บริษทัยงัขยายธุรกิจอื,นๆ เพื,อกระจายความเสี,ยง สร้างความเชื,อมั,น
แก่ลูกคา้และนกัลงทุน 

1.2  การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

   บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เริ,มก่อตั(งขึ(นในปี 2531 ในนาม บริษทั 
ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ,มแรก 1 ลา้นบาท เพื,อรับจา้งก่อสร้างทุกชนิดโดยกลุ่มวศิวกรซึ,งมี
ประสบการณ์ในงานวิศวกรรม นาํโดยนายเจริญ จนัทร์พลงัศรี เพื,อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลกั 
โดยบริษทัรับงานที,มีมูลค่าโครงการสูงขึ(นและเพิ,มทุนจดทะเบียนเป็น 10 ลา้นบาท, 60 ลา้นบาท, 260 ลา้น
บาท, 300 ลา้นบาท และ 400 ลา้นบาท ตามลาํดบั จนกระทั,งในปัจจุบนั บริษทัมีทุนจดทะเบียน 692,868,493 
บาท (หกร้อยเกา้สิบสองล้านแปดแสนหกหมื,นแปดพนัสี, ร้อยเกา้สิบสามบาทถ้วน) ทุนชาํระแลว้เป็นเงิน 
566,892,947 บาท(ห้ าร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนเก้าห มื,นสองพัน เก้าร้อยสี, สิบ เจ็ดบาทถ้วน ) 
   บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด เมื,อวนัที,  24 มีนาคม 2551 เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเริ,มซื(อขายวนัแรกเมื,อวนัที, 4 มีนาคม 2552 และเมื,อวนัที, 4 
มีนาคม 2552 ในปีเดียวกนันี( บริษทัได้นาํระบบสารสนเทศ ที,เรียกวา่ ERP (Enterprise Resource Planning) 
เขา้มาใชด้าํเนินงานเพื,อควบคุมตน้ทุน งบประมาณและคาดการณ์กระแสเงินสด และบริษทัไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน BUREAU VERITAS  Certification ในด้านระบบการจัดการด้าน
คุณภาพ สาํหรับงานก่อสร้างและงานวศิวกรรม  

   ปี พ.ศ. 2553 บริษทัไดเ้ริ,มดาํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และไดจ้ดัตั(งบริษทัยอ่ย โดย
ถือหุน้ร้อยละ 99.99  ทุนจดทะเบียนเริ,มแรก 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น) และในปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียน 230,000,000 บาท (สองร้อยสามสิบลา้นบาทถว้น) ในนาม บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั ซึ, งมี
โครงการที,ดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้ก่ โครงการกรีนิช (Greenwich Town Home) รามอินทรา ลกัษณะ
โครงการเป็นโมเดิร์นทาวน์โฮม 3 ชั(น จาํนวน 174 ยนิูต และโครงการกรีนิช ไพร์ม (Greenwich Prime) หทยั
ราษฎร์ ลกัษณะโครงการเป็นบา้นเดี,ยว 2 ชั(น จาํนวน 94 ยนิูต  

   ปี พ.ศ. 2554 บริษทัเริ,มดาํเนินธุรกิจเกี,ยวกบัการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวยีน ดว้ยการเขา้ร่วมลงทุนในบริษทัที,ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลเป็นหลกั บริษทัแห่ง
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แรกที,เขา้ร่วมลงทุนไดแ้ก่ บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั โดยถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน 
10,000,000 บาท ในขณะนั(น (ปัจจุบนัสัดส่วนการถือหุ้นปรับเป็นร้อยละ 73.125 ของทุนจดทะเบียน 
200,000,000 บาท) ต่อมาเขา้ถือหุน้ใน บริษทั ทุง่สัง กรีน จาํกดั และบริษทั บางสะพานนอ้ย ไบโอแมส จาํกดั 
(ปัจจุบนัยกเลิกกิจการ) ซึ, งขณะนั(นยงัไมมี่บริษทัใดเริ,มดาํเนินการในเชิงพาณิชย ์ 
   ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) ครั( งที, 4/2555 
เมื,อวนัที, 12 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมมีมติใหจ้ดัโครงสร้างการถือหุน้ในกลุ่มธุรกิจพลงังานใหม ่โดยการ
จดัตั(งบริษทัยอ่ย เป็น Holding Company เพื,อประกอบธุรกิจหลกัในการถือหุน้ในบริษทัอื,น ภายใตชื้,อ บริษทั 
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จาํกดั โดยใหบ้ริษทัยอ่ยแห่งใหมนี่( เขา้ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยที,ประกอบธุรกิจพลงังาน
ทั(งหมด ตามสัดส่วนที,บริษทัแมถื่ออยูใ่นขณะนั(นและกาํหนดให ้บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์  โฮลดิ(ง จาํกดั เป็น
แกนนาํการลงทุนในธุรกิจพลงังานทั(งหมดในอนาคตดว้ย ซึ, งต่อมา บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จาํกดั  ได้
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื,อวนัที, 19 มิถุนายน 2557 และเป็นบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื,อวนัที, 8 มกราคม 2558 ปัจจุบนัทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชาํระ
แลว้ 401,200,000 บาท (สี, ร้อยหนึ,งลา้นสองแสนบาทถว้น) โดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) ถือ
หุน้ร้อยละ 41.26 ของทุนจดทะเบียน  

   ปี พ.ศ. 2556 นายเจริญ จนัทร์พลงัศรี กรรมการผูจ้ดัการและผูถื้อหุน้ใหญ่ในขณะนั(น ซึ, งถือ
หุ้นร้อยละ 52.78 ของทุนจดทะเบียน เสียชีวิตจากอุบติัเหตุ คณะกรรมการจึงมีมติแต่งตั(งนายไชยณรงค ์   
จันทร์พลังศรี ซึ, งเป็นกรรมการบริหารในขณะนั( น ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู ้จ ัดการและประธาน
กรรมการบริหาร โดยสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ได้ตกทอดเป็นของ นางกนกทิพย์ จนัทร์พลังศรี (ภรรยา) 
   ในปีเดียวกนันี(  บริษทัไดจ้ดัตั(งบริษทัยอ่ยเพื,อดาํเนินการดา้นธุรกิจการคา้ ประกอบกิจการ
ซื(อ ขาย นาํเขา้ ส่งออก สินคา้ทุกประเภททั(งในและนอกประเทศ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99  ปัจจุบนัทุนจด
ทะเบียน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น)    

   ปี พ.ศ. 2558 ตามมติที,ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั( งที, 1/2558 วนัที, 27 พฤษภาคม อนุมติัให้
บริษทัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ,มทุนจาํนวน 62,988,045 หุ้น เพื,อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม อตัราส่วนการจองซื(อ 
8 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ เสนอขายหุน้ละ 4 บาท และออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุน้สามญัของบริษทั 
(TPOLY-W2) จาํนวน 125,979,090 หน่วย เพื,อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมที,จองซื(อหุน้สามญัเพิ,มทุนในครั( งนี(  
ในอตัราส่วน 1 หุน้ที,ไดรั้บจดัสรร ต่อ 2 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไมคิ่ดมูลคา่ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
1 หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซื(อหุน้สามญัของบริษทัได ้1 หุ้น ในราคาหุน้ละ 3 บาท โดยกาํหนดวนัใชสิ้ทธิครั( ง
แรก คือ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน 2558 และวนัใชสิ้ทธิครั( งต่อ ๆ ไป คือ ทุกวนัทาํการสุดทา้ยของ
แต่ละไตรมาส ตลอดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 3 ปี นบัแต่วนัที,ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ทั(งนี(  
วนักาํหนดการใชสิ้ทธิครั( งแรก คือ วนัที, 30 กนัยายน 2558  และ กาํหนดวนัใชสิ้ทธิครั( งสุดทา้ยจะตรงกบั



  

 

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ     7 

วนัที, 28 มิถุนายน 2561 (กาํหนดการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิครั( งที, 6 ตามรอบระยะเวลาการใชสิ้ทธิ
วนัที, 30 ธนัวาคม 2559 คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิที,ยงัไมไ่ดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 125,975,546 หน่วย) 

   ในปีเดียวกนันี(  มีมติที,ประชุมคณะกรรมการ ครั( งที, 10/2558 อนุมติัการขายหุน้ของบริษทั     
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จาํกดั (มหาชน) (TPCH) ที,บริษทัถืออยู ่จาํนวน 2,500,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
1.22 ของสัดส่วนการถือหุ้นที,บริษทัถืออยูใ่น TPCH ในขณะนั(น เนื,องจากทาํใหบ้ริษทัมีสภาพคล่องทาง
การเงินเพิ,มขึ(นและลดภาระทางการเงินที,มีอยู ่ 
   และมีมติที,ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 2/2558 วนัที, 27 พฤศจิกายน 2558 อนุมติัการขายหุ้นของ
บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จาํกดั (มหาชน) (TPCH) ที,บริษทัถืออยู ่จาํนวน 37,500,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 18.47 ของสัดส่วนการถือหุน้ที,บริษทัถืออยูใ่น TPCH ในขณะนั(น ภายหลงัการขายหุน้ในครั( งนี(  
บริษทัจะถือหุน้ TPCH จาํนวน 165,549,960 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.26 ของหุน้ที,จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั(งหมดของ TPCH แต่ TPCH จะยงัคงสถานะเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัต่อไปแมว้า่สัดส่วนการถือหุน้ของ
บริษทัใน TPCH จะนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของหุน้ที,จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั(งหมดของ TPCH กต็าม เนื,องจากบริษทั
ยงัคงมีอาํนาจควบคุมใน TPCH ดงันั(น บริษทัจะยงัสามารถรับรู้กาํไร (ขาดทุน) จาก TPCH ในงบการเงินรวม
ของบริษทัต่อไป และบริษทัยงัไมมี่แผนที,ลดสัดส่วนการถือหุน้ลงอีกในอนาคตอนัใกลนี้(  โดยบริษทัมี
นโยบายที,จะรักษาสัดส่วนการถือหุน้ใน TPCH ที,ไมต่ ํ,ากวา่ร้อยละ 40 ของหุ้นที,จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั(งหมดของ 
TPCH          

  ปี พ.ศ. 2560 มติที,ประชุมคณะกรรมการ ครั( งที, 1/2560 วนัที, 30 มกราคม 2560 อนุมติั
แต่งตั(งประธานกรรมการบริหาร คือ นางกนกทิพย ์ จนัทร์พลงัศรี และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คือ              
นายปฐมพล สาวทรัพย ์ แทนนายไชยณรงค ์ จนัทร์พลงัศรี ซึ, งขอลาออกเนื,องจากติดภารกิจอื,น กอปรกบั
ตอ้งการพกัผอ่นและใชเ้วลากบัครอบครัวมากขึ(น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ     8 

 

 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560     
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 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีการถือหุ้นในบริษทัยอ่ยและ
กิจการร่วมคา้ ดงันี(  

ชื�อกจิการ ร้อยละการถือหุ้น ประเภทธุรกจิ 

บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จาํกดั (มหาชน) 41.26 
ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอื,น 
(Holding Company) ที,ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนประเภทต่างๆ 

บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั 99.99 ประกอบธุรกิจบา้นจดัสรรพร้อมที,ดินเพื,อขาย 

บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั 99.99 
ประกอบกิจการซื(อ ขาย นาํเขา้ ส่งออก สินคา้ทุก
ประเภททั(งในและนอกประเทศ 

กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์และแหลมทองพทัลุง 99.95 รับจา้งก่อสร้าง 
กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ 99.00 รับจา้งก่อสร้าง 

1.4  ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

  การดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัมิไดมี้ความสัมพนัธ์หรือเกี,ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอื,นของผูถื้อ
หุน้รายใหญ่อยา่งมีนยัสาํคญั  

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ     

 ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ แบง่ไดด้งัต่อไปนี(  

1) บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากดั (มหาชน) และกจิการร่วมค้า ณ ปัจจุบนัมีการประกอบธุรกิจรับจา้ง
ก่อสร้าง โดยสามารถแบง่สายงานไดอ้อกเป็นดงัต่อไปนี(  
 1. งานก่อสร้างอาคารสูงเพื,อพกัอาศยัและศูนยก์ารคา้ 
 2. งานก่อสร้างอาคารสาํนกังานขนาดใหญ่ 
 3. งานก่อสร้างอาคารเรียน 
 4. งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 
 5. งานก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า 

บริษัทย่อย กลุ่มธุรกิจของบริษทัยอ่ยแบง่ออกเป็นกลุ่มสายงานไดด้งัต่อไปนี(  
 1. ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ดาํเนินการขายบา้นจดัสรรพร้อมที,ดินเพื,อขาย ซึ, งบริษทัเป็นผูพ้ฒันา
โครงการและเป็นเจา้ของโครงการ ดาํเนินการโดย บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั 
 2. ธุรกจิลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื�น (Holding Company) ที,ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนประเภทต่างๆ ดาํเนินการโดย บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์     โฮลดิ(ง จาํกดั 
(มหาชน) 



  

 

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ     10 

 3. ธุรกจิซื3อ ขาย นําเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภททั3งในและนอกประเทศ ดาํเนินการโดย บริษทั   ทีพีซี 
บางกอก ซพัพลาย จาํกดั  

 

โครงสร้างรายได้ 
หน่วย: ลา้นบาท

มูลคา่ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลคา่ ร้อยละ

บริษทั 1,934.47 55.91% 1,911.41 69.15% 1,873.47 69.6%

กิจการร่วมคา้ 129.18 3.73% 10.87 0.39% 371.77 13.8%

อสงัหาริมทรัพยเ์พื,อขาย บริษทัยอ่ย 258.18 7.46% 113.80 4.12% 103.79 3.9%

ลงทุนโดยการถือหุน้บริษทัอื,น บริษทัยอ่ย 1,092.68 31.58% 672.40 24.32% 304.90 11.3%

การคา้ บริษทัยอ่ย 17.49 0.51% 0.00 0.00% 0.00 0.0%

รายไดอื้,น บริษทั 28.00 0.81% 55.80 2.02% 36.08 1.3%

3,460.00 100.00% 2,764.28 100.00% 2,690.01 100.0%

รับจา้งก่อสร้าง

ปี 2558 (ปรับปรุง)

รายได้ทั3งหมด

รายการ

งบการเงินรวม

ปี 2560 ปี 2559

 

2.1 รับจ้างก่อสร้าง โดย บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากดั (มหาชน) และกจิการร่วมค้า  
 2.1.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  

  บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจรับจา้งก่อสร้างในหลายประเภทงาน อาทิเช่น 
ศูนยก์ารคา้ อาคารสาํนกังาน และอาคารสูงเพื,อพกัอาศยั และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโรงงานผลิตไฟฟ้า 
โดยครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา  งานติดตั(งงานระบบวิศวกรรม ต่าง ๆ และงานภูมิสถาปัตยกรรม 
(Landscape) โดยการรับจา้งจะมีทั(งในส่วนของการประมูลงานและจากที,ได้รับการติดต่อมา โดยพิจารณา
จากประสบการณ์และผลงานในอดีตของบริษทั โดยมีรายละเอียดของงานในแต่ละประเภทดงัต่อไปนี(  

1) งานก่อสร้างอาคารสูงเพื�อที�พักอาศัยและศูนย์การค้า ที,ผา่นมาบริษทัไดรั้บจา้งก่อสร้างอาคาร
สูงเพื,อที,พกัอาศยัและศูนยก์ารคา้ที,ตั(งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปัจจุบนัธุรกิจ
มีการขยายตวัไปสู่พื(นที,ทาํเลใหม่ๆ มากขึ(น ทาํใหบ้ริษทัมีการขยายเขตงานก่อสร้างออกไปดว้ย
ซึ, งเจา้ของโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นผูพ้ฒันาอสังหาริมทรัพยที์,มีชื,อเสียงและเป็น
ผูป้ระกอบการคา้ปลีกที,สมยัใหม ่(Modern Trade) รายใหญ่  
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โครงการก่อสร้างอาคารสูงเพื�อที�พกัอาศัยและศูนย์การค้าของบริษัทที�ดําเนินการ ในปี 2560 ดังนี3 
หน่วย: ลา้นบาท 

ก่อนปี 2560 2560

1. MARINA BAYFRONT บจก.อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี( 337.02          338.73 4.37 -               -               
2. ATARA Hotel Sriracha (รวมทุกโครงการ) บจก.ว.ีเอม็.พ.ีซี 1,156.26      497.30 558.68 55.40            4.8%
3. NOVOTEL SRIRACHA MARINA BAY HOTEL RCK Hotel and Residence Co.,Lid. 292.00          - 33.83 258.17          88.4%

1,785.28      836.03          596.88          313.58          17.6%

ชื�อโครงการ เจ้าของโครงการ
 มูลค่างาน

ทั3งหมด

รับรู้รายได้ รายได้

คงเหลอื

 รายได้

คงเหลือ %

 

  2) งานก่อสร้างอาคารสํานักงานขนาดใหญ่ บริษทัดาํเนินธุรกิจรับจา้งก่อสร้างอาคารสาํนกังาน
ขนาดใหญ่ มีทั(งภาครัฐบาล และ เอกชน ในปี 2560 ดงันี(  

หน่วย: ลา้นบาท 

ก่อนปี 2560 2560

1. เทรเชอร์ เอสเตท
บจก.สยามปาร์คครีเอชั,น 

และ บจก.เทรเซอร์ เอสเตท
396.73          62.36 17.29 -               0.0%

2. อาคาร SG Center บจก.เอสจี เซ็นเตอร์ 197.20          217.85 2.16 -               0.0%
3. อาคารที,ทาํการศาลปกครองยะลา สาํนกังานศาลยติุธรรม 385.89          261.31 124.58 -               0.0%
4. อาคารสาํนกังานท่าอากาศยานหาดใหญ่ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 267.20          - 13.57 253.63          94.9%

1,247.01      541.52          157.60          253.63          20.3%

ชื�อโครงการ เจ้าของโครงการ
 มูลค่างาน

ทั3งหมด

รับรู้รายได้ รายได้

คงเหลอื

 รายได้

คงเหลือ %

 
 

  3) งานก่อสร้างอาคารเรียน ทางบริษทัฯได้รับความไวว้างใจให้สร้างอาคารเรียนที,ทนัสมยั จาก
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ที,มีชื,อเสียงทั(งภาครัฐบาล และ เอกชน ในปี 2560 ดงันี(  

หน่วย : ลา้นบาท 

ก่อนปี 2560 2560

1. อาคารปฎิบติัการฯ ม.แม่ฟ้าหลวง มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 652.80          595.65 57.96 -               0.0%
2. อาคารโรงพยาบาลปศุสตัวฯ์ ม.สงขลานครินทร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 22.79            6.52 20.71 -               0.0%
3. อ.วจิยัทางการแพทย ์คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา มหาวทิยาลยับูรพา 848.60          243.45 413.44 235.96          27.8%
4. อาคารเรียนอเนกประสงคฯ์ ม.แม่ฟ้าหลวง มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง 696.26          111.17 300.38 284.71          40.9%

2,220.46      956.79          792.49          520.67          23.4%

ชื�อโครงการ เจ้าของโครงการ
 มูลค่างาน

ทั3งหมด

รับรู้รายได้ รายได้

คงเหลือ

 รายได้

คงเหลือ %
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4) งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล บริษทัดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ทั(ง
ภาครัฐบาล และ ภาคเอกชน ในปี 2560 ดงันี(   

หน่วย : ลา้นบาท 

ก่อนปี 2560 2560

1. อาคารผูป่้วยหลงัใหม่ รพ.แพทยรั์งสิต บจก.ปทุมรักษ์ 185.05          - 26.66 158.43          85.6%
2. อาคารพกัคนไข ้298 เตียง รพ.พทัลุง โรงพยาบาลพทัลุง 279.81          - 6.60 273.21          97.6%
3. โรงพยาบาลอินทรารัตน์ บจก.โรงพยาบาลอินทรารัตน์ 523.36          - 40.83 482.53          92.2%

988.22          -               74.09            914.17          92.5%

ชื�อโครงการ เจ้าของโครงการ
 มูลค่างาน

ทั3งหมด

รับรู้รายได้ รายได้

คงเหลอื

 รายได้

คงเหลอื %

 

  5) งานก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า บริษัทดําเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า 
ประกอบดว้ย อาคารโรงงาน อาคารโรงผลิตไฟฟ้า อาคารสํานกังาน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน 
ระบบไฟฟ้า และระบบนํ( าประปา เป็นตน้ รวมทั(งสิ,งปลูกสร้างอื,นซึ, งเป็นส่วนประกอบ เช่น โรงจอดรถ เป็น
ตน้ โดยลกัษณะงานก่อสร้าง แบง่เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1.งานก่อสร้างตามแบบ คือ ดาํเนินการก่อสร้างตามแบบที,ผูว้า่จา้งกาํหนด  
 2.งานแบบเบด็เสร็จ (Turnkey Contract) คือ บริษทัจะให้บริการครบวงจรตั(งแต่การออกแบบ 
โครงสร้าง และการก่อสร้าง ซึ, งจะทาํใหบ้ริษทัสามารถเสนอรูปแบบและวธีิการก่อสร้างที,เหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ มีตน้ทุนตํ,า และ ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง 

  
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าของบริษัทที�ดําเนินการ ในปี 2560 ดังนี3 

 หน่วย: ลา้นบาท  

ก่อนปี 2560 2560

1.  โรงไฟฟ้าทุ่งสัง บจก.ทุ่งสัง กรีน 630.00          610.35 19.65 -               0.0%
2. โรงไฟฟ้าพทัลุง บจก.พทัลุง กรีน เพาเวอร์ 648.00          487.69 150.56 9.75              1.5%
3. โรงไฟฟ้าสตูล บจก.สตูล กรีน เพาเวอร์ 648.00          207.98 400.55 39.47            6.1%
4. โรงไฟฟ้าปัตตานี บจก.ปัตตานี กรีน 1,329.95      - 3.77 1,326.18      99.7%

3,255.95      1,306.02      574.53          1,375.40      42.2%

ชื�อโครงการ เจ้าของโครงการ
 มูลค่างาน

ทั3งหมด

รับรู้รายได้ รายได้

คงเหลือ

 รายได้

คงเหลอื %

 

6) งานก่อสร้างอาคารอาคารพาณชิย์, ศูนย์การค้า และอื�นๆ บริษทัดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
อาคารในรูปแบบที,นอกเหนือจากรูปแบบขา้งตน้ เช่น อาคารศูนยก์ารคา้, อาคารจอดรถ, ภูมิสถาปัตย ์ฯลฯ ซึ, ง
มีทั(งที,เป็นงานต่อเนื,องจากงานที,บริษทัรับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานที,รับเหมาก่อสร้างต่างหาก โดยมีงาน
ในปี 2560 ดงันี(   
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ก่อนปี 2560 2560

1. Park Siri Condo Resort Bangsaen 8 (LANDSCAPE)บจก.อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ตี( 1.15              5.72 (0.20) -               0.0%
2. เซ็นทรัลภูเกต็ บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 579.44          158.10 305.52 69.61            12.0%

580.59          163.82          305.32          69.61            12.0%

ชื�อโครงการ เจ้าของโครงการ
 มูลค่างาน

ทั3งหมด

รับรู้รายได้ รายได้

คงเหลอื

 รายได้

คงเหลอื %

 

2.1.2 การตลาดและการแข่งขัน 

  อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศยงัคงมีการแขง่ขนัสูง การที,จะไดรั้บงานโครงการใหมน่ั(นขึ(นอยู่
กบัเกณฑก์ารประมูลที,มีการแขง่ขนัสูง โดยหลงัจากที,ผา่นคุณสมบติัในการเป็นผูป้ระมูลแลว้ ราคาประมูลจะ
เป็นประเด็นหลกัที,จะใชใ้นการพิจารณา การแขง่ขนัที,เพิ,มสูงสาํหรับโครงการก่อสร้างนั(นส่งผลใหเ้กิดการ
แขง่ขนัดา้นราคาและทาํใหร้าคาของสัญญาลดลง อีกหนึ,งปัจจยัที,มีผลกระทบต่อความสามารถในการแขง่ขนั
กาํหนดราคา คือการหาแหล่งวตัถุดิบ ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมงาน
ก่อสร้าง เนื,องจากมูลคา่วตัถุดิบคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 ของตน้ทุนโครงการนอกเหนือจาก
ความพร้อมดา้นวตัถุดิบแลว้ ปัจจยัการแขง่ขนัที,สาํคญัยงัรวมถึงความรู้ความชาํนาญและประสบการณ์ของ
พนกังานและผูรั้บเหมาช่วงและการก่อตั(งกิจการร่วมคา้เพื,อใหรั้บความช่วยเหลือทางเทคนิคและเพื,อการมี
พนัธมิตรธุรกิจ   
 
  2.1.2.1 ในการกาํหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดําเนินธุรกจิของกลุ่มบริษัท นอกจากการ
มุง่เนน้ความสามารถในการรักษาสัดส่วนการตลาดภายใตส้ภาวะที,มีการแขง่ขนัสูงและในช่วงที,ภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตวั กลุ่มบริษทัยงัมุง่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัในระยะยาวดว้ยโดยการบริหาร
จดัการที,ยงัคงรักษามาตรฐานงานก่อสร้าง โดยการควบคุมงานก่อสร้างที,เขม้งวด มุง่เนน้การส่งมอบงานที,มี
คุณภาพ ตรงตามกาํหนดเวลา และลดตน้ทุนคา่ใชจ่้าย กลยทุธ์การแขง่ขนัและนโยบายการดาํเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัมีดงันี(  

 1) ชื,อเสียงและคุณภาพของงานรับเหมาก่อสร้าง บริษทัมีประสบการณ์ดา้นรับเหมาก่อสร้าง
มานานกวา่ 28 ปี มีบุคลากรที,มีความรู้ความชาํนาญในงานก่อสร้าง มีความเขา้ใจในธุรกิจรับจา้งก่อสร้างเป็น
อยา่งดี ซึ, งสามารถพิสูจน์ไดจ้ากการนาํพาบริษทัให้อยูร่อดผา่นพน้วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 และ
บริหารจดัการใหบ้ริษทัมีการเติบโตอยา่งต่อเนื,อง ทาํใหมี้ชื,อเสียงเป็นที,ยอมรับในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดย
บริษทัมุง่เนน้การก่อสร้างให้ตรงตามขอ้กาํหนด มีคุณภาพงานที,ดี รวมทั(งมีความปลอดภยัสูง นอกจากนี(หาก
มีการเปลี,ยนแปลงทางเทคโนโลยทีี,จะตอ้งนาํเทคโนโลยทีี,ทนัสมยัมาใชห้รือการเปลี,ยนแปลงทางวศิวกรรม
อื,นๆบริษทัจะมีความสามารถในการนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว ซึ, งจะเห็นไดจ้ากผลงานที,ผา่นมา งานก่อสร้าง
ของบริษทัมีคุณภาพไดม้าตรฐาน สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  
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  2) ผลงานอนัเป็นที,ยอมรับในอดีต ด้วยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตของกลุ่มบ
ริษทีั,ไดส้ร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ลูกคา้จาํนวนมากไดใ้หค้วามเชื,อถือและความไวว้างใจในการกลบัมา
ใชบ้ริการของกลุ่มบริษทัอีก รวมทั(งไดแ้นะนาํต่อไปยงัลูกคา้อื,นๆดว้ย ดงันั(นบริษทัจึงมีนโยบายหลกัในการ
ที,จะรักษาและเสริมสร้างชื,อเสียงของบริษทั โดยดาํเนินการดงันี(  

• การรักษาคุณภาพของผลงานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที,ยอมรับ 

• การดาํรงไวซึ้, งความซื,อสัตยต่์อวชิาชีพและมีจรรยาบรรณที,ดีต่องานในสัญญา 

• การดาํเนินงานในแต่ละโครงการใหแ้ลว้เสร็จตามกาํหนดการที,ไดต้กลงไวก้บั
ลูกคา้ 

• การดูแลผลประโยชน์ของลูกคา้เสมือนหนึ,งวา่บริษทัคือเจา้ของโครงการดงักล่าว
ดว้ย  

• การบริการหลงัการขายและหลงัหมดสัญญาบริการ 
 

  3) ความสามารถของบุคลากร บริษทัมีนโยบายส่งเสริมและพฒันาบุคลากรซึ,งนบัเป็น
ทรัพยากรที,สาํคญัที,สุดของบริษทั เพื,อพฒันาประสิทธิภาพในการดาํเนินงานและดาํรงไวซึ้, งความสามารถใน
การแขง่ขนั ดงันี(  

• การพฒันาความรู้และความสามารถของพนกังานอยา่งต่อเนื,อง ทั(งในดา้นความรู้
ทางเทคนิควชิาการและการจดัการ 

• การสร้างจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่องาน 

• การสร้างบรรยากาศการทาํงานที,เป็นมิตร 

• การทาํงานเป็นทีม การประสานงานระหวา่งทีมวศิวกรและบุคลากรภายในองคก์ร 
เพื,อใหบ้รรลุซึ, งวตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการที,ดีเยี,ยมแก่ลูกคา้ 

• การนาํเอาระบบ KPI และ Balanced Scorecard (BSC) เขา้มาใชว้ดัผลการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานและบุคคล  

 
  ดา้นการก่อสร้างบริษทัมีทีมงานวศิวกรที,มีความรู้ ความสามารถ และ มีประสบการณ์การ
ทาํงานมายาวนาน ทีมบริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการโครงการก่อสร้าง ทาํใหส้ามารถควบคุม
โครงการก่อสร้างแลว้เสร็จไดต้ามกาํหนด และมีการควบคุมตน้ทุนที,ต ํ,าลง ทาํใหมี้ผลประกอบการที,ดีขึ(นได ้ 
และ ในส่วนของพนกังานรายวนัซึ, งเป็นทีมก่อสร้างนั(น บริษทัไดก้าํหนดเป็นมาตรฐานโครงการ ในเรื,องของ
การฝึกอบรมพนกังานใหม ่ และมีขอ้กาํหนดในการพฒันาฝีมือแรงงานอยา่งต่อเนื,อง อีกทั(ง บริษทัไดใ้ห้
ความสาํคญัดา้นความปลอดภยัสูงสุดในการทาํงาน โดยมีทีมงานรับผดิชอบดา้นความปลอดภยั ที,จะมีทั(งการ
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อบรมเพื,อใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเรื,องความปลอดภยั ตลอดจนตรวจสอบการทาํงานและเตรียมแผนงาน
ป้องกนัและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการทาํงานที,อาจเกิดขึ(นได ้ ซึ, งจะทาํใหมี้อุบติัเหตุเกิดขึ(นนอ้ยที,สุด และช่วย
เพิ,มประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้ยิ,งขึ(น จึงช่วยลดตน้ทุนที,จะเกิดขึ(นจากอุบติัเหตุได ้ ทั(งนี(  ในส่วนของการ
จา้งผูรั้บเหมาช่วง บริษทัจะคดัเลือกผูรั้บเหมาที,มีผลงานที,ดี มีคุณภาพ ส่งมอบงานไดต้รงเวลา และมีความ
เชี,ยวชาญเฉพาะทางในการก่อสร้าง   
  4) ประสิทธิภาพในการจดัการองคก์ร บริษทัมีนโยบายที,จะพฒันาระบบการทาํงานและการ
จดัการส่วนกลางอยา่งต่อเนื,องเพื,อเพิ,มประสิทธิภาพในการทาํงานและพฒันาความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ บริษทัมีระบบการบริหารจดัการองคก์รตามมาตรฐานสากล ที,ใชใ้นการบริหารงาน
โดยบริษทัผา่นการรับรองตามมาตรฐาน 9001:2008 จากสถาบนั BUREAU VERITAS Certification ในดา้น
ระบบการจดัการดา้นคุณภาพ สาํหรับงานก่อสร้างและงานวศิวกรรม ตั(งแต่วนัที, 6 ตุลคม 2552 และ 
9001:2015 ตั(งแต่วนัที, 15 กรกฏาคม 2560 ซึ, งการนาํระบบดงักล่าวมาใชท้าํใหบ้ริษทั สามารถบริหารจดัการ
ทรัพยากรในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการพฒันาระบบมาอยา่งต่อเนื,อง รวมทั(งบริษทัยงัมี
หน่วยงานตรวจสอบสุ่มตรวจระบบควบคุมภายในอยา่งต่อเนื,องอีกดว้ย 
   
   5) การจดัซื(อที,มีประสิทธิภาพ บริษทัไดมี้การกาํหนดนโยบายในการจดัซื(อ เพื,อสร้างความ
โปร่งใสและสร้างการแขง่ขนัระหวา่งผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถุดิบต่างๆ เพื,อเป็นการรับประกนัวา่ตน้ทุนของบริษทั
อยูใ่นระดบัที,เหมาะสม  
   ดา้นการจดัซื(อจดัจา้ง บริษทัมีระบบที,มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส โดยมีการ
เปรียบเทียบราคาจาํหน่ายอุปกรณ์และวสัดุก่อสร้าง และราคาคา่ก่อสร้างของผูรั้บเหมาช่วง เพื,อควบคุม
ตน้ทุนการก่อสร้าง นอกจากนี(  บริษทัมีการบริหารจดัการอุปกรณ์ และวสัดุก่อสร้าง โดยการใชป้ระโยชน์จาก
อุปกรณ์ และวสัดุก่อสร้างอยา่งคุม้คา่ โดยมีคลงัเกบ็สินคา้ที,ใชใ้นการเกบ็อุปกรณ์และวสัดุก่อสร้างส่วนเกิน 
เพื,อรักษาคุณภาพใหส้ามารถนาํไปใชใ้นโครงการอื,นๆ ไดต่้อไป จากการบริหารจดัการตน้ทุนดงักล่าว ช่วย
เพิ,มศกัยภาพในการแขง่ขนัในตลาดได ้ 

  
  2.1.2.2 กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย การจําหน่าย และช่องทางการจําหน่าย ในการรับงานของบริษทัมาจาก
การประมูลงาน โดยฝ่ายประมาณราคาของบริษทั ทาํหนา้ที,ติดต่อประสานงานกบัลูกคา้โดยตรง เมื,อบริษทั
ไดรั้บเอกสารเชิญเขา้ร่วมประมูลงานหรือบริษทัมีความสนใจเขา้ร่วมประมูลงาน ฝ่ายพฒันาสัญญาและ
ประมาณราคาของบริษทัจะทาํหนา้ที,ติดต่อประสานงานขอเอกสารต่างๆ เช่น แบบก่อสร้าง และขอ้กาํหนด
การก่อสร้างต่างๆ เป็นตน้ และทาํการประเมินปริมาณงานและมูลค่าการก่อสร้าง เพื,อยื,นเอกสารประกวด
ราคา ต่อไป และมาจากการเจรจาต่อรอง โดยบริษทัมุง่สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ เพื,อสร้างโอกาสใน
การไดรั้บงานโครงการใหม่ๆ จากลูกคา้เดิมในอนาคต ลูกคา้เป้าหมายของบริษทัคือเจา้ของโครงการ
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ภาคเอกชนที,มีความน่าเชื,อถือและฐานะการเงินที,มั,นคงบริษทัมีเป้าหมายที,จะรับงานที,ใหผ้ลตอบแทนสูง
ความเสี,ยงตํ,าก่อนเป็นอนัดบัแรกและพยายามรับงานต่อเนื,องจากลูกคา้ที,มีเครดิตและเคยทาํงานร่วมกนัมา
ก่อนและไมเ่กิดปัญหา  

  
บริษัทมีรายได้จากการก่อสร้างในประเทศ โดยแบ่งลูกค้าของบริษัทออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี3 
กลุ่มที� 1 ภาคเอกชน ไดแ้ก่ บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม และ

ผูป้ระกอบการคา้ปลีกสมยัใหม ่(Modern Trade) ซึ, งลูกคา้ของบริษทัเหล่านี( เป็นลูกคา้ที,มีชื,อเสียง และมีฐานะ
ทางการเงินที,ดี ทั(งนี(  ผลงานในปี 2560 บริษทัไดด้าํเนินกิจการที,มีคุณภาพและส่งมอบงานไดท้นักาํหนด 
ผลงานจึงเป็นที,ยอมรับบริษทัมีความสัมพนัธ์ที,ดีกบัลูกคา้เดิมและยงัไดรั้บโครงการเพิ,มเติมอีกเรื,อยมา 

 
 กลุ่มที� 2 ภาครัฐ ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ และมหาวทิยาลยัรัฐบาล กลุ่มลูกคา้ภาครัฐเป็นกลุ่มลูกคา้
ที,มีความเสี,ยงนอ้ยมากทางดา้นการชาํระเงิน ซึ, งในการเขา้ร่วมประมูลงานของภาครัฐนั(น ตอ้งคาํนึงถึง
รายละเอียดและคุณสมบติัตามขอ้กาํหนด (Term of Reference หรือ TOR) ของแต่ละหน่วยงานราชการที,เป็น
ผูจ้า้ง โดยผูที้,จะเขา้ร่วมประมูลงานกบัภาครัฐจะตอ้งเป็นผูที้,มีผลงานในอดีตหรือมีรายชื,อขึ(นทะเบียนกบั
หน่วยงานราชการนั(นๆ ในปัจจุบนักลุ่มบริษทัมีชื,อขึ(นทะเบียนไวก้บัหน่วยงานราชการ เช่น กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง กรุงเทพมหานคร การทา่เรือแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค และบริษทั ทา่อากาศยาน
ไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามกลุ่มบริษทัมีนโยบายที,จะขึ(นทะเบียนกบัหน่วยงานต่างๆมากขึ(น 
เพื,อเพิ,มความสามารถในการรับงานในส่วนของภาครัฐ เนื,องจากรัฐบาลมีนโยบายการลงทุนในระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆโดยเฉพาะอยา่งยิ,งในดา้นพลงังานไฟฟ้า ขนส่งมวลชน และการสื,อสารโทรคมนาคม 
อยา่งต่อเนื,อง  

 
กลุ่มที� 3 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษทัไดพ้ฒันาฝ่ายธุรกิจพลงังานใหบ้ริการครบวงจร นบัตั(งแต่การ

วางแผน, การออกแบบทางวิศวกรรม, การเลือกอุปกรณ์เครื,องจกัร, การก่อสร้างโรงงาน, การเดินเครื,องจกัร
ตลอดจนบาํรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื,องจกัร กลุ่มลูกคา้ไดแ้ก่ บริษทัในเครือ ภาครัฐบาล และภาคเอกชน 
  
สัดส่วนการให้บริการแก่ลกูค้าแต่ละประเภทในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา ดังนี3 

                                 หน่วย : ลา้นบาท 

มูลคา่ ร้อยละ มูลคา่ ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ

ราชการ 1,141.6 40.1 727.4 30.8 467.6 22.2

เอกชน 748.4 26.3 1,105.5 46.9 1,222.8 58.0

โรงไฟฟ้า 955.7 33.6 525.0 22.3 418.9 19.9

รวม 2,845.8 100.0 2,357.9 100.0 2,109.3 100.0

ประเภท
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557
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หมายเหตุ: 1. เป็นขอ้มูลรับรู้รายได ้ณ สิ(นปี 
    2. ไมร่วมรายไดอื้,นๆ 
 
 2.1.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

   (ก) ลกัษณะการจัดให้ได้มาซึ�งผลติภัณฑ์    
   ธุรกิจใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที,ตอ้งอาศยัความชาํนาญเฉพาะดา้นในระบบ
วศิวกรรม ตลอดจนความสามารถในการบริหารโครงการใหส้าํเร็จลุล่วงตามความตอ้งการของลูกคา้ ทั(งใน
ดา้นคุณภาพของงานและระยะเวลาแลว้เสร็จภายใตต้น้ทุนโครงการที,สามารถสร้างผลกาํไรใหก้บับริษทั 
ดงันั(นปัจจยัที,สาํคญัที,กาํหนดกาํลงัการผลิตของบริษทัไดแ้ก่  
  � จํานวนวศิวกร ทั(งวศิกรในระดบัผูอ้าํนวยโครงการ (Project Director) ผูจ้ดัการโครงการ 
(Project Manager) วศิวกรผูค้วบคุมงาน (Project Engineer) และวศิวกรประจาํหน่วยงาน (Engineer) 
  � จํานวนผู้รับเหมาช่วง ที,มีประสบการณ์และความเชี,ยวชาญในการทาํงานแต่ละประเภท 
  � เงินทุนหมุนเวยีน ที,เพียงพอและเหมาะสมกบัขนาดของงาน 
  เพื,อใหส้ามารถส่งมอบงานที,มีคุณภาพใหแ้ก่ลูกคา้ภายใตเ้งื,อนไขเวลาที,จาํกดั จาํนวนวศิวกรของ
บริษทัและผูรั้บเหมาช่วงที,จะรับผดิชอบในแต่ละโครงการจะขึ(นอยูก่บัขนาดและความสลบัซบัซอ้นของงาน
เป็นสาํคญั 
  วศิวกร ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) มีวศิวกรทั(งสิ(น 91 คน 
โดยแบง่เป็นวศิวกรระดบัผูอ้าํนวยการโครงการ (Project Director) รวม 5 คน ผูจ้ดัการโครงการ (Project 
Manager) รวม 12 คน วศิวกรผูค้วบคุมงาน (Project Engineer) รวม 16 คน และวศิวกรประจาํหน่วยงาน 
(Engineer) รวม 58 คน 
  ผู้รับเหมาช่วง บริษทัมีทีมผูรั้บหมาช่วงทั(งสิ(นประมาณ 300 ราย โดยผูรั้บเหมาช่วงแต่ละทีมจะมี
ประสบการณ์ในการทาํงานแต่ละระบบวศิวกรรมโดยเฉพาะ บริษทัไดก้าํหนดนโยบายใหผู้รั้บเหมาช่วงทาํ
สัญญากบับริษทัและตอ้งให้หลกัประกนักรณีรับเงินล่วงหนา้ เทา่กบัจาํนวนเงินที,ตั(งเบิก เนื,องจากบริษทั
ตอ้งการสร้างความมั,นใจวา่ผูรั้บเหมาช่วงแต่ละรายมีกาํลงั และมีศกัยภาพในการทาํงาน เพื,อการบริการที,
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจมากที,สุดและเพื,อลดการพึ,งพาผูรั้บเหมาช่วงรายหนึ,งรายใดมากเกินไป อนัจะทาํให้
เกิดความเสี,ยงจากการที,ผูรั้บเหมาช่วงรายนั(นไมป่ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของบริษทัหรือละทิ(งงาน  โดยการ
ชาํระเงินแก่ผูรั้บเหมาช่วงจะเป็นไปตามส่วนของงานที,แลว้เสร็จ โดยตอ้งมีวศิวกรระดบัผูจ้ดัการโครงการ
ของบริษทัเป็นผูต้รวจรับงานและอนุมติั ทั(งนี(หนา้ที,ของทีมผูรั้บเหมาช่วงคือการติดตั(งอุปกรณ์หรืองาน
ก่อสร้างตามแบบซึ,งไดรั้บการอนุมติัจากลูกคา้ ภายใตก้ารควบคุมงานของวศิวกรและโฟร์แมนของบริษทั 
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  เงินทุนหมุนเวยีน ในการรับเหมางานโดยทั�วไป เมื�อมีการลงนามในสัญญาจา้งงานบริษทัจะไดรั้บ
เงินล่วงหนา้จากลูกคา้ (Advanced Payment) ซึ� งคิดเป็นประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลคา่งาน เพื�อนาํมาใช้
จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวยีนสาํหรับโครงการโดยบริษทัจะตอ้งนาํหนงัสือคํ>าประกนัเงินรับล่วงหนา้ (Advanced 
Payment Bond) มาแลกเปลี�ยน นอกจากนี>บริษทัตอ้งมีการวางหนงัสือคํ>าประกนัสัญญา (Performance Bond) 
ไวก้บัผูว้า่จา้งตลอดอายขุองโครงการ โดยหลงัจากการติดตั>งแลว้เสร็จและมีการส่งมอบงานใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ 
บริษทัยงัตอ้งคํ>าประกนัผลงานต่อไป เป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยการวางหนงัสือคํ>าประกนัผลงาน 
(Maintenance หรือ Retention Bond) ไวก้บัผูว้า่จา้ง หนงัสือคํ>าประกนัทั>ง 3 ชนิด จะตอ้งออกโดยสถาบนั
การเงิน ซึ� งโดยเฉลี�ยแลว้มูลคา่หนงัสือคํ>าประกนัรวมที�บริษทัตอ้งวางไวก้บัลูกคา้ คิดเป็นประมาณร้อยละ 20-
30 ของมูลคา่งาน ซึ� ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีวงเงินหนงัสือคํ>าประกนัจากสถาบนัการเงิน 6 แห่ง 
คิดเป็นวงเงินรวมทั>งสิ>น 3,785.04 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัมีความสามารถที�จะขอขยายวงเงินหนงัสือ
คํ>าประกนัเพิ�มจากสถาบนัการเงินไดอี้กในอนาคต สาํหรับการประมูลที�มีมูลคา่สูงบริษทัสามารถนาํโครงการ
ที�ประมูลไดไ้ปคํ>าประกนัเงินกูเ้พื�อใชใ้นการดาํเนินงานทั>งการออกหนงัสือคํ>าประกนัต่างๆดว้ย (Project 
Finance) 
     

 ขั�นตอนการรับงานก่อสร้าง มีดงันี>  
1. การประกวดราคา การรับงานจากลูกคา้ของบริษทัฯ โดยการติดตามข่าวการประกวดราคา ตาม
ประกาศจากหนา้หนงัสือพิมพ ์หรือจากบริษทัที�ปรึกษาหรือบริษทัออกแบบ บริษทัฯจะเขา้ร่วมทาํการ
ประกวดราคาโดยมีขั>นตอนดงันี>   

1.1 ซื>อเอกสารประกวดราคาเพื�อคิดราคา  
1.2 การเสนอราคา  

  1.2.1 การจดัเอกสารในการเสนอราคา เมื�อผา่นการคดัเลือกโครงการจากคณะผูบ้ริหาร ฝ่าย
พฒันาสัญญาของบริษทัจะทาํหน้าที�ดาํเนินการขอรับเอกสารสําหรับการเสนอราคา ซึ� งจะประกอบไปดว้ย 
เอกสารแบบก่อสร้าง และขอ้กาํหนดต่างๆ ของโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นที�ยอมรับในการ
เสนองาน 
  1.2.2 การประเมินราคาก่อสร้าง เป็นขั>นตอนที�สําคญัซึ� งจะมีผลกระทบต่อกาํไรของบริษทั 
ซึ� งหากบริษทัทาํการประเมินราคาสูงเกินไปจะทาํให้บริษทัไม่ได้รับงานก่อสร้าง และหากบริษทัทาํการ
ประเมินราคาตํ�าเกินไปอาจทาํให้บริษทัไดง้านก่อสร้างแต่อาจไดก้าํไรตํ�า หรือประสบปัญหาขาดทุน ดงันั>น 
บริษทัจึงให้ความสําคญักบัการประเมินราคาก่อสร้าง โดยบริษทัจะสํารวจสถานที�ก่อสร้างเพื�อสรุปรูปแบบ
และวธีิการก่อสร้างที�เหมาะสม โดยจะมีการตรวจสอบราคาวสัดุก่อสร้าง เครื�องมือ คา่แรง และคา่ใชจ่้ายอื�นๆ 
รวมทั> งมีการวิเคราะห์ราคาประมูลที�สามารถแข่งขนัได้  หลังจากนั>นฝ่ายพฒันาสัญญาจะจดัทาํเอกสาร
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ประกวดราคา และแผนการดาํเนินงาน แลว้จดัส่งให้คณะผูบ้ริหารตรวจสอบและพิจารณาอนุมติัเพื,อนาํเสนอ
ลูกคา้ต่อไป 

 2. การเจรจา บริษทัฯ อาจจะรับงานโดยการเจรจาตั(งแต่ตน้ โดยไมมี่การประกวดราคาซึ,ง
ทางบริษทัฯอาจเป็นฝ่ายไปเสนอบริการหรืออาจเป็นทางลูกคา้ติดต่อเจาะจงเลือกบริษทัฯ   
    ซึ, งบริษทัมีการคดัเลือกโครงการก่อสร้างที,จะเขา้ประมูลหรือจะรับงาน โดยจะคาํนึงถึง
ปัจจยัทางดา้นต่างๆ เพื,อใหผ้ลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที,วางไว ้ ไดแ้ก่ ผลตอบแทนที,จะไดรั้บ 
ความน่าเชื,อถือและความสามารถในการชาํระเงินเจา้ของโครงการ ประเภทและขนาดโครงการ ระยะเวลา
การดาํเนินงาน ปริมาณงานก่อสร้างที,ยงัไมไ่ดส่้งมอบของบริษทั แหล่งเงินทุน และความพร้อมของ
บุคลากร   
  ขั3นตอนระหว่างการดําเนินงานก่อสร้าง 

   1. แบ่งงาน ภายหลงับริษทัไดรั้บงานก่อสร้างจากลูกคา้ ฝ่ายพฒันาสัญญาจดัการประชุมร่วมกบั
ผูอ้าํนวยการโครงการ (Project Director) และผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) เพื,อส่งมอบสัญญา
ก่อสร้าง และเอกสารประกวดราคาพร้อมแผนงานก่อสร้างขั(นตน้ใหผู้จ้ดัการโครงการ (Project Manager) ซึ, ง
เป็นผูรั้บผดิชอบการบริหารจดัการโครงการร่วมกบัผูอ้าํนวยการโครงการ (Project Director) และส่งต่อให
ฝ่ายที,เกี,ยวขอ้งรับผิดชอบเป็นส่วนๆไป   
 2. แต่งตั3งผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ, งมีหนา้ที,รับผิดชอบในทุกๆดา้นของ
โครงการ และอยูใ่นการควบคุมของผูอ้าํนวยการโครงการ (Project Director)  

 3.วางแผนรายละเอียดโครงการ โดยผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) จะ 
   - จดัทาํแผนการก่อสร้าง (Action Plan) ให้เหมาะกบัเงื,อนไขและระยะเลาการชาํระเงิน 
  - จดัแผนการรับ-จ่ายเงินโครงการ 

  - จดัทาํแบบ Shop Drawing ทุกขั(นตอนเพื,อนาํเสนอผูว้า่จา้งอนุมติัแบบและรายการวสัดุ
ก่อสร้าง 
  - วางแผนคนงาน จะจาํแนกระดบัคนงานตามประเภทคนงาน ประมาณการจาํนวนคนงาน
ที,ใชก้บังานแต่ละประเภท บริษทัจะวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงสาํหรับงานบางประเภท ไดแ้ก่ งานเสาเขม็ งาน
ติดตั(งระบบไฟฟ้าและระบบประปา งานโครงหลงัคาเหล็ก และงานอลูมิเนียม ซึ, งบริษทัจะวา่จา้งผูรั้บเหมา
ช่วงที,อยูใ่นรายชื,อผูรั้บเหมาช่วงที,ไดรั้บการอนุมติัจากคณะผูบ้ริหาร ซึ, งจะพิจารณาวา่จา้งจากปัจจยัต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ราคาวา่จา้ง ระยะเวลาการทาํงาน ผลงานในอดีต ความรับผดิชอบในการทาํงาน และความมั,นคง
ทางการเงิน 
  - วางแผนจดัเครื,องจกัร เพื,อใชใ้นการก่อสร้าง 
   - เตรียมสาํนกังานชั,วคราว และจดัสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น นํ(า ไฟฟ้า โทรศพัท ์
อินเตอร์เนต 
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  - จดัทาํตารางการทาํงาน โดยละเอียดในแต่ละช่วงของโครงการ  
 4. การดําเนินการก่อสร้าง ระหวา่งดาํเนินงานก่อสร้างผูค้วบคุมและหวัหนา้งานในแต่ละฝ่าย

จะร่วมมือคอยตรวจสอบ ดูแลและรักษาอตัราความกา้วหนา้ของงานให้เป็นไปตามแผนและกาํหนดเวลาที,
วางไว ้   
 5. การติดตามและตรวจสอบ ผูจ้ดัการโครงการจะทาํหนา้ที,ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ก่อสร้าง และจดัส่งรูปภาพเพื,อแจง้ความคืบหนา้ในการก่อสร้างใหก้บัผูอ้าํนวยการโครงการทุกวนั รวมทั(ง
จดัส่งรายงานความคืบหนา้ในการก่อสร้างประจาํเดือนโดยเปรียบเทียบความคืบหนา้ของการก่อสร้างกบั
แผนการก่อสร้าง และเปรียบเทียบคา่ใชจ่้ายที,เกิดขึ(นจริงกบัคา่ใชจ่้ายที,ประเมินไว ้ซึ, งหากการก่อสร้างมีความ
ล่าชา้กวา่แผนงาน หรือโครงการใดมีคา่ใชจ่้ายจริงมากกวา่คา่ใชจ่้ายที,ประเมินไว ้ หรือในกรณีที, ผูว้า่จา้ง
แกไ้ขเปลี,ยนแปลงแบบก่อสร้าง ผูจ้ดัการโครงการจะประชุมร่วมกบัผูอ้าํนวยการโครงการเพื,อวางแผนแกไ้ข 
และกาํหนดแผนงานใหม ่ ทั(งนี(  ผูอ้าํนวยการโครงการจะเขา้ตรวจสถานที,ก่อสร้างเป็นประจาํรายสัปดาห์และ
จะทาํการสรุปโครงการทั(งหมดอยา่งเขม้งวด รายเดือนกบัผูบ้ริหารระดบัสูง   
 6. การส่งงวดงาน ตามแผนการก่อสร้างส่วนใหญ่จะกาํหนดงวดงานเป็นรายเดือนเป็นไปตาม
แผนการก่อสร้าง เมื,อการก่อสร้างไดผ้ลงานสาํเร็จตามงวดงานจะมีที,ปรึกษาผูค้วบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบ
และอนุมติั แลว้จะนาํเสนอผูว้า่จา้งเพื,อขอเบิกงวดงานตามสัญญา 

     
 ขั3นตอนหลังการดําเนินงานแล้วเสร็จ  

  การส่งมอบงาน เมื,อโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จ จะมีการแจง้ไปยงัผูว้า่จา้งเพื,อให้เขา้มาตรวจ
รับงาน ซึ, งหากมีขอ้บกพร่องบริษทัจะดาํเนินการแกไ้ขงาน เมื,อบริษทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนเป็นที,
พอใจของผูว้า่จา้ง ผูว้า่จา้งจะรับมอบงานก่อสร้าง และจ่ายคืนเงินประกนัผลงาน (Retention Money) เมื,อครบ
กาํหนดระยะเวลาประกนัผลงานแลว้ (โดยทั,วไปมีระยะเวลารับประกนัผลงาน 1 ปี) ผูว้า่จา้งจะคืนหนงัสือคํ(า
ประกนัผลงาน (Performance Bond) ใหแ้ก่บริษทัฯ   
  (ก) การจัดหาวตัถุดิบ อปุกรณ์ และแรงงาน ที�ใช้ในการก่อสร้าง  
   ในการติดตั(งระบบวศิวกรรมใหมี้คุณภาพดีและตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ตอ้งจดัหา
วสัดุและอุปกรณ์จากแหล่งที,เหมาะสม โดยบริษทัจะสั,งซื(อวสัดุและอุปกรณ์จากผูจ้ดัจาํหน่ายที,อยูใ่นรายชื,อผู ้
จดัจาํหน่ายวสัดุและอุปกรณ์ที,ผา่นการพิจารณาจากบริษทัในเรื,องของคุณภาพและบริการเป็นที,ยอมรับใน
เบื(องตน้ เทา่นั(น  

  ในการจดัหาวสัดุและอุปกรณ์นั(น เนื,องจากวสัดุและอุปกรณ์หลกัสาํหรับแต่ละโครงการจะ
มีรายละเอียดแตกต่างกนัตามขอ้กาํหนดและลกัษณะของงานของลูกคา้แต่ละราย ดงันั(นฝ่ายจดัซื(อจะเป็นผู ้
รวบรวมขอ้มูลของอุปกรณ์หลกัแต่ละโครงการเพื,อดาํเนินการจดัหาให้ตามความตอ้งการ โดยการแขง่ขนั
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ประกวดราคาจากผูจ้ดัจาํหน่ายจาํนวนมากกวา่ 2 ราย ตามความเหมาะสม และบริษทัฯจะพิจารณาจากราคาที,
ดีที,สุด เงื,อนไขการชาํระเงินที,ดีและคุณสมบติัของวสัดุที,ตรงตามความตอ้งการ    
   ในส่วนของวสัดุทั,วไป ซึ, งเป็นวสัดุที,มีความตอ้งการใชใ้นทุกโครงการเป็นจาํนวนมาก ฝ่าย
จดัซื(อจะทาํคาํสั,งซื(อรวมกนั เพื,อลดตน้ทุนต่อหน่วย เพื,อลดความเสี,ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ เช่น 
บริษทัจะทาํสัญญาสั,งซื(อเหล็กเส้นล่วงหนา้ประมาณ 1 ถึง 3 เดือน และสั,งซื(อปูนซีเมนตล่์วงหนา้ทั(งโครงการ 
   การรักษาความสัมพนัธ์ที,ดีกบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ และอุปกรณ์จะเป็นปัจจยัสาํคญัอีกปัจจยั
หนึ,งที,เอื(อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ ไมว่า่จะเป็นการใหส่้วนลดพิเศษในการสั,งซื(อ การส่งมอบของทนั
ตามกาํหนดเวลา การใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิค การช่วยเกบ็รักษาสินคา้คงคลงัที,ยงัไมใ่ชง้าน การป้องกนั
ภาวะการขาดแคลนวตัถุดิบ เป็นตน้ ซึ, งผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบและอุปกรณ์ของบริษทัส่วนใหญ่จะเป็นผูจ้ดั
จาํหน่ายที,ติดต่อกบับริษทัมาเป็นระยะเวลานาน ดงันั(นความสัมพนัธ์ของบริษทักบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบและ
อุปกรณ์จะอยูใ่นระดบัที,ดี นอกจากนี(  ผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบและอุปกรณ์จะใหค้วามช่วยเหลือทางเทคนิคแก่
บริษทักรณีที,ผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบและอุปกรณ์แนะนาํสินคา้ใหม่ๆ  เช่น เครื,องทาํความเยน็ ปั�มนํ(าหมุนเวยีน 
เครื,องเป่าลมเยน็เครื,องปรับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมอตัโนมติั เป็นตน้   
   ดา้นการจดัหาแรงงานรายวนับริษทัจะจดัหาแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างดา้วที,ถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ซึ, งบริษทัมีการจดัอบรมเพื,อพฒันาฝีมือแรงงานอยา่งสมํ,าเสมอ สาํหรับแรงงานที,ก่อสร้าง
โครงการในจงัหวดัชายแดนภาคใตบ้ริษทัจะจดัหาแรงงานจากส่วนกลางในอตัราพิเศษ เพื,อจูงใจในการ
ทาํงาน และป้องกนัปัญหาผูก่้อการร้ายแฝงตวั       
  (ข) ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

   บริษทัมีมาตรการในการดาํเนินการก่อสร้างและติดตั(งงานระบบอยา่งเป็นมาตรฐาน และ
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดและกฎเกณฑต่์างๆ ที,กฎหมายไดบ้ญัญติัไว ้โดยบริษทัมุง่เนน้งานที,บริษทั
ดาํเนินการอยูจ่ะไมส่่งผลกระทบต่อสิ,งแวดลอ้ม บริษทัไดมี้การฝึกอบรมพนกังานใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ใน
ส่วนของการทาํงานต่างๆ เพื,อป้องกนัอุบติัเหตุหรืออนัตรายจากการทาํงานของลูกจา้งและไมท่าํใหง้านทีทาํมี
ผลกระทบต่อสิ,งแวดลอ้ม บริษทัมีทีมงานความปลอดภยัในการทาํงาน (Safety) รับผดิชอบดูแลงานในส่วนนี(  
  (ค) แนวปฏิบัติเกี�ยวกบัความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที�ทาํงาน (สถิติการเกดิอบุัติเหตุ) 
   บริษทั และคณะกรรมการบริษทัไดค้าํนึงถึงความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น สุขอนามยั
ในสถานที,ทาํงาน โดยไดก้าํหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบติัตา มกฎกระทรวงในการบริหารและการจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ.2549 และพระราชบญัญติัความ
ปลอดภยั เพื,อใหส้ามารถปฏิบติัหนา้ที,ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
   ปัจจุบนับริษทัมีทีมงานดา้นความปลอดภยั ทั(งหมด 30 คน แบง่เป็น 
     ระดบั จป.เทคนิคและเทคนิคขั(นสูง  จาํนวน  2 คน 
    จป.วชิาชีพและวชิาชีพอาวุโส  จาํนวน  8 คน 
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    จป.หวัหนา้งาน    จาํนวน 19 คน 
    ผูจ้ดัการแผนกความปลอดภยั  จาํนวน  1 คน 
         รวมทั3งสิ3น  จํานวน 30 คน 
 

  ในปี 2560 บริษทัมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงานในโครงการต่างๆ มีรายละเอียด 
ดงันี(  
  อุบติัเหตุเล็ก (หยดุงานไมเ่กิน 7 วนัต่อราย) ทั(งหมด 12 ราย 
  อุบติัเหตุใหญ่ (หยดุงานเกิน 7 วนัต่อราย) ทั(งหมด  2 ราย 
   ทรัพยสิ์นเสียหาย   ทั(งหมด 3 ราย 

    
 2.1.4 งานที�ยังไม่ได้ส่งมอบ 

    ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีงานที,ยงัไมไ่ดส่้งมอบ จาํนวน 18 โครงการ เป็นมูลคา่
งานที,ยงัไมไ่ดส่้งมอบหรือยงัไมไ่ดป้ฏิบติังาน ทั(งสิ(น 3,447.07 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงันี(   
                   หน่วย : ลา้นบาท 

ชื�อโครงการ
กาํหนด

แล้วเสร็จ

 มูลค่างาน

ทั3งหมด

 ยงัไม่ส่งมอบ/

ยงัไม่ได้ปฏิบัติงาน

1. โรงไฟฟ้าพทัลุง 21 ก.พ.2560 648.00               9.75                     
2. โรงไฟฟ้าสตูล 29 ต.ค.2560 648.00               39.47                   
3. เซ็นทรัลภูเกต็ 01 ธ.ค.2560 579.44               69.61                   
4. ATARA Hotel Sriracha (รวมทุกโครงการ) 28 ธ.ค.2560 1,156.26            55.40                   
5. อาคารเรียนอเนกประสงคฯ์ ม.แมฟ้่าหลวง 16 ส.ค.2561 696.26               284.71                 
6. อ.วจิยัทางการแพทย ์คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา 14 ก.ย.2561 848.60               235.96                 
7. อาคารสาํนกังานท่าอากาศยานหาดใหญ่ 23 ต.ค.2561 267.20               253.63                 
8. อาคารผูป่้วยหลงัใหม ่รพ.แพทยรั์งสิต 16 พ.ย.2561 185.05               158.43                 
9. โรงไฟฟ้าปัตตานี 30 มิ.ย.2562 1,329.95            1,326.18              
10. NOVOTEL SRIRACHA MARINA BAY HOTEL 31 ก.ค.2562 292.00               258.17                 
11. โรงพยาบาลอินทรารัตน์ 20 ส.ค.2562 523.36               482.53                 
12. อาคารพกัคนไข ้298 เตียง รพ.พทัลุง 14 ก.พ.2563 279.81               273.21                 

7,453.93            3,447.07              
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2.2 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์  
  บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั ก่อตั(งขึ(นเมื,อวนัที, 25 พฤษภาคม 2554 โดยสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 
99.99 โดย บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยทุนจดทะเบียนเริ,มแรก 10 ลา้นบาท ปัจจุบนัทุนจด
ทะเบียนเพิ,มขึ(นเป็น 230 ลา้นบาท โดยบริษทัประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื,อขาย และเริ,มจากขาย
บา้นจดัสรรพร้อมที,ดิน ซึ, งบริษทัเป็นผูพ้ฒันาโครงการและเป็นเจา้ของโครงการเอง  
 
 2.2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ   

  ปัจจุบนับริษทัดาํเนินการพฒันาโครงการบา้นจดัสรร ขายบา้นพร้อมที,ดิน และเป็นเจา้ของ
โครงการบา้นจดัสรรต่างๆ โดยโครงการที,พฒันาจะใชร้ะบบการก่อสร้าง งานโครงสร้าง เป็นระบบ ก่อฉาบ 
(Conventional Method) ซึ, งโครงสร้างบา้น มีคุณภาพและสามารถทาํงานตกแต่ง สถาปัตยกรรม ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม สวยงามสอดคลอ้งกบัแบบรูป ตามที,ออกแบบไว ้ ซึ, งทุกขั(นตอนตอ้งผา่นการตรวจสอบคุณภาพ
อยา่งถี,ถว้นและถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ ขอ้กาํหนด เพื,อการส่งมอบบา้นที,มีคุณภาพ ไดม้าตรฐานและเป็นที,
ยอมรับ  ทั(งนี(บริษทั ยงัคงเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจในการเติบโตอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยในช่วงแรกจะ
เป็นการสร้างแบรนดข์องผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นที,รู้จกัของตลาด  ดว้ยความมุง่มั,นที,จะสร้างสินคา้ที,มีคุณภาพ  และ
บริการใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้  

  โครงการปัจจุบนั ที,ดาํเนินการอยู ่ ชื,อโครงการ กรีนิช ทาวน์โฮม รามอินทรา (Greenwich 
Town Home Ramintra) ตั(งอยูเ่ลขที, 988 ถนนรามอินทรา ระหวา่งกิโลเมตรที, 12-13 ติดหา้งแมค็โคร ราม
อินทรา  เนื(อที,โครงการ  16 ไร่–3งาน–83 ตร.วา มูลคา่โครงการ 740 ลา้นบาท ลกัษณะโครงการเป็นโมเดิร์น
ทาวน์โฮม 3 ชั(น พื(นที,ใชส้อย 193 ตารางเมตร  จาํนวน 174 หลงั   ปัจจุบนั ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคโครงการ และงานก่อสร้างบา้นแลว้เสร็จ 100%  ในดา้นการขายมีความคืบหนา้ไปแลว้กวา่ 
99% ซึ, งตามแผนคาดวา่จะสามารถจบโครงการไดภ้ายในปี 2561   

  โครงการใหม ่ โครงการ กรีนิช ไพม ์ ทางด่วนรามอินทรา-หทยัราษฎร์ (Greenwich Prime 
Expressway Ramintra - Hatairat)  มูลคา่โครงการ 370 ลา้นบาท ขนาดโครงการ 20 ไร่ เป็นแบบบา้นเดี,ยว 2 
ชั(น รวม 94 ยนิูต พื(นที,ใชส้อย 125-180 ตรม. ตารางเมตร ไดเ้ริ,มเปิดขายบา้นแลว้ ปลายปี 2560 ปัจจุบนัมี
ความคืบหนา้ดา้นการขายแลว้กวา่ 71% ซึ, งจะทยอยรับรู้รายไดอ้ยา่งต่อเนื,อง ซึ, งตามแผนคาดวา่จะสามารถ
จบโครงการไดภ้ายในปี 2561 

   
 2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

ตลาดอสังหาริมทรัพยมี์แนวโนม้ที,ดีขึ(นในปี 2561 ตามทิศทางเศรษฐกิจที,มีแนวโนม้ดีขึ(น จากการ
ลงทุนภาครัฐและเอกชน โดยที,ตลาดที,อยูอ่าศยัในกรุงเทพฯ จะเป็นหนึ,งในตลาดที,มีแนวโนม้เติบโตมาก
ที,สุดโดยโอกาสที,จะเติบโตอยูใ่นเกณฑป์ระมาณ 5-7% ในแง่ของจาํนวนยนิูตและมูลคา่ของโครงการ 
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การพฒันาโครงการที,อยูอ่าศยัในปีหนา้จะยงัเนน้ไปตามแนวรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ รถไฟฟ้าสายสีส้ม 
สายสีนํ(าเงินส่วนต่อขยายสายสีเขียวที,กาํลงัก่อสร้างอยู ่ ตลาดจะขยายตวัไปยงับริเวณพื(นที,ชานเมืองช่วยใหผู้ ้
อยูอ่าศยัเดินทางเขา้เมืองสะดวก  สาํหรับตลาดบา้นเดี,ยวและทาวน์เฮาส์ซึ, งอยูบ่ริเวณชานเมืองจะมีอตัราการ
ขยายตวัที,ต ํ,า ปัญหาการจราจรยงัคงเป็นปัญหาหลกั เนื,องจากโครงการพฒันาบา้นเดี,ยวและทาวน์เฮาส์ตั(งอยู่
ไกลจากรถไฟฟ้า  การตดัถนนใหมเ่พื,อรองรับปริมาณรถและการจราจรที,เพิ,มขึ(นมีนอ้ยมาก ตลาดคอนโดจึง
มีสถานะที,ไดเ้ปรียบเนื,องจากอยูใ่กลร้ถไฟฟ้าและยงัใชที้,ดินเพื,อก่อสร้างไมม่าก  
  สถานการณ์การดําเนินกจิการ 

สาํหรับสถานะการณ์ตลาดทาวน์โฮม 3 ชั(น ในปี 2560 มีจาํนวนยนิูตจองทั(งหมด  29 ยนิูต มี
ยอดโอน 23 ยนิูต เปรียบเทียบกบัปี 2559 พบวา่จาํนวนยนิูตที,มีการจองลดลง 20% เมื,อเทียบกบัปีก่อน 
เนื,องจากมีการขายและโอนไปแลว้กวา่ 99% และอยูใ่นช่วงใกลปิ้ดโครงการ  

สาํหรับสถานะการณ์ตลาดบา้นเดี,ยว ในปี 2560 มีจาํนวนยนิูตจอง (Pre-Sale) ทั(งหมด  88 ยู
นิต มียอดโอน 42 ยนิูต เปรียบเทียบกบัปี 2559 พบวา่จาํนวนยนิูตที,มีการจองเพิ,มขึ(น 96% แสดงถึงภาวะ
ความตอ้งการบา้นเดี,ยวในตลาดยงัคงมีอยู ่ และทางโครงการไดมี้การตรวจสอบเครดิตและความสามารถใน
การขอสินเชื,อขั(นตน้ (Pre-Approve) ก่อนทาํสัญญากบัลูกคา้ และแนะนาํการปรับปรุงเครดิตลูกคา้ช่วงที,รอ
บา้นก่อสร้างแลว้เสร็จ  

ตารางแสดงจํานวนยูนิตที�มียอดจอง และจํานวนยูนิตที�เหลอืจากการยกเลกิการจอง โครงการกรีนิช 

ทาวน์ รามอินทรา 

ครึ�งแรก ครึ�งหลงั รวม ครึ�งแรก ครึ�งหลงั รวม

จาํนวนยนิูตที,จอง 14 15 29 26 10 36

จาํนวนยนิูตที,เหลือขายจากการยกเลิกการจอง 12 11 23 11 5 16

จาํนวนยนิูตที,โอน 7 16 23 16 8 24

ปี 2560 ปี 2559
รายการ

 

 ตารางแสดงจํานวนยูนิตที�มียอดจอง และจํานวนยูนิตที�เหลอืจากการยกเลกิการจอง โครงการ

กรีนิช ไพร์ม (บ้านเดี�ยว) 

ครึ�งแรก ครึ�งหลงั รวม ครึ�งแรก ครึ�งหลงั รวม

จาํนวนยนิูตที,จอง 46 42 88 - 45 45

จาํนวนยนิูตที,เหลือขายจากการยกเลิกการจอง 15 13 28 - 39 39

จาํนวนยนิูตที,โอน 18 24 42 - 1 1

รายการ
ปี 2560 ปี 2559

หมายเหตุ :  ยกเลิก หมายถึง  เปลี,ยนใจ หรือ ไมไ่ดรั้บการอนุมติัจากสถาบนัการเงิน 
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 2.2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ  
   1) การจัดซื3อที�ดิน  
    ที,ดินเป็นตน้ทุนหลกัในการทาํธุรกิจของบริษทั คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30-40% ของ
ตน้ทุนทั(งหมด ดงันั(นบริษทัจึงไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดัซื(อที,ดินเป็นอยา่งมาก การจดัซื(อที,ดินเพื,อทาํ
โครงการนั(น บริษทัจะมองหาที,ดินที,มีศกัยภาพ และอยูใ่นเขตเมือง ทั(งนี( เพื,อใหที้,ดินดงักล่าวภายหลงัการ
พฒันาเป็นโครงการแลว้สามารถขายและปิดโครงการไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั(น และก่อนการจดัซื(อที,ดินใน
แต่ละครั( งจะตอ้งมีการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ โดยสาํรวจสภาวการณ์ตลาดและสภาวะการ
แขง่ขนั รวมทั(งความตอ้งการของลูกคา้ในพื(นที,เป้าหมายที,จะดาํเนินโครงการ เพื,อหาโอกาสทางการตลาด 
และศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ จากนั(นจึงจะดาํเนินการเจรจาซื(อที,ดิน โดยบริษทัจะติดต่อซื(อที,ดิน
ผา่นนายหนา้ขายที,ดินเป็นส่วนใหญ่ หรือบางกรณีบริษทัอาจติดต่อจากเจา้ของที,ดินเอง ในราคาที,
เปรียบเทียบกบัราคาประเมิน หรือราคาตลาดแลว้เห็นวา่เหมาะสม และบริษทัไมมี่นโยบายซื(อที,ดินเพื,อสะสม
เป็นสตอ๊กไวก่้อนการพฒันาโครงการเป็นระยะเวลานาน  
   2) การจัดหาผู้รับเหมาและการก่อสร้าง  

  บริษทัจะเป็นผูค้ดัเลือกผูรั้บเหมาขนาดกลางและรายยอ่ยที,มีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ซึ, งบริษทั
จะกาํหนดค่าจา้งเหมารวมค่าแรงและค่าวสัดุก่อสร้างให้กบัผูรั้บเหมา และจะทาํการควบคุมคุณภาพของงาน
และตน้ทุนการก่อสร้างให้ได้ตามที,บริษทักาํหนดไว ้โดยความเสี, ยงในเรื,องการขาดแคลนผูรั้บเหมาของ
บริษทัจะสามารถลดลงได ้  

  2.1) บริษทัมีการเจรจาราคาคา่วสัดุก่อสร้างหลกัส่วนใหญ่กบัผูค้า้วสัดุก่อสร้างให้
ผูรั้บเหมาและกาํหนดยนืราคาไวใ้หก้บัผูรั้บเหมาสาํหรับช่วงระยะเวลาหนึ,ง และใหผู้รั้บเหมาไปซื(อวสัดุจาก
ผูค้า้ที,ไดเ้จรจาคา่วสัดุไวใ้ห้แลว้ ส่งผลใหผู้รั้บเหมาที,รับงานจากทางบริษทัสามารถกาํหนดและควบคุม
ตน้ทุนของตนเองไดแ้น่นอนขึ(น ทาํใหผู้รั้บเหมาตอ้งการที,จะทาํธุรกิจกบับริษทั 

  2.2) ปัจจุบนับริษทัมีผูรั้บเหมาที,รับทาํงานให้กบับริษทัอยา่งต่อเนื,องหลายราย ซึ, งหาก
ผูรั้บเหมารายใดไม่สามารถรับงานที,ทาํกบับริษทัไวไ้ด ้บริษทัก็สามารถจดัให้ผูรั้บเหมารายอื,นทดแทนได้
ทนัที   

 3) การส่งมอบ 

   บริษทัจะชาํระเงินคา่ก่อสร้างใหก้บัผูรั้บเหมาตามงวดความสาํเร็จของงานที,ไดร้ะบุไวใ้น
สัญญากการก่อสร้างและหลงัจากที,ไดมี้การตรวจรับงวดงานร่วมกบัลูกคา้แลว้เทา่นั(น ซึ, งในการชาํระเงิน
ใหก้บัผูรั้บเหมา บริษทัจะหกัคา่ประกนัผลงานในแต่ละงวดงานร้อยละ 2.5-5.0 ของมูลคา่งานที,ส่งมอบ โดย
ผูรั้บเหมาที,บริษทัวา่งจา้งเป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างขนาดกลางที,มีประสบการณ์และความเชี,ยวชาญในการ
ก่อสร้าง มีคุณภาพของงานที,ดี มีฐานะทางการเงินที,มั,งคงและเครดิตทางการคา้ที,ดีจึงทาํใหม้ั,นใจไดว้า่งาน
ของผูรั้บเหมามีคุณภาพในระดบัหนึ,ง บริษทัยงัไดก้าํหนดใหมี้คณะทาํงานตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง มี
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การจดัฝึกอบรมผูค้วบคุมงานและวศิวกรรมก่อสร้างของทั�งบริษทัและของผูรั้บเหมา จดัทาํคูมื่อวา่ดว้ย
มาตรฐานการก่อสร้างและมาตรฐานการตรวจรับบา้น ในส่วนของการติดตามความกา้วหนา้งานก่อสร้าง ผู ้
ควบคุมงานก่อสร้างจะคอยรายงานความคืบหนา้งานก่อสร้าง เมื(อมีเหตุล่าชา้จะเขา้แกไ้ขปัญหาไดท้นัเวลา 
ในกรณีที(ผูรั้บเหมารายเดิมไมส่ามารถส่งมอบงานไดต้ามกาํหนด กจ็ะจดัหาผูรั้บเหมารายอื(นเขา้ทาํงานแทน 
 
2.3 ธุรกจิลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื�น (Holding Company) ที(ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนประเภทต่างๆ ดาํเนินการโดย บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ�ง จาํกดั 
(มหาชน)   
 2.3.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 

  บริษทัฯมีสัดส่วนการลงทุน ดว้ยการถือหุน้ร้อยละ 41.26 ในบริษทั ทีพีซี เพาวเ์วอร์ โฮลดิ�ง จาํกดั 
(มหาชน) ซึ( งประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอื(น (Holding Company) ที(ประกอบธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนประเภทต่างๆและใหบ้ริการสนบัสนุนการดาํเนินการของบริษทั
ในกลุ่ม โดยมีเงินลงทุนในบริษทัที(มีแผนดาํเนินการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนจาํนวน 15 
บริษทั โดยจะมีรายไดห้ลกัเป็นเงินปันผลที(ไดรั้บจากการลงทุนถือหุน้ในบริษทัอื(นและมีรายไดอื้(นๆจากการ
ใหบ้ริการสนบัสนุนการดาํเนินการของบริษทัในกลุ่ม โดย ณ วนัที( 9 กุมภาพนัธ์ 2561 มีโรงไฟฟ้าชีวมวลที(
เริ(มดาํเนินการเชิงพาณิชยจ์าํนวน 6 โรง ไดแ้ก่ 

1. CRB เริ(มดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์มื(อวนัที( 15 มีนาคม 2556 
2. MWE เริ(มดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์มื(อวนัที( 12 ตุลาคม 2558 
3. MGP เริ(มดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์มื(อวนัที( 8 เมษายน2559 
4. TSG เริ(มดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์มื(อวนัที( 3 ตุลาคม 2559 
5. PGP เริ(มดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์มื(อวนัที( 7 กรกฎาคม 2560 
6. SGP เริ(มดาํเนินการเชิงพาณิชยเ์มื(อวนัที( 9 กุมภาพนัธ์ 2561   

  บริษทัยอ่ยและกิจการที(ควบคุมร่วมกนัดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลและธุรกิจ
ผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากขยะชุมชน เพื(อจาํหน่ายใหแ้ก่ภาครัฐ ตามนโยบายการสนบัสนุนการผลิตและใช้
ไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน ของสาํนกังานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน โดยไดรั้บการสนบัสนุน
จากภาครัฐในรูปแบบของเงินคา่อุดหนุนส่วนเพิ(มจากราคาคา่ไฟฟ้า(Adder)การรับซื�อไฟฟ้าในระบบ Feed in 
Tariff (FiT) และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นตน้ ทั�งนี� รายละเอียดที(สาํคญัของโรงไฟฟ้าที(ไดรั้บใบอนุญาต
ดาํเนินการที(สาํคญั 11 โครงการใน 11 บริษทัยอ่ย (ไมร่วมBBRP เนื(องจากอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเพื(อหยดุ
การดาํเนินธุรกิจ) สรุปดงันี�  
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บริษทั 

สัดส่วนการถือ

หุ้นของ TPCH 

(ร้อยละ) 

ที!ตั#งโครงการ

โรงไฟฟ้า 
ประเภทเชื#อเพลงิ 

กาํลงัการผลติ

รวม/กาํลงัการ

ผลติเสนอขาย 

(เมกะวตัต์)** 

สถานะของโครงการ 

 

เริ�มดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ 
 1. บริษทั ชา้งแรก ไบโอ
เพาเวอร์ จาํกดั (CRB) 

73.12 อาํเภอทุง่สง
นครศรีธรรมราช 

ชีวมวลจากตน้
ยางพาราและปาลม์
นํ5ามนั 

9.9/9.2 
FiT 

COD เมื�อวนัที� 
15 มีนาคม 2556 

2. บริษทั แมว่งศ ์เอน็เนอยี� 
จาํกดั (MWE) 

85.0 อาํเภอแมว่งก ์
นครสวรรค ์

แกลบและชีวมวล
จากไมเ้บญจพรรณ 

9.0/8.0 
FiT 

COD เมื�อวนัที� 
12 ตุลาคม 2558 

3. บริษทั มหาชยั กรีน 
เพาเวอร์ จาํกดั (MGP) 

46.0* อาํเภอเมือง 
สมุทรสาคร 

ชีวมวลจาก
มะพร้าว  

9.5/8.0 
FiT 

COD เมื�อวนัที� 
8 เมษายน 2559 

4. บริษทั ทุง่สงั กรีน 
จาํกดั (TSG) 

65.0 อาํเภอทุง่ใหญ่ 
นครศรีธรรมราช 

ชีวมวลจากตน้
ยางพาราและปาลม์
นํ5ามนั 

9.5/9.2 
FiT 

COD เมื�อวนัที� 
3 ตุลาคม2559 

5. บริษทั พทัลุง กรีน 
เพาเวอร์ จาํกดั (PGP) 

60.0 อาํเภอป่าบอน  
พทัลุง 

ชีวมวลจากตน้
ยางพาราและปาลม์
นํ5ามนั 

9.9/9.2 
FiT 

COD เมื�อวนัที�   

 7 กรกฎาคม 2560 

6. บริษทั สตูล กรีน 
เพาเวอร์ จาํกดั (SGP) 

51.0 อาํเภอควน
กาหลง  
สตูล 

ชีวมวลจากตน้
ยางพาราและปาลม์
นํ5ามนั 

9.9/9.2 
FiT 

COD เมื�อวนัที�   

9 กุมภาพนัธ์ 2561 

อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
7. บริษทั ปัตตานี กรีน 
จาํกดั (PTG) 

65.0 อาํเภอหนองจิก 
ปัตตานี 

ชีวมวลจากตน้
ยางพาราและปาลม์
นํ5ามนั 

23/21 
Adder 

อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและ
คาดจะแลว้เสร็จภายใน 
ไตรมาส 2 ปี 2562 

8. บริษทั ทีพีซีเอช 
เพาเวอร์ 1 จาํกดั (TPCH1) 

65.0 อาํเภอเมืองยะลา 
ยะลา 

ชีวมวลจากตน้
ยางพารา และ
ปาลม์นํ5ามนั 

9.9/9.2 
FiT 

อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและ
คาดจะแลว้เสร็จภายใน 
ไตรมาส 3 ปี 2562 

9. บริษทั ทีพีซีเอช 
เพาเวอร์ 2 จาํกดั (TPCH2) 

65.0 อาํเภอเมืองยะลา 
ยะลา 

ชีวมวลจากตน้
ยางพารา และ
ปาลม์นํ5ามนั 

9.9/9.2 
FiT 

อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและ
คาดจะแลว้เสร็จภายใน 
ไตรมาส 3 ปี 2562 

10. บริษทั ทีพีซีเอช 
เพาเวอร์ 5 จาํกดั (TPCH5) 

65.0 อาํเภอเมือง
นราธิวาส 
นราธิวาส 

ชีวมวลจากตน้
ยางพารา และ
ปาลม์นํ5ามนั 

6.3/6.3 
FiT 

อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและ
คาดจะแลว้เสร็จภายใน 
ไตรมาส 4 ปี 2562 

อยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ 
11. บริษทั สยาม พาวเวอร์ 
จาํกดั (SP) 

50.0* อาํเภอไทรน้อย 
นนทบุรี 

ขยะชุมชนจากหลุม
ฝังกลบ ของ อบจ. 
นนทบุรี 

9.5/8.0 
FiT 

สญัญาซื5อขายไฟฟ้าอยู่
ระหวา่งการยื�นขอ้เสนอขอ
ขายไฟฟ้าอ.1 และ รง.4 
ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน
ที�เกี�ยวขอ้ง 

*เป็นกิจการทีควบคุมร่วมกัน 
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** กาํลังการผลิตรวมที(เกินกว่ากาํลังผลิตเสนอขาย โรงไฟฟ้าสามารถผลิตเพื(อใช้เองภายในโรงไฟฟ้า 
 

สถานะของใบอนุญาตและสัญญาที�สําคัญของของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกจิการที�ควบคุมร่วมกนั 

บริษทั 
เอกสารแจ้งผลการ
พจิารณารับซื#อไฟฟ้า

จาก กฟภ. 

สัญญาซื#อขายไฟฟ้า
กบั กฟภ. (PPA) 

ใบอนุญาตประกอบ
กจิการโรงงาน 
(แบบ ร.ง.4) 

บัตรส่งเสริมจาก
คณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน (BOI) 

1.บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ 
จาํกดั (CRB) 

ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ 

2.บริษทั แมว่งศ ์เอน็เนอยี� จาํกดั 
(MWE) 

ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ 

3.บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ 
จาํกดั (MGP) 

ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ 

4.บริษทั ทุง่สงั กรีน จาํกดั (TSG) ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ 
5.บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ 
จาํกดั (PGP) 

ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ 

6.บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 
(PGP) 

ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ 

7.บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั (PTG) ไดรั้บแลว้ อยูร่ะหวา่งการ 
ขอลงนามสญัญา 

อยูร่ะหวา่งการ 
ขออนุญาต 

ไดรั้บแลว้ 

8.บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั 
(TPCH1) 

ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ อยูร่ะหวา่งการ 
ขออนุญาต 

อยูร่ะหวา่งการขอ
ส่งเสริมการลงทุน 

9.บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั 
(TPCH2) 

ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ อยูร่ะหวา่งการ 
ขออนุญาต 

อยูร่ะหวา่งการขอ
ส่งเสริมการลงทุน 

10.บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 
จาํกดั (TPCH5) 

ไดรั้บแลว้ ไดรั้บแลว้ อยูร่ะหวา่งการ 
ขออนุญาต 

อยูร่ะหวา่งการขอ
ส่งเสริมการลงทุน 

11.บริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั 
(SP) 

  ไดรั้บแลว้ อยูร่ะหวา่งการขอ
ส่งเสริมการลงทุน 

 
 2.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

  2.3.2.1 กลยทุธ์การแขง่ขนั จากการประกอบธุรกิจของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จาํกดั 
(มหาชน) ซึ, งมีบริษทัยอ่ยทั(ง 15 แห่ง ที,ดาํเนินการในเชิงพาณิชยแ์ลว้ 6 แห่ง อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 4 แห่ง
และดาํเนินการขอใบอนุญาต 4 แห่ง คือการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ.และ กฟผ. ภายใตส้ัญญาซื(อ
ขายไฟฟ้าระยะยาวกบั กฟภ.และ กฟผ.ซึ, งจะรับซื(อไฟฟ้าในจาํนวนหน่วยทั(งหมดที,ผลิตได ้ และไมเ่กิน
ปริมาณรับซื(อไฟฟ้าตามสัญญาซื(อขายไฟฟ้าที,ทาํไวก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ใน
เงื,อนไขราคาซื(อขายที,เป็นราคาตลาดและเป็นอตัราเดียวกนักบัที, กฟภ. จ่ายใหผู้ผ้ลิตไฟฟ้ารายอื,นที,ทาํสัญญา
ซื(อขายไฟฟ้าในลกัษณะเดียวกนั ซึ, งระบบการรับซื(อไฟฟ้ามีดว้ยกนัทั(งสิ(น 2 ระบบ คือ 
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1. การรับซื(อไฟฟ้าในระบบ Adder จะไดรั้บเงินคา่อุดหนุนส่วนเพิ,มอีกทุก  1 หน่วยการซื(อขาย
ไฟฟ้าที, 0.30 บาทต่อหน่วย (Adder) เป็นระยะเวลา 7 ปีสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื(อเพลิงชีวมวล และ 1 
บาทเป็นระยะเวลา 7 ปี สาํหรับโครงการที,อยูใ่นพื(นที, 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อาํเภอพิเศษจงัหวดั
สงขลา 
  2. การรับซื(อไฟฟ้าในระบบ Feed in Tariff (FiT) คา่ไฟฟ้าจะรับซื(อตามที,การไฟฟ้าไดป้ระกาศไว ้
และจะไดรั้บเงินคา่อุดหนุนส่วนเพิ,ม (FiT premium) อีกทุก1หน่วยการซื(อขายไฟฟ้าที, 0.30 บาทต่อหน่วย 
เป็นเวลา 8 ปีสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื(อเพลิงชีวมวล และ 0.5 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ สาํหรับ
โครงการที,อยูใ่นพื(นที, 3 จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ 4 อาํเภอพิเศษจงัหวดัสงขลา 
  ในดา้นของการไดม้าซึ, งสัญญาซื(อขายไฟฟ้า (“PPA”) ประเภทพลงังานไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบนัการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศรับซื(อไฟฟ้าจากเชื(อเพลิงชีวมวลโดยใชเ้กณฑร์าคาเป็นเกณฑต์ดัสินโดย
คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานจะกาํหนดโควตา้รับซื(อไฟฟ้าในแต่ละพื(นที,และกาํหนดกรอบเวลาการ
รับซื(อไฟฟ้าโดยใชเ้กณฑ์ราคาในประกาศการรับซื(อไฟฟ้าจากเชื(อเพลิงชีวมวลในแต่ละครั( ง   
  เนื,องดว้ยเป้าหมายกาํลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) ซึ, งเมื,อเทียบกบักาํลงัผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวลใน
ปัจจุบนัจะยงัมีโอกาสทางธุรกิจที,บริษทัฯ จะสามารถขยายธุรกิจ   
  อยา่งไรกดี็การผลิตไฟฟ้าชีวมวล บริษทัยอ่ยมีความจาํเป็นที,จะตอ้งเสาะหาเชื(อเพลิงในปริมาณและ
ราคาที,เหมาะสม เพื,อใหมี้รายไดแ้ละกาํไรสูงสุด ซึ, งจากการที,บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไมมี่แหล่งเชื(อเพลิง
เป็นของตนเอง และจะตอ้งซื(อจากผูป้ระกอบการอื,น จึงอาจเกิดภาวะการแขง่ขนักบัผูผ้ลิตไฟฟ้ารายอื,นใน
การเขา้ถึงแหล่งเชื(อเพลิงแหล่งเดียวกนัไดด้งันั(น บริษทัฯ จึงกาํหนดกลยทุธ์ที,สาํคญัเพื,อสร้างความสามารถ
ในการแขง่ขนั และนาํไปสู่การเป็นหนึ,งในผูน้าํของผูผ้ลิตพลงังานชีวมวลในประเทศและในภูมิภาค ซึ, งไดมี้
การดาํเนินการไปแลว้และจะยงัคงเป็นกลยทุธ์ที,สาํคญัในการดาํเนินโครงการในอนาคตของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยต่อไป ดงันี(   

1) การมีพนัธมิตรทางธุรกจิเพื�อเข้าถึงแหล่งเชื3อเพลงิ : ในขั(นตอนการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการแต่ละโครงการบริษทัฯกาํหนดหลกัการที,จะพฒันาโรงไฟฟ้าในพื(นที,ที,มีความเป็นไปไดสู้งที,จะ
มีแหล่งเชื(อเพลิงหลกัและเชื(อเพลิงทางเลือกเพียงพอที,จะสามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งต่อเนื,องตลอดทั(งปีและ
ตลอดอายโุครงการโดยบริษทัฯ จะทาํการศึกษาขอ้มูลและสาํรวจแหล่งเชื(อเพลิงในรอบรัศมีการขนส่งมายงั
โครงการวา่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสมคุม้คา่การลงทุน 
   2) การมีพนัธมิตรทางธุรกจิที�มีความเชี�ยวชาญในธุรกจิ : EnBWถือเป็นหนึ,งในพนัธมิตร
ทางธุรกิจที,สาํคญัของบริษทัฯ EnBw มีฐานะทางการเงินที,มั,นคงมีความชาํนาญในธุรกิจพลงังานในระดบั
สากล โดยเป็นหนึ,งในบริษทัที,ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพลงังานที,ใหญ่ที,สุดในประเทศเยอรมนัและ
ในทวปียโุรป ซึ, ง EnBw สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทาํโครงการไฟฟ้าใหก้บับริษทัฯ 
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ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากนี(  บริษทัฯ ยงัมีพนัธมิตรที,สาํคญัอีก  1 บริษทั คือ VSPP ซึ, งเป็นผูถื้อหุน้ใน CRB ใน
สัดส่วนร้อยละ 16.88 และเป็นผูด้าํเนินการโครงการโรงไฟฟ้า CRB และ TSG ภายใตส้ญัญาจา้งเดิน
เครื,องจกัร โดย VSPP มีประสบการณ์ในการบริหารและลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล มีความสัมพนัธ์
ที,ดีกบัชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและ VSPP มีความสามารถที,จะจดัหาเชื(อเพลิงจากบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าได้
อยา่งเพียงพอและต่อเนื,อง 
   3) การเลอืกสรรเทคโนโลยีที�น่าเชื�อถอืเป็นที�ยอมรับ : เพื,อสร้างความเชื,อมั,นใหก้บัผูมี้ส่วน
ไดเ้สียที,สาํคญั ไดแ้ก่ลูกคา้ คือ กฟภ. สถาบนัการเงินผูใ้หเ้งินกูย้มื และชุมชนรอบโครงการ วา่โครงการ
โรงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ย มีศกัยภาพที,จะสามารถผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บั กฟภ. ไดอ้ยา่งต่อเนื,องและมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการมีรายไดที้,ต่อเนื,องซึ, งจะเพิ,มโอกาสในการจ่ายชาํระเงินกูย้มืไดต้ามเวลาที,กาํหนด
ไว ้ โดยกระบวนการผลิตเป็นที,ยอมรับและเป็นมิตรต่อสิ,งแวดลอ้มไมส่ร้างปัญหาต่อชุมชน จะส่งผลใหก้าร
พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตของบริษทัฯ ไดรั้บการยอมรับจากผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัโครงการโรงไฟฟ้า
ต่างๆ เหล่านี(  ซึ, งจะสนบัสนุนความสาํเร็จใหก้บัโครงการในอนาคตไดเ้ป็นอยา่งดี 
   4) มีทมีผู้บริหารที�มีความรู้ความเชี�ยวชาญทางด้านวศิวกรรมและประสบการณ์ในการทาํ

โครงการโรงไฟฟ้า ซึ, งจะส่งผลใหบ้ริษทัฯ สามารถพฒันาและบริหารโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

   2.3.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
   ธุรกิจหลกัของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จาํกดั (มหาชน) เป็นการลงทุนในบริษทัอื,นที,
ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้า บริษทัจะเขา้ไปมีส่วนร่วมตั(งแต่เริ,มตน้ในขั(นตอนของการศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการก่อนที,จะตดัสินใจพฒันาและลงทุนในโครงการ ซึ, งจะอยูใ่นรูปแบบของการจดัตั(ง
บริษทัแห่งใหมม่ารองรับโครงการใหม ่ซึ, งบริษทัสามารถลงทุนไดใ้นสัดส่วนร้อยละ 100 หรือจะสรรหา
พนัธมิตรเพื,อชกัชวนเขา้มาร่วมลงทุนสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั สามารถแสดงขั(นตอนการศึกษาและ
พฒันาโครงการจนกระทั,งสามารถผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าในภาพรวม ตามแผนภาพดงันี(  

 
การศึกษาความเป็นไป

ได้ของโครงการ 

การขอใบอนุญาต 

สาํหรับโครงการ การก่อสร้างโรงไฟฟ้า การดาํเนินการโรงไฟฟ้า 

1. มวลชนสมัพนัธ์ 

2. แหลง่เชื �อเพลิง 

3. เสาะหาผู้ดําเนินโครงการ 

4. ความพร้อมด้านเงินทนุ 

5. ความเป็นไปได้ทางการเงิน 

6. อื,นๆ 

1. ใบอนญุาตประกอบกิจการ
โรงงาน (แบบ ร.ง.4) 

2. สญัญาซื �อขายไฟฟ้า(PPA) 
3. ใบอนญุาตผลิตไฟฟ้าและ

พลงังานควบคมุ 

1. การเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
2. การเลือกอปุกรณ์และ

เทคโนโลยี 

1. การผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า 
2. การควบคมุ ดแูลการผลิต

และการบริหารงาน 
3. การซอ่มแซมและการ

บํารุงรักษา 
4. หน่วยงานที,กํากบัดแูล 
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   นอกจากการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าเองตามขั(นตอนขา้งตน้แลว้ หากมีโครงการโรงไฟฟ้า
ที,กาํลงัพฒันาหรือดาํเนินการไปแลว้ บริษทัฯ อาจพิจารณาเขา้ไปร่วมลงทุนโดยการซื(อหุ้นหรือซื(อสินทรัพย์
โดยบริษทัฯ ก็จะเขา้ลงทุนภายใตน้โยบายการลงทุนและหลกัเกณฑ์การลงทุน ที,บริษทัฯ ไดก้าํหนดไว ้โดย
การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ ซึ, งพิจารณาจากปัจจยัหลกัที,มีผลต่อการทาํโครงการก่อนที,ตดัสินใจ
พฒันาและลงทุนในแต่ละโครงการ  

   
2.4 ธุรกจิการค้า ซื3อ ขาย นําเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภททั3งในและนอกประเทศ  
 2.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษทัฯจดัตั(งบริษทัยอ่ย สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ไดแ้ก่ 
บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั ดาํเนินการประกอบกิจการซื(อ ขาย นาํเขา้ ส่งออก สินคา้ทุกประเภททั(ง
ในและนอกประเทศ ตั(งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา บริษทัไดด้าํเนินการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ รวมถึง
การจดัหาแหล่งซื(อสินคา้ แบง่ไดต้ามกลุ่มลูกคา้ ดงันี(  

1) กลุ่มสินค้าสําหรับงานก่อสร้าง 

 ตามที, บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) มีการสั,งซื(อวสัดุอุปกรณ์ เพื,อใชใ้นงานก่อสร้าง
เป็นจาํนวนมากในแต่ละปี จากผูข้ายทั( งในและต่างประเทศนั(น  จึงมีแนวคิดที,จะนําเข้าวสัดุอุปกรณ์ที,
เกี,ยวขอ้งกบังานก่อสร้าง จากต่างประเทศ ที,มีคุณภาพดีในราคาที,แข่งขนัได ้เพื,อทาํตลาดทั(งภายในประเทศ 
และประเทศพื(นที,ใกลเ้คียงดว้ย ซึ, งปัจจุบนับริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย เป็นตวัแทนจาํหน่ายปูนซีเมนต์
และอิฐมวลเบา ของ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จาํกดั (มหาชน) และอยูร่ะหวา่งขั(นตอนดาํเนินการเป็น
ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้อีกหลายประเภท   

2) กลุ่มสินค้าสําหรับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 

 ในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลือก (Biomass Power Plant) มีการใชว้ตัถุดิบที,เป็น
เชื(อเพลิงชีวมวลสาํหรับใชใ้นการผลิตไฟฟ้าในปริมาณมาก  เพื,อความมั,นคงในดา้นวตัถุดิบ และช่วยลด
ตน้ทุนในระยะยาวจึงมีแนวคิดที,จะเป็นผูค้า้เชื(อเพลิงชีวมวล ใหแ้ก่โรงงานไฟฟ้า บริษทัยอ่ยในเครือ และ
โรงไฟฟ้าอื,นๆดว้ย   

3) กลุ่มสินค้าอื�นๆ 

 บริษทัมีแผนในการดาํเนินกิจการ ที,เป็นธุรกิจการคา้อื,นร่วมดว้ย ซึ, งอยูร่ะหวา่งการศึกษาและ
วางแผนโครงการ  

   
 2.4.2 การตลาดและแข่งขัน 

  เพื,อใหสิ้นคา้ของบริษทัแขง่ขนักบัตลาดได ้บริษทัจะเนน้ไปที,การคดัสรรสินคา้ที,มีคุณภาพ ใน
ราคาที,ถูกกวา่ทอ้งตลาด โดยสั,งซื(อกบัทางโรงงานผูผ้ลิตโดยตรงทั(งในและต่างประเทศ ซึ, งโรงงานผูผ้ลิตตอ้ง
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มีมาตรฐานการผลิตที,ดี และมีความน่าเชื,อถือสูง ตลอดจนทาํการวเิคราะห์ถึงจุดอ่อนจุดแขง็ของคู่แขง่อยู่
ตลอดเวลา เพื,อที,จะพฒันารูปแบบของสินคา้ใหท้นัตามตลาดอยูเ่สมอ 
  

 2.4.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
    มีขั(นตอนการดาํเนินงานจดัหาผลิตภณัฑ ์หรือบริการ ไดแ้ก่ 

1. คดัเลือกสินคา้ที,จะนาํมาขาย 
2. สืบคน้แหล่งซื(อสินคา้  
3. ขอตวัอยา่ง และทดสอบผลิตภณัฑต่์อรองราคาและเงื,อนไขการชาํระเงิน 

  

3. ปัจจัยความเสี�ยง  

 
ปัจจยัความเสี,ยงในการประกอบธุรกิจของบริษทั บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ แบง่ไดด้งัต่อไปนี(  

 3.1 ธุรกจิรับจ้างก่อสร้าง โดย บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัดาํเนินกิจการรับเหมา
ก่อสร้างเป็นหลกั มีประสบการณ์ยาวนานกวา่ 28 ปี โดยรับเหมางานก่อสร้างหลากหลายประเภท รับงาน
ก่อสร้างทั(งงานราชการและภาคเอกชน ลกัษณะการรับงานมีทั(งที,เป็นผูรั้บเหมาโดยตรง (Main Contractor) 
และที,เป็นผูรั้บเหมาช่วง (Sub-Contractor) โดยการประมูล หรือการประกวดราคา ไดแ้ก่ อาคารสูงเพื,อพกั
อาศยั อาคารคลงัสินคา้ โรงงานอุตสาหกรรม สาํนกังานขนาดใหญ่ ศูนยก์ารคา้ สถานศึกษา โรงพยาบาล โรง
ผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล ครอบคลุมถึงงานตกแต่งอาคารทั(งภายในและภายนอก   
   บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นการบริหารความเสี,ยงในการดาํเนินธุรกิจ ทั(งจากปัจจยัภายในและ
ภายนอกที,มีส่งผลกระทบต่อกิจการ จึงจดัใหมี้ระบบบริหารจดัการความเสี,ยง และมีระบบการติดตามและ
ควบคุมภายในมาใชใ้นการดาํเนินธุรกิจโดยปัจจยัความเสี,ยงที,มี มีดงันี(   
        3.1.1 ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆที,
เกี,ยวขอ้งกบับริษทัฯ และความผนัผวนของรายได ้ บริษทัดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจหลกั ซึ, ง
ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจโดยรวมขึ(นอยูก่บันโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นตวั
ผลกัดนัใหเ้กิดการลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนแผนการพฒันาประเทศ ไดแ้ก่ การพฒันาโครงสร้าง
พื(นฐานดา้นคมนาคมขนส่ง แผนการพฒันาแหล่งนํ(า และ การส่งเสริมดา้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ซึ, งการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจ และ ระดบัการใชจ่้ายของรัฐบาลอาจจะเปลี,ยนแปลงไมเ่ป็นไปตามการคาดการณ์ หรือ 
อาจมีวกิฤตการณ์ทางการเงิน แมก้ระทั,งการไร้เสถียรภาพทางการเมืองเกิดขึ(นอีกได ้  ในอนาคตปัจจยัที,อาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ไดแ้ก่  

• การขาดเสถียรภาพทางการเมือง การก่อการร้ายหรือความขดัแยง้ทางทหารในประเทศต่างๆ 
• สถานะการณ์ความไมส่งบทางภาคใตข้องประเทศที,ยงัดาํเนินต่อไปหรือเพิ,มความรุนแรงขึ(น  
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• ภยัธรรมชาติ และภยัพิบติัต่างๆ  
• ภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว หรือการเพิ,มขึ(นของอตัราดอกเบี(ยในภูมิภาค 
• การเปลี,ยนแปลงเกี,ยวกบัภาษีอากร 
• การขาดแคลนสินเชื,อหรือแหล่งเงินทุนในรูปแบบอื,นซึ, งส่งผลใหเ้กิดการลดลงในส่วนที,เกี,ยวกบั
ความตอ้งการดา้นสินคา้และบริการของผูป้ระกอบการในภูมิภาค 

• ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราและราคานํ(ามนั 
• ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยงัมีความเสี,ยงที,จะผนัผวนไดม้าก   
บริษทัไดต้ระหนกัถึงความเสี,ยงดงักล่าวขา้งตน้ จึงไดมุ้ง่เนน้ใหบ้ริษทัมีศกัยภาพที,จะชนะการประมูล

งานก่อสร้างไดอ้ยา่งต่อเนื,อง โดยบริษทัจะเสนอราคาคา่ก่อสร้างที,สอดคลอ้งกบัปริมาณงาน และบริษทัจะส่ง
มอบงานที,มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา รวมทั(งบริษทัมีการรับประกนัผลงานการก่อสร้าง ซึ, งโดยปกติจะมี
ระยะเวลารับประกนั 1 ปี นบัจากงานก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ ซึ, งปัจจยัเหล่านี(ทาํใหลู้กคา้ของบริษทัหลาย
รายมีความไวว้างใจบริษทัและจะพิจารณาเลือกบริษทัใหเ้ป็นผูรั้บเหมาก่อสร้างเป็นลาํดบัตน้ ๆ ในโครงการ
อื,นต่อไป รวมทั(งแนะนาํลูกคา้รายอื,นใหบ้ริษทัดว้ย อยา่งไรกต็ามบริษทัพยายามลดความเสี,ยงจากการพึ,งพิง
รายไดจ้ากธุรกิจก่อสร้างอยา่งเดียว โดยการกระจายการดาํเนินงานไปยงัธุรกิจอื,นในอนาคต ไดแ้ก่ ธุรกิจ
พลงังาน ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ธุรกิจการคา้ และ ธุรกิจอื,นๆ ซึ, งจะช่วยลดความผนัผวนในการดาํเนิน
ธุรกิจ 
  3.1.2 ความเสี�ยงจากภัยการก่อการร้ายในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้ บริษทัมีโครงการ
ก่อสร้างที,ดาํเนินการอยูใ่นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ปัจจุบนัมี 2 โครงการ ไดแ้ก่ จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส ซึ, ง
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่ผลกระทบที,มีอาจประสบปัญหางานก่อสร้างโครงการล่าชา้ ทาํใหก้ารส่ง
มอบงานไมเ่ป็นไปตามกาํหนดสัญญา ซึ, งอาจเกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง อนัเกิดจาก
สถานการณ์ความไมส่งบเรียบร้อยในพื(นที,ได ้ ทั(งนี(  จากการที,บริษทัไมมี่นโยบายรับงานรับเหมาก่อสร้างใน
พื(นที,เป้าหมายของผูก่้อการร้าย ที,ผา่นมาโครงการที,ดาํเนินการก่อสร้างจึงไมเ่คยถูกก่อการร้าย อยา่งไรก็ตาม 
เพื,อความปลอดภยัของแรงงาน พนกังาน และสถานที,ก่อสร้าง บริษทัจึงไดก้าํหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัเพิ,มขึ(นจากปกติ และยงัไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานราชการในพื(นที,จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พื,อ
ติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งใกลชิ้ด รวมถึงบริษทัไดข้ดุคูนํ(าไวโ้ดยรอบสถานที,ก่อสร้าง ซึ, งมีความกวา้ง
เกินความสามารถในการกระโดด และมีการลอ้มรั( วลวดหนามรอบสถานที,ก่อสร้าง รวมทั(งบริษทัจะเปิดไฟ
ส่องสวา่งในเวลากลางคืน ส่วนการจา้งแรงงานในจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั(นบริษทัจะไมใ่ชแ้รงงานในพื(นที,
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เพื,อป้องกนัปัญหาผูก่้อการร้ายแฝงตวั โดยบริษทัจะจดัจา้งแรงงานจากส่วนกลางใน
อตัราพิเศษ ซึ, งสูงกวา่อตัราจา้งปกติ ประมาณร้อยละ 50 ทั(งนี(  นบัแต่ปี 2548 บริษทัไดด้าํเนินการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าเชื(อเพลิงชีวมวลจงัหวดัยะลา จนถึงปัจจุบนั บริษทัยงัไมป่ระสบปัญหาการก่อการร้ายใน
สถานที,ก่อสร้างและไมป่ระสบปัญหาขาดแคลนแรงงานแต่อยา่งใด  
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 3.1.3 ความเสี�ยงจากการแข่งขันที�สูงขึ3น ปัจจุบนัภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการแข่งขนัที,
สูงขึ(น  การไดร้ับงานโครงการใหม่ๆมกักาํหนดเกณฑ์การประมูลแข่งขนัเป็นหลกั โดยหลกัจากที,ผา่น
คุณสมบตัิในการเป็นผูป้ระมูลแลว้ เจา้ของโครงการจะพิจารณาราคาประมูล บริษทัอาจเผชิญกบัการ
แข่งขนัในโครงการก่อสร้างที,เพิ,มขึ(นจากบริษทัก่อสร้างทั(งในประเทศและต่างประเทศ จากการเปิดเสรี
การคา้อาเซียนอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน โอกาส
และผลตอบแทนผูล้งทุน อยา่งไรก็ตาม ก็ยงัเป็นโอกาสในการหาพนัธมิตรใหม่ๆที,มีศกัยภาพในการเขา้ถึง
แหล่งเงินทุน เทคโนโลยีใหม่ๆ ไดอี้กดว้ย  
 3.1.4 ความเสี�ยงจากการขยายธุรกิจ ที�ต้องอาศัยเงินลงทุน และระยะเวลาในการพฒันา
โครงการ การพฒันาธุรกิจที,ตอ้งรับผิดชอบในการศึกษาและพฒันาโครงการ ทั(งดา้นธุรกิจพลงังาน และ
โครงการดา้นธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และ การคา้ วตัถุประสงคเ์พื,อกระจายความเสี,ยงจากการพึ,งพิง
รายไดจ้ากธุรกิจก่อสร้างเพียงอยา่งเดียว โดยกา้วเขา้สู่ตลาดใหม่และลูกคา้รายใหม่ ดว้ยการสร้างรายไดใ้น
ระยะยาวที,ย ั ,งย ืน แต่ในการลงทุนในธุรกิจในช่วงการพฒันาโครงการในระยะแรกนั(น ก็ยงัมีความไม่
แน่นอนจากปัจจยัเรื,องของเงินลงทุนเป็นสิ,งจ ําเป็นและอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลานานก่อนที ,จะได้
ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ซึ, งเป็นความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ(นได ้  
 3.1.5 ความเสี�ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและความเสี�ยงจากการขาดแคลน

วัสดุก่อสร้างจากภาวะการแข่งขนัการทาํราคาประมูลที,มีความเขม้ขน้ เพื,อให้มีผลกาํไรขั(นตน้ที,ดี ในการ
บริหารงานโครงการก่อสร้างขึ(นอยูก่บัการประมาณการตน้ทุนโครงการและการควบคุมตน้ทุนที,เกิดขึ(นจริง
ให้อยูใ่นงบประมาณที,กาํหนดไว ้โดยปัจจยัการประมาณการตน้ทุนขึ(นอยู่กบัราคาวสัดุก่อสร้าง ค่าขนส่ง 
และ ต้นทุนแรงงาน ซึ, งมีความผนัผวนไปตามสถานการณ์ของระดับอุปสงค์และอุปทาน จากภาวะทาง
เศรษฐกิจ ซึ, งบริษทัไดมี้การบริหารจดัการความเสี,ยงดงักล่าว ดงันี(  

• สัญญาก่อสร้างที,มีการกาํหนดตามสูตรการปรับราคา (Escalation Factor, K) ไว ้จะมีการปรับ
ราคาค่างานก่อสร้างตามค่า K ดงักล่าว ซึ, งจะอยู่ในรูปของค่าการคาํนวณที,แปรผนัตามต้นทุนการผลิตที,
เปลี,ยนแปลงไป แมไ้ม่ครอบคลุมราคาตน้ทุนวตัถุดิบและค่าแรงงานที,เพิ,มขึ(นไดท้ั(งหมด แต่จะรองรับการ
เพิ,มขึ(นในส่วนของราคาวตัถุดิบและแรงงานที,เปลี,ยนแปลงเพิ,มขึ(น ทาํให้มีผลกระทบต่อตน้ทุนก่อสร้าง
ลดลง  

• กรณีสัญญาก่อสร้างที,กาํหนดจาํนวนเงินคงที, โดยไม่ได้ระบุหรือไม่ได้กาํหนดค่า K  ส่วน
ใหญ่จะเป็นกลุ่มธุรกิจภาคเอกชน ทางบริษทัไดมี้การประมาณการเผื,อราคาตน้ทุนวสัดุก่อสร้างในมูลคา่รวม
ของโครงการไวแ้ลว้ 

    วตัถุดิบที,บริษทัใช้ในโครงการก่อสร้างคิดเป็นตน้ทุนรวมของบริษทั ที,เป็นสินค้าโภคภณัฑ ์
(Commodity) ซึ, งราคาและ จาํนวนขึ(นอยูก่บัภาวะตลาดในประเทศและตลาดโลก ดงันั(นวตัถุดิบโดยเฉพาะ 
ปูนซีเมนต์ และเหล็กอาจขาดแคลนในช่วงภาวะเศรษฐกิจที,มีการเติบโตสูง ทาํให้บริษทัอาจหาปริมาณ
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วตัถุดิบที,ตอ้งการในราคาที,เหมาะสมในทางการคา้ไดย้าก วตัถุดิบที,ใชใ้นการก่อสร้างหลกั คือ เหล็ก และ
คอนกรีต ซึ, งบริษทัไดส้ั,งซื(อเหล็ก และคอนกรีต จากผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหญ่ในประเทศโดยตรง 
สาํหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั(นความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุนก่อสร้าง และ
ผลประกอบการของบริษทั เนื,องจากบริษทัรับเหมาก่อสร้างจะกาํหนดราคาก่อสร้างจากการคาํนวณปริมาณ
งานล่วงหน้า หากราคาวสัดุก่อสร้างปรับตวัเพิ,มขึ(นในระหวา่งการก่อสร้างและบริษทัยงัไม่ได้จดัซื(อวสัดุ
ก่อสร้าง จะทาํให้บริษทัไม่สามารถควบคุมตน้ทุนค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามที,คาํนวณไว ้ซึ, งจะส่งผลกระทบ
ต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั ซึ, งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน และ สถานะการเงินได ้

อย่างไรก็ตาม จากการที,บริษทัสั,งซื( อเหล็กเส้นกบัโรงงานผูผ้ลิตเหล็กเส้นดังกล่าวมานานและ
ต่อเนื,อง รวมทั(งบริษทัไม่มีการคา้งชาํระค่าสินคา้ ทาํให้บริษทัมีความสัมพนัธ์ที,ดีกบัโรงงานผูผ้ลิตเหล็กเส้น 
ประกอบกบับริษทัมีการวางแผนการใชเ้หล็กเส้น และจะทาํการสั,งซื(อไวล่้วงหนา้ อยา่งไรกต็าม บริษทัยงัไม่
เคยประสบปัญหาขาดแคลนเหล็กเส้นทั(งในช่วงที,ภาวะขาดแคลน และช่วงที,มีราคาปกติ 

 3.1.6 ความเสี�ยงจากความคลาดเคลื�อนในการประมาณการรายได้และต้นทุนตามสัญญา

โครงการอนัเกิดจากการเปลี,ยนแปลงมูลค่าของงานที,ดาํเนินการเพิ,ม ส่วนหนึ,ง บริษทัมีงานเพิ,มเติมตามคาํสั,ง
เปลี,ยนแปลงงานที,ลูกคา้แจง้มาเกินจากขอบขา่ยงานที,กาํหนดไวใ้นแผนงานโครงการ ทั(งที,ยงัมิไดมี้การตกลง
เกี,ยวกบัขอบข่ายและราคาตามมูลค่างานที,ชดัเจน โดยมูลค่างานที,เพิ,มนั(น อาจมีราคาที,ไม่เหมาะสมต่อมูลค่า
งานที,แทจ้ริง ไม่ครอบคลุมในส่วนของตน้ทุนและค่าใชจ่้ายที,เพิ,มขึ(นเมื,อเทียบกบัปริมาณงานและระยะเวลา
ในการดาํเนินการที,เพิ,มขึ(น ซึ, งการตกลงเปลี,ยนแปลงงานภายหลงันั(น อาจมีขอ้โตแ้ยง้ทางสัญญาได ้และอาจ
นาํไปสู่ขอ้พิพาททางธุรกิจอนัทาํให้บริษทัไดรั้บผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจ โดยผลประกอบการอาจไม่
เป็นไปตามที,ประมาณการไว ้ซึ, งมาจากตน้ทุนที,เพิ,มขึ(นจากเงินที,ยงัไม่สามารถเรียกเก็บไดใ้นระยะเวลาหนึ,ง 
ทั(งนี(ทางบญัชีจะบนัทึกรายการเป็น “มูลค่างานที,เสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ" ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ที,จะ
ส่งผลกระทบต่อกิจการ ไม่เพียงทางด้านการเงิน แต่ยงัมีผลต่อการเสียโอกาสในการดาํเนินธุรกิจอีกด้วย 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดมี้การลดความเสี,ยงดงักล่าวลง โดยการควบคุมโครงการที,เขม้งวดขึ(น ประกอบกบั
บริษทัมีแผนการเจรจาทางธุรกิจกบัคูส่ญัญาล่วงหนา้ เพื,อลดของพิพาททางธุรกิจที,อาจเกิดขึ(น 

 3.1.7 ความเสี�ยงจากการไม่ได้รับชําระค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ 
บริษทัดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กบัทั(งภาคเอกชนและภาครัฐ โดยโครงการก่อสร้าง

กบัภาครัฐจะไม่มีความเสี,ยงจากการไม่ไดรั้บชาํระค่าก่อสร้าง ซึ, ง ส่วนหนึ, ง ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะมี
มูลค่าโครงการก่อสร้าง ซึ, งโดยส่วนใหญ่กบัภาคเอกชน ที,จะยงัไม่รับรู้รายไดจ้ากมูลค่างานทั(งหมด ดงันั(น 
หากผูว้า่จา้งภาคเอกชนประสบปัญหาทางการเงิน และไมส่ามารถชาํระค่าก่อสร้างได ้จะส่งผลกระทบต่อผล
การดาํเนินงานของบริษทั 
  อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดต้ระหนักถึงความเสี,ยงดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัจึงพิจารณาถึง
ความน่าเชื,อถือ และฐานะทางการเงินของผูว้่าจา้งก่อนเข้าประมูลงาน และบริษทัมีนโยบายที,จะรับงาน
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ก่อสร้างจากผูว้า่จา้งที,มีความน่าเชื,อถือและมีฐานะทางการเงินดี โดยผูว้า่จา้งภาคเอกชนของบริษทัส่วนใหญ่
เป็นบริษทัที,มีชื,อเสียงและมีฐานะทางการเงินที,ดี   

3.1.8 ความเสี�ยงด้านทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการ  

 ดา้นวสิัยทศัน์ของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทัในดา้นการบริการทรัพยากร
บุคคลที,ใหท้ั(งโอกาสและช่องทางใหพ้นกังานไดแ้สดงความสามารถ ถือเป็นแนวคิดหลกัที,จะทาํใหพ้นกังาน
รู้ถึงคุณคา่ของตนเอง และมุง่มั,นที,จะนาํองคค์วามรู้มาพฒันาองคก์รให้เจริญเติบโตอยา่งมั,นคงและย ั,งยนื เป็น
การปลูกจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที,เกี,ยวขอ้ง (Stakeholder) รวมทั(งจิตวิญญาณแห่งความเป็น
เจา้ของ (Entrepreneur spirit) 
  บริษทัมีการวางแผนสรรหาบุคลากรเชิงรุกตามสถาบนัการศึกษา ที,ผลิตนิสิตจบใหมต่รง
ตามสายงาน และมีคุณภาพเพื,อการคน้หาคนรุ่นใหมไ่ฟแรงที,มีความรู้ความสามารถ มีมุมมองและแนวคิด
ใหม่ๆ  ในการทาํงานกบับริษทัพร้อมที,จะพฒันาตนเองและเติบโตไปพร้อมกบับริษทั โดยนาํมาฝึกอบรมทั(ง
ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติั เพื,อใหมี้ความรู้ มีประสบการณ์ เพื,อใหเ้ติบโตและเก่งไดอ้ยา่งที,ตอ้งการ  
  และปัจจุบันได้นําระบบ Microsoft Dynamics AX (ERP) มาใช้ในการบริหารงานทําให้
ข้อมูลต่างๆ ของทุกฝ่ายงานเป็นระบบออนไลน์ ซึ, งทาํให้การสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทาํได้โดยง่าย สะดวก 
แม่นยาํ และรวดเร็ว ลดปริมาณการใชก้ระดาษ ทาํให้ลดตน้ทุนค่าใช้จ่าย และสามารถลดปัญหาการจดัเก็บ
เอกสาร หรือเอกสารสูญหาย กรณีพนกังานลาออก  
  3.1.9 ความเสี�ยงจากการขาดแคลนแรงงาน และผู้ รับเหมาช่วง ความสามารถของบริษทัใน
การควบคุมตน้ทุนคา่แรง และการจดัการโครงการขึ(นอยูก่บัความสามารถในการจดัหาและรักษาไวซึ้, งวศิวกร 
สถาปนิก และช่างเทคนิคที,มีคุณสมบติัเหมาะสมพร้อมทั(งมีประสบการณ์ ในช่วงที,ปริมาณงานก่อสร้างมาก
ขึ(นอาจเกิดการขาดแคลน ทาํให้บริษทัอาจจะมีปัญหาในการจา้งบุคลากรที,มีความเชี,ยวชาญและคนงานอื,นๆ
ใหเ้พียงพอ ทั(งโดยตรง และผา่นผูรั้บเหมาช่วงในอนาคต จึงไม่อาจรับรองไดว้า่ตน้ทุนในการจา้งบุคลากรที,มี
ความชาํนาญหรือคนงานอื,นๆจะไม่เกินประมาณการของบริษทัฯ ซึ, งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมี
นยัสาํคญัต่อธุรกิจ สถานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน โอกาสของบริษทัฯ และผลตอบแทนผูล้งทุน 

 3.1.10 ความเสี�ยงจากการส่งมอบงานไม่ทันตามกําหนดสัญญาซึ, งอาจตอ้งชดใชค้่าเสียหาย
จากการผิดสัญญา ในการทาํสัญญารับเหมาก่อสร้างระหวา่งบริษทัและผูว้่าจา้งจะมีการกาํหนดระยะเวลา
ก่อสร้างไวอ้ยา่งชดัเจน หากบริษทัไม่สามารถส่งมอบงานไดต้ามกาํหนดบริษทัอาจจะตอ้งเสียค่าชดใช้และ
ค่าปรับตามที,ระบุไวใ้นสัญญา รวมทั(งการล่าชา้ของโครงการจะทาํให้บริษทัมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นแรงงาน
เพิ,มมากขึ(นกวา่ที,คาดไว ้นอกจากนี(  สําหรับโครงการก่อสร้างของภาคเอกชนผูว้า่จา้งอาจจะเปลี,ยนแปลง
ปริมาณงานก่อสร้าง ซึ, งจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการก่อสร้าง และบริษทัยงัมีความเสี,ยงดา้นการตกลง
ราคางานก่อสร้างเพิ,มเติม เนื,องจากโดยปกติมูลค่าการก่อสร้างของงานส่วนเพิ,มไม่ไดถู้กกาํหนดไวใ้นสัญญา 
สิ,งเหล่านี(อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั 
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อยา่งไรก็ตาม ก่อนที,บริษทัจะรับงานก่อสร้างทุกครั( งคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาถึง
ปริมาณงานก่อสร้างที,ยงัไม่ได้ส่งมอบของบริษทั และความพอเพียงของบุคลากร เพื,อให้บริษทัสามารถ
บริหารจดัการโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และส่งมอบงานไดต้รงตามกาํหนด และบริษทัฯ ไดต้ระหนกั
ถึงความเสี,ยงในการบริหารจดัการ จึงไดมี้การกาํหนดแนวทางการปฏิบติังานเพื,อป้องกนัขอ้บกพร่องที,อาจ
เกิดขึ(น โดยนาํระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใชใ้นการรักษามาตรฐานการปฏิบติังานทั(งสํานกังาน
ใหญ่ และโครงการต่างๆ ความเสี,ยงอนัเนื,องมาจากความล่าชา้ของโครงการโดยทั,วไป อาจเกิดจากความล่าชา้
อนัเนื,องมาจากผูว้า่จา้งเอง เช่น การส่งมอบพื(นที, การพิจารณาอนุมติัเรื,องต่างๆ ซึ, งความล่าชา้เหล่านี(อาจมีผล
ต่อระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง หรือความล่าช้าอนัเนื,องมาจากผูรั้บจ้าง หรือความล่าช้าอัน
เนื,องมาจากผูรั้บจ้าง เช่น กรณีเกิดภาวะขาดแคลนวสัดุก่อสร้าง โดยบริษัทฯ ได้ทาํสัญญาซื( อขายวสัดุ
ล่วงหน้า  หรือความล่าช้าอนัเนื,องมาจากสาเหตุอื,นๆ เช่นภยัธรรมชาติ ซึ, งที,ผา่นมาบริษทัสามารถขอขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างได ้  

3.1.11 ความเสี�ยงที�อาจไม่สามารถรับรู้มูลค่าตามสัญญาของโครงการหรือมูลค่ารายได้
ตามมูลค่างานที,มีอยูใ่นมือ มูลค่างานตามสัญญาของโครงการแสดงถึงจาํนวนรายไดที้,คาดจะไดรั้บภายใต้
ของขอ้กาํหนดของสัญญาวา่จา้งก่อสร้างหากมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด โดย บริษทัใชมู้ลค่างานที,อยูใ่นมือ
เพื,อเป็นตวัชี( ระดบัปริมาณงานที,ตอ้งดาํเนินการให้เสร็จ อยา่งไรก็ตามบริษทัอาจไม่ไดรั้บรู้รายไดข้องมูลค่า
ตามสัญญาของโครงการหรือมูลค่าที,คาดวา่จะไดรั้บจากมูลค่างานที,อยูใ่นมือ หรือหากรับรู้รายไดแ้ลว้อาจ
ไดผ้ลกาํไรตํ,ากวา่ที,ประมาณการ ในกรณีที, โครงการที,อยูใ่นมูลค่าของงานที,อยูใ่นมือนั(นถูกระงบั หรือลด
ขอบเขตลงยอ่มส่งผลให้ตวัเลขของมูลค่าของงานที,มีอยูใ่นมือลดลงดว้ย ซึ, งจะเป็นการลดลงของรายไดจ้าก
กระแสเงินสดส่งผลต่อกาํไรจากการดาํเนินงานที,ได้รับจากสัญญาที,รวมอยูใ่นมูลค่าของงานที,มีอยูใ่นมือ
จาํนวนที,อาจเป็นสาระสําคญั หากลูกคา้ยกเลิกโครงการ บริษทัอาจไดรั้บเงินชดเชยบางส่วนแต่ไม่มีสิทธิตาม
สัญญาที,จะไดย้อดรวมรายไดที้,แสดงในมูลค่างานที,มีอยูใ่นมือ การยกเลิกโครงการ หรือโครงการล่าช้าใน
งานตามที,ปรากฎในมูลคา่ของงานที,มีอยูใ่นมืออาจส่งผลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการ
ดาํเนินงาน และผลตอบแทนผูล้งทุน 

 3.1.12 ความเสี�ยงจากการที�บริษัทอาจต้องตั3งสํารองเพิ�มไว้รองรับลกูหนี3ที�สงสัยจะสูญและ
รับรู้การขาดทุนเพิ,มเติมจากมูลคา่เงินลงทุนของบริษทัที,ลดลง ซึ, งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะทาง
การเงิน ผลการดาํเนินงานและโอกาสของบริษทั   

 3.1.13 ความเสี�ยงด้านการเงิน  

  (1) ความเสี�ยงจากความไม่เพยีงพอของเงินทุนหมุนเวยีน  

   ความเสี�ยงด้านสภาพคล่องหรือความเสี�ยงในการระดมทุน เป็นความเสี,ยงที,กลุ่ม
บริษทัจะเผชิญกบัความยุง่ยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทนัเวลาต่อการปฏิบติัตามภาระผกูพนัที,ระบุไว้
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ในเครื�องมือทางการเงิน  ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง อาจเกิดจากการที�กิจการไมส่ามารถขายสินทรัพยท์าง
การเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาที�ใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยติุธรรม 
   ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงระดบัอตัรา
ดอกเบี)ยที�อาจเกิดขึ)นในอนาคต เนื�องจากบริษทัมีเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินแต่ส่วนใหญ่เป็นเงินกูร้ะยะสั)น   
ดงันั)นความเสี�ยงในเรื�องอตัราดอกเบี)ยจึงไมก่่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ประกอบกบัการที�กิจการจะมี
การขอเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการกูย้มืหรือมีการหาแหล่งเงินกูใ้หม ่ที�มีภาระดอกเบี)ยตํ�ามาทดแทนแหล่งเงินกู้
เดิม  

 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ กลุ่มบริษทัมีความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อที�เกี�ยวเนื�อง
กบัลูกหนี)ของกิจการ อยา่งไรกต็าม  หากมีลูกหนี) ที�กลุ่มบริษทัคาดวา่อาจจะมีปัญหาดา้นการชาํระเงินแลว้
ผูบ้ริหารของกิจการมีนโยบายที�จะบนัทึกคา่เผื�อหนี)สงสัยจะสูญใหเ้พียงพอกบัโอกาสที�จะเกิดความสูญเสีย
ดงักล่าว     

 จากการเจริญเติบโตและความกา้วหนา้ของบริษทั ทาํใหบ้ริษทัรับงานที�มีขนาด
ใหญ่เพิ�มขึ)นจาํนวนมาก ดงันั)น บริษทัจึงมีความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวยีนในกิจการเพิ�มมากขึ)น เพื�อ
ใชใ้นโครงการก่อสร้าง ซึ� งอาจจะเกิดความเสี�ยงได ้ กรณีที�เงินทุนหมุนเวยีนไม่เพียงพอ และจะส่งผลกระทบ
ต่อโครงการก่อสร้างได ้ บริษทัป้องกนัและบริหารความเสี�ยง โดยการบริหารจดัการทางการเงิน โดยบริหาร
สภาพคล่องอยา่งระมดัระวงั กาํหนดระยะเวลาการจ่ายเงินแก่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบใหส้อดคลอ้งกบังวดการชาํระ
เงินจากเจา้ของโครงการ พร้อมวางแผนการจดัซื)อวตัถุดิบและอุปกรณ์ใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลาเพื�อลดความ
ตอ้งการใชเ้งินทุน,ลดตน้ทุนในการเกบ็รักษา,ลดตน้ทุนทางการเงินดว้ย     

  (2) ความเสี�ยงจากการให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทในกลุ่ม เนื�องดว้ยความ
จาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ บริษทัจึงมีการสนบัสนุนทางการเงินใหก้บับริษทัยอ่ยในรูปแบบต่างๆ อาทิ การให้
เงินกูก้บับริษทัยอ่ย หรือ การคํ)าประกนัวงเงินของบริษทัแม ่ เป็นตน้ ซึ� งอาจเกิดความเสี�ยงกรณีที�บริษทัยอ่ย
ดงักล่าว มีผลประกอบการไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายหรือมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินทาํใหไ้มส่ามารถ
ชาํระหนี) คืนตามกาํหนด หรือผดินดัชาํระหนี) ต่อธนาคาร ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งรับผดิชอบในฐานะผูค้ ํ)าประกนั 
ดงันั)นบริษทัจึงไดต้ระหนกัถึงความเสี�ยงในเรื�องนี)  จึงไดก้าํหนดขั)นตอนการปฏิบติัที�ชดัเจน และกาํหนด
อาํนาจอนุมติัอยา่งเคร่งครัด เมื�อมีความจาํเป็นที�ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัยอ่ย 

 (3) ความเสี�ยงจากการแยกบริษัทย่อยที�ทาํธุรกจิพลงังานชีวมวลเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ (Spin off) เนื�องดว้ยบริษทัฯดาํเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลกัมาเป็นระยะเวลา 29 ปี บริษทั
ไดเ้ล็งเห็นความเสี�ยงและจากความผนัผวนของรายไดรั้บเหมาก่อสร้าง เนื�องจาก ผลกระทบจากระบบ
เศรษฐกิจ นโยบายของภาครัฐ และ ภาวะการขาดแคลนแรงงาน ดงันั)นบริษทัฯ จึงไดมี้การลงทุนในธุรกิจ
พลงังานชีวมวล ซึ� งจะสามารถสร้างรายไดที้�แน่นอนใหก้บัทางบริษทัฯ อยา่งไรกต็ามธุรกิจพลงังาน 
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จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงในการดาํเนินธุรกิจ ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 10 ปี ถึงอยา่งไรก็ตาม
บริษทัฯมองเห็นโอกาสในการดาํเนินธุรกิจดงักล่าว เพื.อขยายธุรกิจพลงังาน บริษทัฯไดมี้การพิจารณานาํ
บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ3ง จาํกดั (มหาชน) เขา้ตลาดหลกัทรัพย ์ เพื.อเป็นการระดมทุน และมองวา่ บริษทั 
ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน)  ซึ. งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยงัคงจะไดรั้บประโยชน์จากการเติบโต
ของธุรกิจพลงังาน    
  จากการที.บริษัทย่อย  มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักลงทุนในบริษัทอื.น (Holding  

Company)  รายไดห้ลกัจึงเป็นเงินปันผลที.ไดรั้บจากบริษทัยอ่ยและกิจการที.ควบคุมร่วมกนั  ซึ. งขึ3นอยูก่บัผล

การดาํเนินการของบริษทัเหล่านี3 เป็นสําคญั โดยในปัจจุบนั ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2560 บริษทัยอ่ยลงทุนใน

บริษทัอื.นทั3งหมด 15 แห่ง ประกอบกบัเป้าหมายของบริษทัยอ่ย  ที.จะมีการลงทุนอยา่งต่อเนื.องในธุรกิจผลิต

และจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนต่อไปในอนาคต  จึงมีความเป็นไปไดว้า่อาจจะมีบริษทัยอ่ยเพิ.มเติม

อีกในอนาคตซึ. งการลงทุนในแต่ละโครงการทั3งที.มีอยู่ในปัจจุบนัและในอนาคตมีปัจจยัเสี.ยงที.อาจส่งผล

กระทบต่อการประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนของกลุ่มบริษทัฯ   

  3.1.14  ความเสี ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายจากการ

ดําเนินงานของบริษัทย่อย บริษทัไดก้าํหนดให้ฝ่ายบริหาร ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยที.ไดเ้ขา้

ไปร่วมลงทุนอยา่งสมํ.าเสมอ  และให้สรุปขอ้มูลผลการดาํเนินงานของกิจการ ให้กบัฝ่ายบริหารทราบทุก 2 

สัปดาห์ รวมทั3งวิเคราะห์ผลตอบแทนเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที.กาํหนดไว ้ เพื.อให้มั.นใจวา่ธุรกิจที.เขา้ไป

ลงทุนมีผลการดาํเนินงานและประสิทธิภาพตามเป้าหมายที.วางไว ้ นอกจากนี3   ยงัไดก้าํหนดมาตรการและ

แนวทางดาํเนินการ เพื.อป้องกนัความเสี.ยงนี3   ไดแ้ก่ 

 - กาํหนดนโยบายในการบริหารงานในบริษทัยอ่ย  โดยมอบหมายให้กรรมการ  และ/หรือ  

ผูบ้ริหารของบริษทัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยโดยมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สัดส่วนการถือหุ้นของ

บริษทัในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม (แลว้แต่กรณี)  นอกจากนี3   บริษทัยงัไดแ้ต่งตั3งผูแ้ทนของบริษทัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงในบริษทัยอ่ยดว้ย 

- มอบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในของบริษัท เข้าตรวจสอบกิจกรรมในบริษัทย่อยอย่าง

สมํ.าเสมอตามแผนการตรวจสอบประจาํปี (Audit Plan)  เพื.อให้เชื.อมั.นได้ว่า  บริษทัย่อยมีระบบควบคุม

ภายในที.เพียงพอและมีประสิทธิภาพ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 3.2 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

  3.2.1 ความเสี�ยงของราคาวัสดุก่อสร้าง ความผนัผวนของราคาวสัดุที�ใช้ในการก่อสร้าง ซึ� ง

เป็นปัจจยัภายนอกที�บริษทัไม่สามารถควคุมได้ เช่น ความผนัผวนของราคานํ& ามนัในตลาดโลก ทาํให้มี

ผลกระทบกบัตน้ทุนการผลิตวสัดุก่อสร้างที�สําคญั อาจทาํให้มีการปรับตวัสูงขึ&นหรือลดลงตามที�รัฐบาล

ประกาศ จึงเป็นปัจจยัเสี�ยงที�อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุน และส่งผลต่อความสามารถใน

การทาํกาํไร บริษทัจึงบริหารจดัการความเสี�ยงนี&  โดยการศึกษาและวิเคราะห์แนวโนม้ของราคาวสัดุก่อสร้าง

และค่างานก่อสร้างที�มีผลจากการเปลี�ยนแปลงของราคานํ& ามนัเชื&อเพลิง รวมทั&งติดตามข่าวสารเกี�ยวกบั

สถานการณ์ของราคานํ& ามนัดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดยการกาํหนดยืนราคาวสัดุก่อสร้างหลักไว้

ล่วงหน้ากบัผูค้า้วสัดุก่อสร้างรายใหญ่ทั&งหมดทุกโคงการ เพื�อให้ผูรั้บเหมาสามารถซื&อวสัดุจากผูค้า้วสัดุที�

บริษทัไดเ้จรจาต่อรองราคาไวแ้ลว้ ทาํให้สามารถลดความผนัผวนของราคาวสัดุก่อสร้าง และราคานํ& ามนัได้

ในระยะหนึ� ง จึงสามารถควบคุมตน้ทุนที�ใชใ้นการก่อสร้างได ้และเพื�อเป็นการป้องกนัผูค้า้วสัดุรายเดิมขึ&น

ราคา บริษทัไดจ้ดัตั&งคณะทาํงานติดตามราคาวสัดุก่อสร้างและจดัหาวสัดุทดแทนจากผูผ้ลิตรายใหม่ เพื�อให้

สามารถกาํหนดราคารับจา้งก่อสร้างที�ทนัต่อสถานการณ์และในระดบัราคาที�แขง่ขนัไดใ้นตลาด   

  3.2.2 ศักยภาพและประวัติการทํางานของผู้รับเหมา บริษทัไดมี้การวา่จา้งผูรั้บเหมารายอื�น ที�

มีคุณภาพ และมีความมั�นคงทางการเงิน เขา้มามีส่วนรวมในการดาํเนินธุรกิจการก่อสร้าง โดยในระยะเวลาที�

ผา่นมาทางบริษทัฯ ก็ไดส้ั�งสมประสบการณ์และทีมงานที�มีคุณภาพเพื�อดาํเนินการก่อสร้างดว้ยตนเองเพื�อ

สร้างความเชื�อมั�น และความไวว้างใจ ในการบริหารจดัการ จึงลดความเสี�ยงที�ทาํให้โครงการก่อสร้างล่าช้า

และไม่ไดคุ้ณภาพ ซึ� งบริษทัฯ จะกาํหนดค่าจา้งเหมารวมค่าแรงและค่าวสัดุก่อสร้างให้กบัผูรั้บเหมา และจะ

ทาํการควบคุมคุณภาพของงาน ระยะเวลาการทาํงาน และตน้ทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามที�บริษทักาํหนด

ไว ้

  3.2.3 คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง หัวขอ้ดงักล่าวนี&  ถือเป็นหัวขอ้สําคญั ที�ทาง

บริษทั มุ่งเน้นมาโดยตลอด โดยทางบริษทั ไดต้ั&งทีมงานเพื�อพฒันาและศึกษาระบบการก่อสร้างรวมถึงการ

ติดตามแกไ้ขการก่อสร้างที�ผา่นมาวา่มีส่วนใดที�ตอ้งพฒันาเพื�อให้บริษทั ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที�

กาํหนดไวไ้ด้ ดังนั&นบริษทัจึงเข้มงวดทั&งในเรื�องของคุณภาพ มาตรฐานของงานก่อสร้าง ระยะเวลาและ

ตน้ทุน ให้เป็นไปตามแผนที�กาํหนดไว ้โดยทางบริษทัไดมี้การนาํระบบการบริหารคุณภาพ ISO เขา้มาใชก้บั

งานก่อสร้าง ซึ� งจะช่วยลดความซํ& าซ้อนในการใช้ทรัพยากร เพิ�มความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

นาํไปสู่ความเป็นสากล อีกทั&งยงัมีทีม QC ส่วนกลาง ที�ทาํหน้าที�ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงาน
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ก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท อันก่อให้เกิดการทํางานที, มี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี(ทางบริษทัยงัไดต้ั(งทีมงานหาจุดอ่อนของระบบการก่อสร้างทั,วไป

และนํามาพฒันาการก่อสร้างของทางบริษัทอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนื,องจากการก่อสร้างและพฒันา

โครงการจะมีปัจจยัภายนอกเขา้มามีผลกระทบคอ่นขา้งมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน การขึ(นคา่แรงงานขั(น

ตํ,า การปรับราคาของวสัดุก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั( นบริษัทจึงใช้กลยุทธ์ในหลากหลายมิติ เพื,อลดปัญหา

ผลกระทบ   

  3.2.4 ความเสี�ยงของการขาดแคลนผู้ รับเหมา เนื,องด้วยทางบริษัทได้ดาํเนินธุรกิจมาเป็น

ระยะเวลาพอสมควร ทาํให้ทีมงานสั,งสมแรงงานและผูรั้บเหมารายยอ่ยและรายกลางเป็นจาํนวนพอสมควร 

แต่ความเป็นจริงสภาวะเศรษฐกิจนั( น มีทั( งขาขึ(นและขาลง ทางทีมงานจึงไม่ประมาทในการรับมือกับ

เหตุการณ์ที,อาจจะเกิดขึ(นได ้เพื,อไม่ใหส่้งผลกระทบต่อชื,อเสียงของทางบริษทั กลยทุธ์ในการรับมือคือตอ้งมี

การปรับราคาจา้งเหมาให้เหมาะสมตามอตัราตลาด รวมทั(งจดัเกรดผูรั้บเหมา เพื,อสามารถปรับอตัราจา้งพิเศษ

ให้แก่ผูรั้บเหมาฝีมือดีทื,ไดรั้บความไวว้างใจหลงัจากที,ไดร่้วมงานกนัมาระยะหนึ, งแลว้ และประการสําคญั

ตอ้งใชร้ะบบก่อสร้างกึ,งสาํเร็จรูปมากขึ(น ทั(งงานโครงสร้าง งานพื(น งานโครงหลงัคา และงานก่อฉาบ เพื,อลด

อตัรา พึ,งพาแรงงานให้น้อยลง เป็นวิธีที,จะช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานให้บรรเทาลงได ้แต่ในทาง

ปฏิบติั ทางทีมงานกมี็การเพิ,มจาํนวนผูรั้บเหมา และแรงงานฝีมือ เพื,อลดผลกระทบดงักล่าว 

  3.2.5 ความเสี�ยงในการจัดซื3อที�ดินเพื�อการพฒันาโครงการ โครงการส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จะ

มีทาํเลที,ตั(งอยูบ่ริเวณชุมชน ที,ลูกคา้สามารถเดินทางเขา้ออกอยา่งสะดวก ทั(งนี( ที,ดินบริเวณดงักล่าวเป็นที,ดินที,

บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยต่์างๆ ตอ้งการนาํมาสร้างโครงการ และที,ดินในบริเวณดงักล่าวมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

สําหรับวิธีการป้องกันความเสี, ยง ในส่วนนี( บริษัทฯ ได้มีการวางแผนระยะยาวไวแ้ล้ว โดยบริษัทฯ ได้

ดาํเนินการจดัซื(อที,ดินในปริมาณที,สามารถรองรับกบัแผนงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ที,จะมีขึ(นในอนาคต 

โดยบริษทัฯจะทาํการคน้ควา้และวิจยัการตลาด ทาํการวิเคราะห์ว่ามีแนวโน้มที,จะขยายตวัเป็นศูนยก์ลาง

ความเจริญของธุรกิจและแหล่งชุมชน   

 3.3 ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื�น (Holding Company) ที,ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ดาํเนินการโดย บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง 

จาํกดั (มหาชน)    

  3.3.1 ความเสี�ยงในการประกอบธุรกจิ จากการที,บริษทัฯ  มีลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั

ลงทุนในบริษทัอื,น (Holding  Company)  รายไดห้ลกัจึงเป็นเงินปันผลที,ไดรั้บจากบริษทัยอ่ยและกิจการที,
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ควบคุมร่วมกนั  ซึ� งขึ�นอยูก่บัผลการดาํเนินการของบริษทัเหล่านี� เป็นสาํคญัโดยปัจจุบนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2560 บริษทัฯลงทุนในบริษทัอื�นทั�งหมด 15 แห่ง ประกอบกบัเป้าหมายของบริษทัฯ  ที�จะมีการลงทุนอยา่ง

ต่อเนื�องในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนต่อไปในอนาคต  จึงมีความเป็นไปไดว้า่

บริษทัฯ  อาจจะมีบริษทัยอ่ยเพิ�มเติมอีกในอนาคตซึ�งการลงทุนในแต่ละโครงการทั�งที�มีอยูใ่นปัจจุบนัและใน

อนาคตมีปัจจยัเสี�ยงที�อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน

ของกลุ่มบริษทัฯดงันี�  

   1) ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิผู้รับจ้างดําเนินการโรงไฟฟ้า ปัจจุบนับริษทัฯ มีการวา่จา้งบริษทั 

Outsource มาเป็นผูบ้ริหารโรงไฟฟ้า ไดแ้ก่ CRB TSG MWE PGP และSGP ตามสัญญาจา้งเดินเครื�องและ

บาํรุงรักษา  เนื�องจากมีบุคลากรที�มีประสบการณ์การลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล  และมีความชาํนาญเกี�ยวกบั

ดาํเนินการของโรงไฟฟ้าชีวมวล  รวมทัHงการควบคุมและดูแลรักษาเครื�องจกัร  และอุปกรณ์ที�ใชส้าํหรับผลิต

ไฟฟ้าจากเชืHอเพลิงชีวมวล  ตลอดจนมีประสบการณ์ในการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าและเชืHอเพลิงซึ� งถือเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล  ซึ� งหากการบริหารจดัการโรงไฟฟ้าเกิดจาก

ผูที้�ไมมี่ความชาํนาญหรือไมมี่ประสบการณ์อาจเกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้า  อาจส่งผลกระทบต่อรายได้

และผลประกอบซึ�งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษทัฯ   

  อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ  ตระหนกัถึงความเสี�ยงของการพึ�งพิงดงักล่าว  โดยยดึหลกัปฏิบติักบัคู่

คา้ตามนโยบายการปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัที�ดี (Code of Best Practices)  ที�บริษทัฯ  กาํหนดไว ้ โดยกาํหนด

เงื�อนไขในสัญญาจา้งเดินเครื�องใหเ้หมาะสม  ในขณะเดียวกนัสามารถสร้างแรงจูงใจเพื�อใหเ้กิดประโยชน์กนั

ทัHง 2 ฝ่ายได ้ เช่น  การกาํหนดคา่ตอบแทนใหก้บัผูด้าํเนินการโรงไฟฟ้า (Operator) ตามสัญญาจา้งเดินเครื�อง

และบาํรุงรักษา ซึ� งผนัแปรตามรายไดค้า่ไฟฟ้าสุทธิ  โดยกาํหนดเป้าหมายขัHนตํ�าในการผลิตโดยหาก

ผูด้าํเนินการโรงไฟฟ้า (Operator)   ผลิตไฟฟ้าไดเ้กินกวา่เป้าหมาย CRB TSG MWE กจ็ะมีคา่ตอบแทนส่วน

เพิ�มใหแ้ก่ผูด้าํเนินการโรงไฟฟ้า (Operator)   เพื�อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  และ CRB TSG MWE ยงั

สามารถมีรายไดแ้ละกาํไรเพิ�มขึHนจากหน่วยผลิตที�เพิ�มขึHนดว้ยเช่นกนั  ในทางกลบักนัหากผูด้าํเนินการ

โรงไฟฟ้า (Operator) ผลิตไฟฟ้าตํ�ากวา่เป้าหมายกจ็ะมีคา่ปรับเกิดขึHนเพื�อป้องกนัหรือลดผลกระทบไมใ่ห ้

CRB TSG MWE เสียประโยชน์  เป็นตน้  นอกจากนีH  บริษทัฯ มีขบวนการคอยติดตามดูแลผลการปฏิบติังาน

ของ ผูด้าํเนินการโรงไฟฟ้า (Operator) ภายใตเ้งื�อนไขที�เหมาะสมได ้  อยา่งไรกต็าม เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�

เกิดจากทัHงสองฝ่ายไมส่ามารถตกลงเงื�อนไขสัญญาได ้  บริษทัฯ  มีแผนที�จะสรรหาบุคลากรที�มีประสบการณ์

และความเชี�ยวชาญจากภายนอกหรือฝึกอบรมบุคลากรของบริษทัฯ  ในระหวา่งที�สัญญากบั ผูด้าํเนินการ
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โรงไฟฟ้า (Operator)  ยงัไมสิ่;นสุดลง  ใหส้ามารถปฏิบติังานทดแทนการทาํงาน ผูด้าํเนินการโรงไฟฟ้า 

(Operator) 

  ปัจจุบนั บริษทัฯ ไมไ่ดก้าํหนดรูปแบบการดาํเนินการโรงไฟฟ้ารูปแบบใดรูปแบบหนึ,ง โดย

จะพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละโครงการวา่จะเลือกดาํเนินโครงการเองหรือจะจดัจา้งผูด้าํเนินโครงการ

เป็นสาํคญั   นอกจากนั(น  เพื,อลดการพึ,งพิงผูด้าํเนินการโรงไฟฟ้า (Operator)  บริษทัฯ  ไดจ้ดัจา้งวศิวกรที,มี

ประสบการณ์และความเชี,ยวชาญในการเดินเครื,องโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื,อดาํเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวล MGP  

ซึ, งปัจจุบนัโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ MGP  ดาํเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ เมื,อวนัที,  8 เมษายน 

2559  ทั(งนี(การที,บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เริ,มมีการบริหารโรงไฟฟ้าไดเ้องจะสามารถนาํมาประเมิน

เปรียบเทียบ และช่วยเพิ,มความมั,นใจใหก้บับริษทัฯ วา่ในอนาคตบริษทัฯ  จะสามารถดาํเนินการโรงไฟฟ้าชีว

มวลเองไดแ้ละลดการพึ,งพิงผูรั้บจา้งดาํเนินการโรงไฟฟ้าภายนอกลง 

2) ความเสี�ยงด้านเชื3อเพลงิ   

    2.1)  ความเสี,ยงจากความพอเพียงของเชื(อเพลิง เชื(อเพลิงเป็นหนึ,งในปัจจยัที,สาํคญัที,สุด

สาํหรับการดาํเนินธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล  โดยเฉพาะอยา่งยิ,งโรงไฟฟ้าที,มิไดเ้ป็นเจา้ของแหล่งเชื(อเพลิงเอง  โดย

หากโรงไฟฟ้าชีวมวลไมส่ามารถจดัหาเชื(อเพลิงไดอ้ยา่งเพียงพอและต่อเนื,องโรงไฟฟ้าจะไมส่ามารถผลิต

ไฟฟ้าไดเ้ตม็กาํลงัการผลิต  ซึ, งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละผลตอบแทนของโครงการ  รวมถึง

ความสามารถในการชาํระหนี(และความสามารถจ่ายเงินปันผลมายงับริษทัฯ  ในที,สุด   

  บริษทัฯ  ตระหนกัถึงผลกระทบและกาํหนดแนวทางลดความเสี�ยงดงักล่าว  โดยก่อนที�บริษทั

ฯ จะเริ�มลงทุนและพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  บริษทัฯ จะเขา้ไปทาํการศึกษาความเพียงพอของ

ปริมาณเชื;อเพลิงโดยการเขา้ไปสาํรวจปริมาณเชื;อเพลิงในรัศมีที�สามารถขนส่งไดร้อบโรงไฟฟ้าวา่มีปริมาณ

เชื;อเพลิงเพียงพอต่อความตอ้งการของโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือไม ่ ทั;งนี;  บริษทัฯ  กาํหนดใหโ้ครงการโรงไฟฟ้า

ชีวมวลของบริษทัยอ่ย  มีโกดงัเกบ็เชื;อเพลิงขนาดใหญ่ไวใ้นบริเวณโรงไฟฟ้า  และมีพื;นที�โล่งวา่งที�สามารถ

เกบ็เชื;อเพลิงในปริมาณมากไวไ้ด ้ เพื�อใชใ้นการสาํรองเชื;อเพลิงในช่วงที�ขาดแคลน  โดยบริษทัฯ  มีนโยบาย

ที�จะสาํรองเชื;อเพลิงไวใ้นโกดงัอยา่งตํ�า 15 วนั  ซึ� งกาํหนดไวใ้นสัญญาวา่จา้งเดินเครื�องกบั VSPP GPP และ 

STEM 

     นอกจากนี(บริษทัฯ  กาํหนดกลยทุธ์ในการเขา้ถึงแหล่งเชื(อเพลิง  โดยการจดัจา้งผูด้าํเนินการ

โรงไฟฟ้า ("Operator") ซึ, งมีขอบเขตบริการครอบคลุมการจดัหาเชื(อเพลิงใหเ้พียงพอสาํหรับการดาํเนินการ

โรงไฟฟ้าดว้ย โดยบริษทัฯ จะพิจารณาวา่ผูด้าํเนินการโรงไฟฟ้ามีความสามารถที,จะเขา้ถึงแหล่งเชื(อเพลิงและ
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สามารถผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าไดต้ามที,สัญญาในการจดัจา้งผูด้าํเนินการโรงไฟฟ้ากาํหนด ไดแ้ก่ โครงการ

โรงไฟฟ้าของ CRB TSG และ MWE  หรือบริษทัฯ  อาจใหบ้ริษทัยอ่ยทาํสัญญาซื(อขายเชื(อเพลิงระยะยาวกบั

ผูป้ระกอบการที,เป็นเจา้ของเชื(อเพลิง  ทั(งนี(บริษทัฯ ไดร่้วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ากบัเจา้ของเชื(อเพลิง

โดยตรงไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าของ MGP PGP SGP และ PTG   เพื,อสามารถเขา้ถึงแหล่งเชื(อเพลิงขนาด

ใหญ่เพียงพอสาํหรับป้อนให้กบัโรงไฟฟ้าไดอ้ยา่งต่อเนื,อง  นอกจากนี(   บริษทัฯ  มีนโยบายสร้าง

ความสัมพนัธ์ที,ดีกบัเจา้ของเชื(อเพลิงชนิดอื,นๆ เพิ,มเติม  เพื,อสร้างความเชื,อมั,นในการจดัหาเชื(อเพลิงใหก้บั

โรงไฟฟ้าไดอ้ยา่งเพียงพอในระยะยาว  

            2.2)  ความเสี,ยงจากความผนัผวนของราคาเชื(อเพลิง ตน้ทุนคา่เชื(อเพลิงเป็นตน้ทุนที,มี

สัดส่วนสูงที,สุดสาํหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล  หากราคาเชื(อเพลิงปรับตวัสูงขึ(นอยา่งมีนยัสาํคญัจะส่งผลกระทบ

ต่อกาํไร  และผลตอบแทนของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอยา่งมีนยัสาํคญัเช่นกนั  บริษทัฯ มีการบริหาร

ความเสี,ยงดา้นราคาเชื(อเพลิง โดยการผลกัภาระใหผู้ด้าํเนินการโรงไฟฟ้า ("Operator") รับผดิชอบในการ

จดัหาเชื(อเพลิง ซึ, งกาํหนดไวใ้นสัญญาวา่จา้งเดินเครื,อง อยา่งไรกต็ามจากขอ้มูลการดาํเนินการที,ผา่นมาราคา

ของเชื(อเพลิงไมไ่ดมี้การเปลี,ยนแปลงผนัผวนอยา่งมีนยัสาํคญัที,ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษทั  นอกจากนี(

ความแตกต่างของตน้ทุนส่วนหนึ,งเป็นผลของการผสมประเภทของเชื(อเพลิงใชใ้นการผลิตเพื,อบริหารจดัการ

ตน้ทุน  เช่น  ราคาตอไมจ้ะถูกกวา่ราคาปีกไม ้  ดงันั(นหากใชส้ัดส่วนตอไมสู้งตน้ทุนราคาเฉลี,ยจะมีแนวโนม้

ที,ต ํ,าลง  เป็นตน้ 

     อนึ,ง บริษทัฯ มีนโยบายในการติดตามการเปลี,ยนแปลงของราคาเชื(อเพลิงอยา่งสมํ,าเสมอ  

โดย หากช่วงเวลาใดที,เชื(อเพลิงหลกัมีปริมาณมากและราคาตํ,า  บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้บ้ริหารโรงไฟฟ้าทาํการ

ซื(อเชื(อเพลิงในปริมาณเพิ,มขึ(น  เนื,องจากโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัฯ  มีพื(นที,ขนาดใหญ่สาํหรับเกบ็

เชื(อเพลิงทั(งในร่มและกลางแจง้นอกจากนี(  กรณีที,เชื(อเพลิงหลกัมีราคาสูงมากและไมคุ่ม้คา่ในการผลิตบริษทั

ฯอาจพิจารณาเลือกใชเ้ชื(อเพลิงประเภทอื,นที,สามารถใชก้บัเตาเผาของโรงไฟฟ้าและไมก่่อใหเ้กิดความ

เสียหาย  เนื,องจากบริษทัฯ พิจารณาเลือกเทคโนโลยเีครื,องจกัรที,สามารถใชเ้ชื(อเพลิงไดห้ลายประเภท 

  3) ความเสี�ยงจากความล่าช้าของโครงการโรงไฟฟ้า ปัจจุบนัโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทับาง

โครงการยงัอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ซึ, งอาจมีความเสี,ยงในการดาํเนินโครงการไมเ่ป็นไปตามแผนการ บริษทั

ฯ  ตระหนกัถึงความเสี,ยงของการพฒันาโครงการก่อนที,โรงไฟฟ้าชีวมวลจะเริ,มดาํเนินการเชิงพาณิชย ์  ซึ, ง

โครงการเหล่านี(อาจเกิดความล่าชา้อนัเนื,องมาจากความล่าชา้ของการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ความล่าชา้จากการ

ก่อสร้างและติดตั(งเครื,องจกัรและอุปกรณ์ของผูรั้บเหมาก่อสร้างแบบเบด็เสร็จ (EPC Contractor) ปัญหาความ
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ขดัแยง้กบัชุมชน  หรือปัญหาจากภยัธรรมชาติ  ซึ, งปัจจยัเหล่านี(อาจส่งผลกระทบถึงระยะเวลาดาํเนินการ  

และ/หรือ  ตน้ทุนที,เพิ,มขึ(นเกินกวา่ที,ประมาณการณ์เอาไว ้(Cost Overrun)  ซึ, งจะมีผลกระทบทาํใหบ้ริษทัไม่

สามารถรับรู้รายไดต้ามแผนการ และส่งผลใหผ้ลตอบแทนจากการลงทุนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายในที,สุด  

ดงันั(น  บริษทัฯ  จึงไดก้าํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพื,อลดความเสี,ยงดงักล่าว  อาทิ  การจดัทาํคูมื่อที,

อธิบายถึงขั(นตอนการขอใบอนุญาตต่างๆ รวมทั(งเอกสารและขอ้มูลที,สาํคญัที,ตอ้งนาํส่งในแต่ละขั(นตอน  

เพื,อความถูกตอ้ง  ครบถว้นและรวดเร็วในการดาํเนินการในแต่ละขั(นตอนของการยื,นขอใบอนุญาตต่าง ๆ 

การคดัเลือกบริษทัรับเหมาก่อสร้างที,มีชื,อเสียง  ประสบการณ์และความชาํนาญ  รวมถึงการทาํสัญญาอยา่ง

รัดกุมและการรับประกนัผลงานภายหลงัการก่อสร้างแลว้เสร็จ  และอาจรวมถึงการใหผู้รั้บเหมารับประกนั

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตไฟฟ้า  การสื,อสารทาํความเขา้ใจกบัชุมชนใกลเ้คียงโดยรอบ  เพื,อ

สร้างความสัมพนัธ์ที,ดีกบัชุมชน  การทาํสัญญาประกนัภยัเพื,อบรรเทาผลกระทบจากภยัธรรมชาติรวมทั(ง

บริษทัฯ  จะทาํการวา่จา้งบริษทัผูเ้ชี,ยวชาญจากภายนอกเพื,อบริหารงานโครงการและงานก่อสร้าง  โดยมี

หนา้ที,รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบและ ติดตามความคืบหนา้ของโครงการอยา่งสมํ,าเสมอ  เพื,อให้

มั,นใจวา่การก่อสร้างจะแลว้เสร็จตามระยะเวลาที,กาํหนด หากเกิดกรณีการก่อสร้างไมแ่ลว้เสร็จตามสัญญา

วา่จา้งก่อสร้าง จะมีอตัราคา่ปรับตามสัญญากาํหนด   

  4) ความเสี!ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายจากการดําเนินงานของ

บริษัทย่อย บริษทัฯ  ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญักบัการบริหารความเสี�ยงดา้นนี;   จึงไดก้าํหนดใหฝ่้ายพฒันา

ธุรกิจมีหนา้ที�รับผดิชอบในการติดตามผลการดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าที�บริษทัฯ  เขา้ไปร่วมลงทุนอยา่ง

สมํ�าเสมอ  ตวัอยา่งเช่น VSPP  ซึ� งเป็นผูด้าํเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ CRB  จะสรุปขอ้มูลผลการ

ดาํเนินงานของโรงไฟฟ้าใหก้บัฝ่ายพฒันาธุรกิจของบริษทัฯทุกวนั รวมทั;งวเิคราะห์ผลตอบแทนเปรียบเทียบ

กบัเป้าหมายที�กาํหนดไว ้ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ธุรกิจที� บริษทัฯ  เขา้ไปลงทุนมีผลการดาํเนินงานและประสิทธิภาพ

ตามที�ตั;งเป้าหมายไว ้ นอกจากนี;บริษทัฯยงัไดก้าํหนดมาตรการและแนวทางดาํเนินการเพื�อป้องกนัความเสี�ยง

ในเรื�องนี;   เช่น 

- กาํหนดนโยบายในการบริหารงานในบริษทัยอ่ย  โดยมอบหมายใหก้รรมการ  และ/หรือผูบ้ริหาร

ของบริษทัฯเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยโดยมีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่สัดส่วนการถือหุน้ของ

บริษทัฯในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม (แลว้แต่กรณี)  นอกจากนี;บริษทัฯยงัไดแ้ต่งตั;งผูแ้ทนของ

บริษทัฯเขา้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงในบริษทัยอ่ยดว้ย 
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- บริษทัฯสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการดาํเนินการของโรงไฟฟ้าตลอดเวลาดว้ยระบบ Real Time 

Monitoring  และบริษทัฯ จะไดรั้บรายงานประจาํวนัจากผูด้าํเนินการโรงไฟฟ้า  ซึ� งทาํใหฝ่้ายพฒันา

ธุรกิจสามารถจดัทาํรายงานวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยเสนอต่อผูบ้ริหารและ

คณะกรรมการของบริษทัฯ อยา่งสมํ�าเสมอ  เพื�อใหด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสมและ

ทนัต่อเหตุการณ์ 

- มอบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายในของบริษทัฯเขา้ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆในบริษทัยอ่ยอยา่ง

สมํ�าเสมอตามแผนการตรวจสอบประจาํปี (Audit Plan)  เพื�อใหเ้ชื�อมั�นไดว้า่บริษทัยอ่ยมีระบบ

ควบคุมภายในที�เพียงพอและมีประสิทธิภาพ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

  5) ความเสี�ยงจากการพึ�งพงิลกูค้ารายใหญ่ โครงการโรงไฟฟ้าในปัจจุบนัของบริษทัฯ  มีลูกคา้

รายใหญ่เพียงรายเดียว คือ กฟภ. (สาํหรับโครงการในอนาคต PTG มีลูกคา้ คือ  กฟผ.)  ซึ, งเป็นหน่วยงาน

รัฐวสิาหกิจที,รับซื(อไฟฟ้าที,ผลิตไดท้ั(งหมดตามสัญญาซึ(อขายไฟฟ้าซึ, งไดก้าํหนดจาํนวนหรือปริมาณและ

ราคารับซื(อไวอ้ยา่งแน่นอนในแต่ละช่วงเวลาตามนโยบายการสนบัสนุนการผลิตและการใชไ้ฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทน  ของสาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน  กระทรวงพลงังาน  เช่นเดียวกบัผูผ้ลิตไฟฟ้าจาก

พลงังานทดแทนรายอื,น ๆ 

  6) ความเสี!ยงจากอบุัติเหตุ  การต่อต้านของมวลชนในพื#นที!  และการก่อวนิาศกรรม ในการ

ประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีโอกาสจะเกิดอุบติัเหตุขึ;นจากเครื�องจกัรหรืออุปกรณ์อื�น ๆ ที�อาจส่งผลให้

เกิดเพลิงไหมร้วมทั;งมีความเสี�ยงที�เกิดจากการต่อตา้นของชุมชนเนื�องจากทศันคติของชุมชนที�มีต่อโรงไฟฟ้า

หรือกระบวนการผลิตอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน  โดยอาจมีสาเหตุมาจากอายกุารใชง้านของตวั

โรงไฟฟ้า  การปฏิบติังานของบุคลากร  นอกจากนี; โรงไฟฟ้าอาจเป็นเป้าหมายของการก่อวนิาศกรรม 

         บริษทัฯ  เชื�อวา่จากมาตรการที�มีอยูแ่ละการเฝ้าติดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด  แนวโนม้ของ

ความเสี�ยงในประเด็นนี; จึงมีไมม่าก  อยา่งไรกต็าม  ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดมาตรการต่าง ๆ และใหด้าํเนินการ

อยา่งต่อเนื�อง  เพื�อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสในการเกิดความเสี�ยงดงักล่าว ดงันี;  

- การเนน้ย ํ;ากบัผูป้ฏิบติังาน (หรือผูรั้บจา้งบริหารโรงไฟฟ้า)  อยา่งสมํ�าเสมอถึงความไม่

ประมาทเพราะเชื�อวา่ความประมาทเพียงเล็กนอ้ยอาจนาํมาซึ� งความเสียหายที�ประมาณคา่มิได ้

- การบาํรุงรักษาเครื�องจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามระยะเวลาที�กาํหนดไวเ้พื�อให้เครื�องจกัรหรือ

อุปกรณ์นั;น ๆ สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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- การสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีกบัชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและการประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ 

และส่วนราชการทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้ง  เพื�อให้เกิดความเขา้ใจที�ถูกตอ้งตรงกนัทุกฝ่าย 

- การกาํหนดแผนการรักษาความปลอดภยัและแผนฉุกเฉิน  การติดตั;งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 

ระบบกลอ้งวงจรปิด  รวมทั;งการฝึกซอ้มเป็นประจาํ 

- การจดัทาํประกนัภยัโรงไฟฟ้าที�ครอบคลุมในเรื�อง All Risks, Machinery Breakdown, 

Business Interruption และ Third Party Liability เพื�อความมั�นใจวา่หากเกิดเหตุการณ์ที�ไม่

คาดคิดจะไดรั้บความคุม้ครองอยา่งพอเพียงและเหมาะสม 

 

  7) ความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ และองค์กรกาํกบัดูแล  

   ความเสี�ยงจากกระบวนการเปิดรับซื3อไฟฟ้าโดยใช้วธีิการคัดเลอืกการแข่งขันทางด้านราคา 

(Competitive Bidding) จากการที,คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังาน (กกพ.) ไดป้ระกาศการรับซื(อไฟฟ้า

จากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน (ไมร่วมโครงการพลงังาน

แสงอาทิตย)์ โดยใชว้ธีิการคดัเลือกการแข่งขนัทางดา้นราคา (Competitive Bidding)  ใชอ้ตัรารับซื(อไฟฟ้าใน

รูปแบบ แบบ Feed-in Tariff  (FiT) โดยจะทาํการคดัเลือกจากขอ้เสนอโครงการที,เสนอส่วนลดสูงสุดของ

อตัรารับซื(อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ในส่วนคงที, (FiTF) ก่อน และเรียงลาํดบัตามส่วนลดที,เสนอจนครบปริมาณ

ตามเป้าหมาย  ซึ, งประกาศหลกัเกณฑด์งักล่าวส่งผลใหก้ารแขง่ขนัทวคีวามรุนแรงมากขึ(น อาจจะส่งผล

กระทบต่อเป้าหมายของบริษทัฯ ที,จะขยายการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าในอนาคต  

   อยา่งไรกต็าม จากเดิมที,บริษทัฯ มีแผนการลงทุนส่วนใหญ่จะอยูใ่นเขตพื(นที,ภาคใต ้  ทั(งนี(

เพื,อลดผลกระทบจากความเสี,ยงขา้งตน้ บริษทัฯ มีแผนขยายการลงทุนไปยงัภาคอื,นๆ และขยายการลงทุนใน

ต่างประเทศ  รวมทั(งพิจารณาพลงังานหมุนเวยีนทางเลือกชนิดอื,น เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์  พลงังานลม  

พลงังานขยะ ฯลฯ  

   ความเสี�ยงการลงทุนในต่างประเทศ บริษทัฯ มีแผนที,จะขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ทั(งในประเทศ และต่างประเทศอยา่งต่อเนื,อง ซึ, งปัจจุบนับริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปไดใ้นส่วน

ของการพฒันาโครงการเขื,อนพลงังานไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  อยา่งไรกต็าม 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเสี,ยงของการพฒันาโครงการใหม่ๆ  ในต่างประเทศ  บริษทัจึงมีการกาํหนด

มาตรการในการคดัเลือกโครงการลงทุน และผูร่้วมลงทุนอยา่งรอบคอบ ทั(งการวเิคราะห์ปัจจยัต่างๆ ที,

เกี,ยวขอ้งไมว่า่จะเป็นนโยบายดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของประเทศที,จะร่วมลงทุน และนาํสภาวการณ์
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ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ตน้ทุนทางการเงิน ตน้ทุนเครื,องจกัรอุปกรณ์ และตน้ทุนการก่อสร้าง รวมถึง

มาตรการขอ้กฎหมายที,เกี,ยวขอ้งมาวเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน และผลตอบแทนที,คาดวา่จะ ไดรั้บ

จากการลงทุนนั(นๆ นอกจากนี(  ยงัมีการวเิคราะห์ปัจจยัแวดลอ้มที,เปลี,ยนแปลงไป (Sensitivity Analysis) ซึ, ง

อาจส่งผลกระทบกบัโครงการดงักล่าว เพื,อเตรียมหาแนวทางป้องกนัความเสี,ยงไวล่้วงหนา้ เนื,องจากจะส่งผล

โดยตรงต่อการประกอบธุรกิจในต่างประเทศเป็นอยา่งมาก  

  8) ความเสี�ยงเรื�องการปฏิบัติตามกฎหมายเกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อม การประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายไฟฟ้าของบริษทัยอ่ย  อยูภ่ายใตก้ฎหมายและกฎระเบียบเกี,ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

เกี,ยวกบัสิ,งแวดลอ้มทั(งที,เป็นของหน่วยงานของรัฐส่วนกลางและส่วนทอ้งถิ,น  ซึ, งกฎหมายและกฎระเบียบ

ดงักล่าวครอบคลุมถึงเรื,องการควบคุมมลพิษทั(งทางดิน  นํ(า อากาศ และสารพิษ การกาํจดัและจดัการขยะและ

ของเสีย  สุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน  และการจดัการวตัถุที,เป็นอนัตราย  ซึ, งขอ้กาํหนดดงักล่าว

มีความซบัซอ้น  เปลี,ยนแปลงบอ่ย  และการบงัคบัใชก้ฎหมายและระเบียบดงักล่างบางกรณีขึ(นอยูก่บัการ

ตีความของหน่วยงานรัฐที,เกี,ยวขอ้ง  

     ทั(งนี(  กลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงผลกระทบทางดา้นสิ,งแวดลอ้มที,เกิดจากโรงไฟฟ้า โดยก่อน

เริ,มดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบริษทัฯไดด้าํเนินการจดัทาํรายงานผลกระทบสิ,งแวดลอ้มและความ

ปลอดภยั (“ESA”) และจดัทาํการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรอบพื(นที,โรงไฟฟ้าสาํหรับบริษทัยอ่ยยกเวน้

โครงการPTG ที,บริษทัฯจะจา้งที,ปรึกษาเพื,อศึกษาและจดัทาํรายงานผลกระทบสิ,งแวดลอ้ม (“EIA”) เนื,องจาก

เป็นโครงการที,มีกาํลงัผลิตเกินกวา่ 10 เมกะวตัต ์  ทั(งนี(   กลุ่มบริษทัฯ  ไดด้าํเนินมาตรการป้องกนัผลกระทบ

ต่อสิ,งแวดลอ้มต่าง ๆ อาทิ  ระบบการระบายสารออกจากโครงการ  ระบบควบคุมมลสาร  ระบบการจดัการ

นํ(าเสีย  ระบบกาํจดักากและของเสียโดยใชป้ระโยชน์จากกากขี( เถา้ที,เหลือจากการเผาไหมเ้ชื(อเพลิงมาแจกจ่าย

ใหก้บัชาวบา้นและชุมชนรอบขา้งเพื,อใชเ้ป็นปุ๋ย ระบบดกัจบัฝุ่ นละอองแบบลมหมุนวน (Multi-Cyclone)  

และระบบดกัจบัฝุ่ นละอองแบบไฟฟ้าสถิตย ์ (Electrostatic Precipitator) เป็นตน้  นอกจากนี(   บริษทัฯ  และ

บริษทัยอ่ยยงัมีการดาํเนินการติดตามและตรวจสอบผลกระทบดา้นสิ,งแวดลอ้มที,อาจเกินขึ(นอยา่งใกลชิ้ด

เพื,อใหก้ระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที,เกี,ยวขอ้งและลด

มลภาวะดา้นสิ,งแวดลอ้ม  เพื,อใหโ้รงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยเป็นโรงไฟฟ้าเพื,อชุมชนโดยแทจ้ริง และจากผล

การตรวจวดัมลภาวะดา้นเสียง  ดา้นฝุ่ น  และดา้นอากาศ  ของโรงไฟฟ้าในบริษทัยอ่ย ในปี 25560  มีผลการ

ตรวจวดัเป็นไปตามเกณฑที์,กฎหมายกาํหนดทุกรายการ 
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  9) ความเสี�ยงด้านการเงิน  

    ความเสี!ยงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี#ย ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจลงทุน

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง  ซึ� งผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ใชเ้งินกูใ้นรูปแบบ

วงเงินกูสิ้นเชื�อโครงการระยะยาว (Project Finance) จากสถาบนัการเงิน  โดยมีอตัราส่วนเงินกูต่้อทุน

โดยประมาณตั;งแต่ 2:1 จนถึง 3:1 และส่วนใหญ่กาํหนดเป็นอตัราดอกเบี;ยแบบลอยตวั (Floating Interest 

Rate) ซึ� งโครงการโรงไฟฟ้าของบริษทัยอ่ยกอ็าศยัเงินกูใ้นรูปแบบเดียวกนั  ทั;งนี;  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560  

บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน  1,964.06 ลา้นบาท  บาท  แบง่เป็นเงินกูร้ะยะยาวจาก CRB  

จาํนวน  191.00 ลา้นบาท  และเงินกูร้ะยะยาวจาก MWE  จาํนวน 363.66 ลา้นบาท และ TSG  จาํนวน 453.11 

ลา้นบาท และเงินกูร้ะยะยาว PGP 488.29 ลา้นบาท  และเงินกูร้ะยะยาว SGP 468.00 ลา้นบาท  ที�มีเงื�อนไข

อตัราดอกเบี;ยแบบลอยตวั  ดงันั;นการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี;ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคา่ใชจ่้าย

ทางการเงินของบริษทัฯ  

             บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความเสี,ยงดงักล่าว  โดยในช่วงการศึกษาความเป็นไปไดข้อง

โครงการ (Project Feasibility) บริษทัฯ  ไดศึ้กษาถึงผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงอตัราดอกเบี(ยในกรณีต่าง 

ๆ เพื,อใหค้รอบคลุมในกรณีที,อตัราดอกเบี(ยมีความผนัผวนมาก  เพื,อประเมินถึงผลกระทบทางการเงินก่อน

การตดัสินใจที,จะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง  นอกจากนี(ภายหลงัจากที,บริษทัฯ  ไดรั้บอนุญาตให้

เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้บริษทัฯ  อาจพิจารณาทางเลือกจากแหล่งเงินกูอื้,นๆ นอกจาก

สถาบนัการเงิน  เช่น  การออกตราสารหนี( ที,มีอตัราดอกเบี(ยคงที,ซึ, งจะช่วยลดผลกระทบจากความผนัผวนของ

อตัราดอกเบี(ยได ้ เป็นตน้  

   10) ความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้น  

    ความเสี!ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยที!ประกอบธุรกจิหลกัจากการถือหุ้นไม่ถึง

ร้อยละ 50 และร้อยละ 75  เนื�องจากบริษทัฯ มีลกัษณะการประกอบธุรกิจเป็น Holding Company ไมมี่การ

ประกอบธุรกิจหลกัเป็นของตนเอง  โดยที�รายไดห้ลกัของบริษทัฯ จะเป็นเงินปันผลมาจากบริษทัยอ่ย  ซึ� งการ

มีมติจ่ายเงินปันผลในแต่ละบริษทัตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก  นอกจากนี;การเขา้ทาํรายการที�สาํคญั

รวมถึง  การเพิ�มทุน การลดทุน  และการซื;อหรือขายกิจการ  ซึ� งตอ้งไดรั้บเสียงสนบัสนุนจากที�ประชุมผูถื้อ

หุน้ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 เช่นกนั  ดงันั;น บริษทัฯ อาจไดรั้บความเสี�ยงจากการที�บริษทัฯ ไมส่ามารถควบคุม

สิทธิในการออกเสียงจนไดรั้บมติที�สาํคญัดงักล่าวในบริษทัยอ่ยได ้ ทั;งนี;  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ  
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มีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยที�นอ้ยกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ 50 ไดแ้ก่ MGP SP PA และที�นอ้ยกวา่ร้อยละ 

75 ไดแ้ก่ CRB TSG PTG PGP SGP TPCH1 TPCH2 TPCH3 TPCH4  TPCH5 และ TPCH6  

          จากสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย  บริษทัฯ มีสดัส่วนจาํนวนกรรมการไมน่อ้ยกวา่

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยทุกแห่ง  และสามารถใชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหุน้ควบคุมเสียงขา้งมากในบริษทั

ยอ่ยทุกแห่งซึ, งจะสามารถควบคุมวาระสาํคญัเรื,องการอนุมติัการจ่ายเงินปันผลได ้  ยกเวน้ MGP  ซึ, งบริษทัฯ  

ถือหุน้ร้อยละ 46  อยา่งไรก็ดี  ในดา้นการบริหารงานนั(น  ขอ้บงัคบัของบริษทัยอ่ยทุกแห่งไดถู้กกาํหนดให้

แต่ละบริษทัดาํเนินตามนโยบายที,บริษทัฯ กาํหนดไว ้

 

4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ  

 4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 4.1.1 ธุรกจิก่อสร้าง 

ทรัพยสิ์นถาวรหลกัที,บริษทั ใชใ้นการประกอบธุรกิจก่อสร้าง มีรายละเอียดตามมูลค่าทางบญัชี  
(หกัค่าเสื,อมราคาแลว้) ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 ดงันี(  

              หน่วย : ลา้นบาท 

ลกัษณะทรัพย์สิน ที!ตั#ง กรรมสิทธิF ภาระผูกพนั 
มูลค่าสุทธิ 
ณ 31 ธ.ค.60 

ที�ดินและส่วนปรับปรุง จาํนวน 3 แปลง     
โฉนดเลขที� 5968, 6541 และ 6542 
เนื;อที�รวม 1 ไร่ 35 ตร.วา   

เลขที� 2,4 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 
แยก 8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวง
จรเขบ้วั  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

เจา้ของ จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

6.86 

อาคารสาํนกังาน และ ส่วนต่อเติมอาคาร   เลขที� 2,4 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 
แยก 8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวง
จรเขบ้วั  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

เจา้ของ จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

15.15 

ที�ดินและส่วนปรับปรุง 2 แปลง  โฉนดเลขที� 
14440 และ 14441 เนื;อที�รวม 18 ไร่  

อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เจา้ของ จดจาํนองกบั
สถาบนัการเงิน 

9.00 

ส่วนต่อเติมอาคาร และ อาคารบา้นพกั อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เจา้ของ - 8.46 

ที�ดินจาํนวน 3 แปลง โฉนดเลขที� 3921, 3922, 
19049 และ 76130 

จ.สุราษฏร์ธานี เจา้ของ - 11.00 

เครื�องมือ เครื�องจกัร และอุปกรณ์ก่อสร้าง   เจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั/ 
ภายใตส้ญัญาเช่าซื;อ 

29.77 

เครื�องใชส้าํนกังาน และ เครื�องตกแต่ง  เจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั 4.82 

ยานพาหนะ  
 

เจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั/
ภายใตส้ญัญาเช่าซื;อ 

6.24 
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ลกัษณะทรัพย์สิน ที!ตั#ง กรรมสิทธิF ภาระผูกพนั 
มูลค่าสุทธิ 
ณ 31 ธ.ค.60 

งานระบบไฟฟ้า ประปา เลขที� 2,4 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 
แยก 8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวง
จรเขบ้วั  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

เจา้ของ - 1.36 

รวม 92.66 

 

4.1.2 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

ทรัพยสิ์นถาวรหลกัที,บริษทั ใชใ้นการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์มีรายละเอียดตามมูลค่า
ทางบญัชี (หกัค่าเสื,อมราคาแลว้) ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี(  

               หน่วย : ลา้นบาท 

ลกัษณะทรัพย์สิน ที!ตั#ง 
ลกัษณะ
กรรมสิทธิF 

ภาระผูกพนั 
มูลค่าสุทธิ 
ณ 31 ธ.ค.60 

เครื�องใชส้าํนกังาน และ เครื�องตกแต่งสาํนกังาน  เจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั 0.51 

ยานพาหนะ  เจา้ของ ปลอดภาระผกูพนั  0.22 

รวม 0.73 
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4.1.3 ธุรกจิพลงังาน 
ปัจจุบนัโครงการโรงไฟฟ้ามีขอ้มูลสรุปอุปกรณ์หลกั ดงันี(  

  

อุปกรณ์ 
เทคโนโลย/ี 
ผู้ผลิต 

ประเภท อธิบายการทํางาน 

CRB/ MWE/TSG/PGP/SGP 
CombustionChamber เยอรมนี/ 

เยอรมนี 
ห้องเผาไหม ้ชนิดใช้ตะกรับ
แบบขั;น บนัได และมีห้อง
เผาไหมเ้พิ�มเติมดา้นหลงั  

เชื;อเพลิงถูกป้อนเขา้ห้องเผาไหมด้ว้ยชุดผลกัไฮดรอลิค เขา้สู่ห้องเผาไหมแ้บบขั;นบนัได ซึ� งปรับความเร็ว
ของการเคลื�อนที�ได ้เมื�อเชื;อเพลิงพลิกลงมาจากขั;นบนัไดแต่ละขั;น จะมีการพลิกกลบัตวั ทาํให้ดา้นล่างของ
ชิ;นเชื;อเพลิงที�สมัผสัอยูก่บัตะกรับและยงัไม่มีการเผาไหม ้ไดก้ลบัตวัขึ;นขา้งบนไดต้ิดไฟ ทาํให้มีการเผาไหม้
โดยสมูรณ์และการมีห้องเผาไหมเ้พิ�มเติมดา้นหลงั (Post Combustion) จะช่วยให้เชื;อเพลิงที�ยงัเผาไหมไ้ม่
สมบูรณ์ เกิดการเผาไหมโ้ดยสมบูณ์ในห้องเผาไหมน้ี;  ซึ� งจะช่วยให้ประสิทธิภาพของการเผาไหม ้ดีขึ;นมาก 

Boiler เย อ รม น ี/ 
ไทย 

ชนิดท่อนํ;ามี Drum 1 ชุด มี
ท่อนํ;าเป็นผนงัสาํหรับรับ
ความร้อนและนํ;าหมุนเวียน
แบบธรรมชาติ  

อากาศร้อนที�ออกจากห้องเผาไหม ้จะถูกส่งเขา้เครื�องกาํเนิดไอนํ;า (Boiler) เพื�อตม้นํ;าและเปลี�ยนสภาพเป็น
ไอนํ;าร้อนยวดยิ�ง (Superheated steam)จากนั;นจะถูกส่งไปตามท่อไอนํ;าเพื�อนาํไปหมุนกงัหันไอนํ;า 

Steam Turbine ญี �ปุ ่ น  /
ญี�ปุ่ น 

กงัห ันไอนํ; าแบบอิมพลัส์ มี
ใบพดั 9 ชุด และไอนํ; ากลั �น
ตวัทั;ง หมด พร้อมดว้ยเกียร์
ทดรอบ  

ไอนํ;าร้อนยวดยิ�งจากเครื�องกาํเนิดไอนํ;า (Boiler) จะถูกนาํเขา้มาหมุนกงัหันไอนํ;าหลงัจากนั;น ไอนํ;าจะถูก
กลั�นตวัเป็นหยดนํ;าในหอกลั�น (Condenser) โดยอาศยันํ;าเยน็จากถงัเก็บนํ;า และหอหล่อเยน็ (Cooling Tower) 
จากนั;นนํ;าเหล่านี; จะถูกส่งกลบัเขา้ Boiler เพื�อตม้ใหม ่

Generator ญี �ปุ ่ น  / 
ญี�ปุ่ น 

เครื�องกําเนิดกระแสไฟฟ้า
แบบ  ซินโครนสั  ชนิด ปิด
หมด มีการระบายความร้อน
ดว้ยอากาศ และแลกเปลี�ยน 

เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า จะถูกขบัเคลื�อนดว้ยกงัหันไอนํ; าผา่นชุดเกียร์ทดรอบ และผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดนั
ประมาณ 6,600โวลท ์ป้อนเขา้สู่หมอ้แปลงเพื�อแปลงแรงดนัเป็น 33,000โวลท ์สาํหรับ CRB และ TSG ส่วน 
MWE หมอ้แปลงจะแปลงแรงดนัเป็น 20,000โวลท ์เพื�อส่งจาํหน่ายแก่การไฟฟ้าต่อไป 
พลงังานไฟฟ้าส่วนหนึ� งประมาณร้อยละ 10 ของที�ผลิตไดจ้ะถูกใช้สาํหรับอุปกรณ์ต่างๆที�จาํเป็นในการผลิต
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อุปกรณ์ 
เทคโนโลย/ี 
ผู้ผลิต 

ประเภท อธิบายการทํางาน 

ความร้อนดว้ยนํ; าการกาํเนิด
สนามแม่เหล็กเป็นแบบหมุน 
และไม่ตอ้งมีแปรงถ่าน  

ไฟฟ้าเช่นพดัลม ปั; มนํ;า เป็นตน้ 

MGP 
CombustionChamber เดนมาร์ก/ 

จีน 
ห้องเผาไหมช้นิดใช้ตะกรับ
แบบสั �น  ระบายความร้อน
ดว้ยนํ;า 

เชื;อเพลิงถูกป้อนเขา้ห้องเผาไหมด้ว้ยชุดผลกัไฮดรอลิค เขา้สู่ห้องเผาไหม ้ที�ใช้ตะกรับแบบสั�น แบบเอียงลง 
ซึ� งเวลาในการเผาไหมจ้ะถูกตั;งให้เหมาะสมกบัเชื;อเพลิงแต่ละชนิด โดยการตั;งเวลาให้ตวัเขยา่ให้ทาํงานเป็น
ช่วงๆ เชื;อเพลิงที�ถูกเผาไหมบ้ริเวณดา้นบนของตะกรับ จะไหลลงสู่ดา้นล่างของตะกรับ และตกลงสู่ตวั
ลาํเลียงขี; เถา้หนกัดา้นล่างอากาศร้อนจากการเผาไหมจ้ะถ่ายเทความร้อนให้Boiler เพื�อผลิตไอนํ;า 

Boiler เดนมาร์ก/ 
จีน 

ชนิดท ่อนํ; ามี Drum 1 ชุด มี
ท ่อนํ; า เป็นผน งัสําหรับรับ
ความร้อนและนํ; า หมุนเวียน
แบบธรรมชาติ มี ชุดทาํไอนํ; า
ร ้อ น ย ว ด ยิ �ง  4 ช ุด  เป ็ น
เท ค โ น โ ล ย ี ผ ล ิต ไ อ นํ; า
อุณหภูมิสูงและ แรงดนัสูง 
  

อากาศร้อนที�ออกจากห้องเผาไหม ้ซึ� งอยูด่า้นล่างของเครื�องกาํเนิดไอนํ;า (Boiler) จะส่งความร้อนดว้ยการพา
ความร้อน และแผ่รังสีความร้อนเพื�อตม้นํ;าและเปลี�ยนสภาพเป็นไอนํ;าร้อนยวดยิ�ง (Superheated steam)ไอนํ;า
นี; จะถูกส่งไปตามท่อไอนํ;าเพื�อนาํไปหมุนกงัหันไอนํ;า 
 

Steam Turbine จีน / จีน กงัหันไอนํ; าแบบรีแอคชั�น มี
ใบพดั 18ชุด และไอนํ; ากลั �น
ตวัทั;งหมดพร้อมดว้ยเกียร์ทด
รอบ  

ไอนํ;าร้อนยวดยิ�งจากเครื�องกาํเนิดไอนํ;า (Boiler) จะถูกนาํเขา้มาหมุนกงัหันไอนํ;าหลงัจากนั;น ไอนํ;าจะถูก
กลั�นตวัเป็นหยดนํ;าในหอกลั�น (Condenser) โดยอาศยันํ;าเยน็จากถงัเก็บนํ;า และหอหล่อเยน็ (Cooling Tower) 
จากนั;นนํ;าเหล่านี; จะถูกส่งกลบัเขา้ Boiler เพื�อตม้ใหม ่

Generator เยอรมนี / 
เยอรมนี 

เครื�องกําเนิดกระแสไฟฟ้า
แบบ  ซินโครนสั  ชนิด ปิด

เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า จะถูกขบัเคลื�อนดว้ยกงัหนัไอนํ;าผา่นชุดเกียร์ทดรอบ และผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดนั
ประมาณ 11,000โวลท ์ป้อนเขา้สู่หมอ้แปลงเพื�อแปลงแรงดนัเป็น 22,000โวลท ์เพื�อส่งจาํหน่ายแก่การไฟฟ้า
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อุปกรณ์ 
เทคโนโลย/ี 
ผู้ผลิต 

ประเภท อธิบายการทํางาน 

หมด มีการระบายความร้อน
ดว้ยอากาศ และแลกเปลี�ยน
ความร้อนดว้ยนํ; าการกาํเนิด
สนามแม่เหล็กเป็นแบบหมุน 
และไม่ตอ้งมีแปรงถ่าน  

ต่อไป 
พลงังานไฟฟ้าส่วนหนึ� งประมาณร้อยละ 10 ของที�ผลิตไดจ้ะถูกใช้สาํหรับอุปกณ์ต่างๆที�จาํเป็นในการผลิต
ไฟฟ้าเช่นพดัลม ปั; มนํ;า เป็นตน้ 
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4.2  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

  นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ บริษทัจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที,เกื(อหนุนและเอื(อ
ประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจของบริษทัหรือเป็นธุรกิจซึ, งอยู่ในอุตสาหกรรมที,มีแนวโน้มเจริญเติบโตโดยจะ
คาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที,ไดรั้บจากการลงทุนเป็นสาํคญั  
  4.2.1 ธุรกิจก่อสร้างและกิจการร่วมค้า  บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับกิจการอื,นที, มี
ประสบการณ์และมีความชาํนาญเฉพาะดา้นเพื,อร่วมประมูลงานและก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึ, งจาํเป็นตอ้งมี
ประวติัการดาํเนินโครงการตามขนาดที,ผูว้่าจา้งกาํหนดรวมถึงการใช้เทคนิคเฉพาะด้านด้วย ซึ, งนอกจาก
ผลตอบแทนจากดาํเนินโครงการแลว้บริษทัยงัจะไดรั้บความรู้ในเทคนิคเฉพาะดา้นเหล่านั(นดว้ยรวมทั(งยงัได้
ประสบการณ์ในการทาํงานดว้ย และสามารถใชป้ระวติัการดาํเนินงานนี(ในการประมูลต่อๆไปไดด้ว้ย 
   
  4.2.2 ธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ บริษทัฯ มีความชาํนาญงานก่อสร้างอยูแ่ลว้และมองเห็น
โอกาสและช่องทางในการทาํธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ จึงลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยเ์พื,อเพิ,มรายไดอี้ก
ช่องทางหนึ,ง 
   
  4.2.3 ธุรกจิพลงังาน จากประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่างๆ บริษทัฯไดศึ้กษา
ความเป็นไปไดข้องธุรกิจพลงังานแลว้เห็นวา่มีความเป็นไปไดม้าก อีกทั(งพลงังานไฟฟ้ากเ็ป็นสิ,งที,จาํเป็น
มากจึงเขา้ดาํเนินธุรกิจพลงังาน เพื,อเพิ,มรายไดที้,มั,นคงใหก้บับริษทัในระยะยาว 

  
  4.2.4 ธุรกจิการค้า  เป็นธุรกิจที,สนบัสนุนการดาํเนินการในธุรกิจอื,นๆ เช่น จดัหาและ
จาํหน่ายวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างใหก้บัธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์  จดัหาและจาํหน่ายเชื(อเพลิง
ใหก้บัธุรกิจพลงังาน เป็นตน้ สินคา้ที,สั,งมากย็งัสามารถจาํหน่ายใหก้บับริษทัรับเหมาก่อสร้างอื,น และคูค่า้อื,น
ไดอี้กดว้ย 
 
  ส่วนด้านการบริหารนั(นบริษทัจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตวัแทนใน
บริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ทุกแห่ง และหากเป็นบริษทัร่วม บริษทัจะไม่เขา้ไปควบคุมดูแลมากนกัเพียงแต่
จะส่งตวัแทนจากบริษทัเข้าไปเป็นกรรมการในบริษทันั(น ๆ ทั(งนี( จาํนวนตวัแทนจากบริษทัที,เขา้ไปเป็น
กรรมการจะขึ(นอยูก่นัสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
              

บริษทัฯ ไดย้ื�นเสนอขอ้พิพากษาต่อสถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นคดีพิพาท หมายเลขดาํที� 79/2556 ใหผู้ว้า่จา้ง
แห่งหนึ� งชาํระค่าเสียหาย  จาํนวน 50.82 ลา้นบาท    และบริษทัดงักล่าว  ได้ยื�นคาํคดัคา้นขอ้เรียกร้องโดย
เรียกให้บริษทัฯ ชดใชค้่าเสียหาย จาํนวน 157.16 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 30 พฤษภาคม 2560 อนุญาโตตุลาการได้
มีคาํชี;ขาดใหผู้ว้า่จา้งชาํระเงินจาํนวน 17,936,922.75 บาท ใหแ้ก่บริษทั ซึ� งบริษทัไดรั้บชาํระเงินแลว้ 
         
 บริษทัฯ ได้ยื�นฟ้องผูว้่าจา้งรายหนึ� ง เป็นคดีหมายเลขดําที�  พ.293/2556 คดีหมายเลขแดงที� พ. 
1138/2557ศาลชั;นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัดงักล่าว ชาํระเงินจาํนวน 58,702,446.58 บาท พร้อมดอกเบี;ย
ร้อยละ 7.50 ต่อปี และมีการอุทธรณ์คาํตดัสินของศาลชั;นตน้ ศาลชั;นตน้ไดต้ดัสินใหบ้ริษทัดงักล่าวชาํระเงิน
พร้อมดอกเบี;ยร้อยละ 7.50  ต่อปีจากเงินตน้ นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ และค่าฤชาธรรมเนียมศาล
แทนบริษทัฯ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาคหนึ� ง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดต้ั;งค่าเผื�อ
หนี;สงสัยจะสูญ มูลคา่ 46.56 ลา้นบาท   
 
 เมื�อวนัที�  3  กนัยายน  2558    ชาวบา้นจาํนวนหนึ� งได้ร่วมกนัยื�นฟ้องหน่วยงานราชการต่อศาล
ปกครองนครศรีธรรมราช เพื�อขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าของบริษทั ทุ่งสัง กรีน จาํกดั เนื�องจากเห็นวา่เป็นการออกใบอนุญาตโดยมิชอบ อนัจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ� งแวดล้อม และโดยที�ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคําพิพากษาหรือคําสั�งในคดีนี; อาจมี
ผลกระทบต่อบริษทั ทุ่งสัง กรีน  จาํกดั จึงมีคาํสั�งเมื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน  2558  เรียกบริษทั ทุ่งสัง กรีน 
จาํกดั   เขา้มาเป็นผูร้้องสอดฝ่ายผูถู้กฟ้องคดี  โดยกาํหนดให้เป็นผูถู้กฟ้องคดีที� 3 ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการ
พิจารณาของศาล 
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6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคัญอื�น 

 

 6.1 ข้อมูลทั�วไปของบริษัท  

 ชื�อบริษทั : บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากดั (มหาชน) 

 ประเภทธุรกิจ : ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง บริษทัประกอบธุรกิจใหบ้ริการรับจา้งก่อสร้าง
ทั�วไป รวมถึงงานออกแบบ จดัหา และรับจา้งมาติดตั&งงานระบบวศิวกรรม
อยา่งครบวงจร รับจา้งงานทั&งภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั&งผูรั้บจา้ง
โดยตรง (Main Contractor) และเป็นผูรั้บจา้งเหมาช่วง (Sub Contractor) 
ซึ� งงานจากการรับจา้งงานโดยตรงและรับจา้งงานเหมาช่วงนั&นอาจจะมา
จากวธีิการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกบับริษทัอื�น
ในลกัษณะกิจการร่วมคา้  

     ธุรกจิด้านการพฒันาอสังหาริมทรัพย์ บริษทั ทีพีซี แอสเสท 
จาํกดั จดทะเบียนจดัตั&งเมื�อวนัที� 25 พฤษภาคม 2554 ปัจจุบนัมีทุนจด
ทะเบียน 230 ลา้นบาท โดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เพื�อดาํเนินการประกอบธุรกิจบา้น
จดัสรรพร้อมที�ดินเพื�อขาย โดยบริษทัฯจะเป็นผูพ้ฒันาโครงการและเป็น
เจา้ของโครงการบา้นจดัสรรต่างๆ ซึ� งมีโครงการที�ดาํเนินการอยูใ่น
ปัจจุบนั ไดแ้ก่ โครงการกรีนิช (Greenwich Town Home) รามอินทรา 
ลกัษณะโครงการเป็นโมเดิร์นทาวน์โฮม 3 ชั&น จาํนวน 174 ยนิูต และ
โครงการกรีนิช ไพร์ม (Greenwich Prime) หทยัราษฎร์ ลกัษณะโครงการ
เป็นบา้นเดี�ยว 2 ชั&น จาํนวน94ยนิูต  

     ธุรกิจพลังงาน บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ&ง จาํกดั (มหาชน) จด
ทะเบียนจดัตั&งบริษทัจาํกดั เมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2555 และไดจ้ดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เมื�อวนัที� 19 มิถุนายน 2557 และเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื�อวนัที�  8 
มกราคม 2558 โดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 
41.26 ของทุนจดทะเบียน เพื�อประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษทั
อื�น (Holding Company) ที�ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆและให้บริการสนับสนุนการ
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ดาํเนินการของบริษัทในกลุ่ม โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ&ง จาํกัด 
(มหาชน) ใช้เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการที�ควบคุมร่วมกันซึ� ง
ปัจจุบนั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 มีแผนดาํเนินการประกอบธุรกิจผลิต
และจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าจาํนวน 15 แห่ง ซึ� งรายไดห้ลกัเป็นเงินปันผล
จากบริษทัเหล่านี&และบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ๆ   
 

    ธุรกิจการค้า บริษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จาํกดั จดทะเบียน
จดัตั&งเมื�อวนัที� 16 มกราคม 2556 โดยปัจจุบนัมีทุนจดทะเบียน 25 ล้าน
บาท โดยมี TPOLY ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพื�อดาํเนินการประกอบกิจการ
ซื&อ ขาย นาํเขา้ ส่งออก สินคา้ทุกประเภททั&งในและนอกประเทศ บริษทัได้
ดาํเนินการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ รวมถึงการจดัหาแหล่งซื&อ
สินคา้ โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้สาํหรับงานก่อสร้าง, กลุ่ม
สินคา้สําหรับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล  รวมถึงกลุ่มสินคา้อื�น เพื�อเสริมสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่บริษทั     

 

 ที�ตั&งสาํนกังานใหญ่ : เลขที� 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้
บวั เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  
  

 ที�ตั&งสาํนกังานสาขา : เลขที� 140 ถนนกาํปงบารู ตาํบลบางนาค อาํเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดั
นราธิวาส 

  : เลขที� 106 หมูที่� 10 ถนนนาเกลือ ตาํบลบานา อาํเภอเมืองปัตตานี จงัหวดั
ปัตตานี  

  : เลขที� 74 หมูที่� 5  ตาํบลจะโหนง  อาํเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา   
  
 เลขทะเบียนบริษทั :  0107551000037 
  
 โทรศพัท ์ : 0-2942-6491-6, 0-2943-2930-8 
 โทรสาร :  0-2943-2939 
 Website :  www.thaipolycons.co.th 
 e-mail address :  info@thaipolycons.co.th  
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 จาํนวนและชนิดของหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั&งหมดของบริษทั :  
  - ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีทุนจดทะเบียน จาํนวน 692,868,493

บาท  
  - มีทุนที�เรียกชาํระแลว้ จาํนวน 566,998,107 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั 

จาํนวน 566,998,107 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 
 

 6.2 ข้อมูลทั�วไปของนิติบุคคลที�บริษัทถือหุ้นตั4งแต่ร้อยละ 10 ขึ4นไป 

 ชื�อบริษทั : บริษัท ทพีซีี แอสเสท จํากดั 
 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 
 ที�ตั&งสาํนกังานใหญ่ : เลขที� 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบ้วั 

เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  
 เลขทะเบียนบริษทั : 0105554068498 
 โทรศพัท ์ : 0-2942-6491-6 
 โทรสาร : 0-2942-6497 
 Website : www.tpcasset.co.th 
 e-mail address : info@tpcasset.co.th 
 จาํนวนและชนิดของหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั&งหมดของบริษทั :  

 - ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีทุนจดทะเบียน จาํนวน 230,000,000 บาท 
ประกอบดว้ย หุน้สามญั จาํนวน 2,300,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 100.00 บาท 

 - มีทุนที�เรียกชาํระแลว้ จาํนวน 230,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั จาํนวน 
2,300,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 100.00 บาท 

สัดส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 99.9996 
 

 ชื�อบริษทั : บริษัท ทพีซีี เพาเวอร์ โฮลดิ4ง จํากดั (มหาชน) 
 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพลงังาน  
 ที�ตั&งสาํนกังานใหญ่ : เลขที� 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบ้วั 

เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  
 เลขทะเบียนบริษทั : 0107557000233 
 โทรศพัท ์ : 0-2943-2935-6 
 โทรสาร : 0-2943-2935-6 ต่อ 444 
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 Website : www.tpcpower.co.th 
 e-mail address : info@tpcpower.co.th 
 จาํนวนและชนิดของหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั&งหมดของบริษทั :  

 - ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีทุนจดทะเบียน จาํนวน 401,200,000 บาท  
 - มีทุนที�เรียกชาํระแลว้ จาํนวน 401,200,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั จาํนวน 

401,200,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1.00 บาท 
สัดส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 41.26 
 

 ชื�อบริษทั : บริษัท ทพีซีี บางกอก ซัพพลาย จํากดั 
 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการคา้ 
 ที�ตั&งสาํนกังานใหญ่ : เลขที� 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบ้วั 

เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  
 เลขทะเบียนบริษทั : 0105556008981 
 โทรศพัท ์ : 0-2942-6491-6 
 โทรสาร : 0-2942-6497 

จาํนวนและชนิดของหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั&งหมดของบริษทั : 
 - ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีทุนจดทะเบียน จาํนวน 25,000,000 บาท 

ประกอบดว้ย หุน้สามญั จาํนวน 2,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10.00 บาท 
 - มีทุนที�เรียกชาํระแลว้ จาํนวน 25,000,000 บาท แบง่เป็นหุน้สามญั จาํนวน 

2,500,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10.00 บาท 
สัดส่วนการถือหุน้ : ร้อยละ 99.9990 
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6.3 ข้อมูลทั�วไปของบุคคลอ้างองิอื�นๆ  

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

 ชื,อนายทะเบียนหลกัทรัพย ์: บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 ที,ตั(ง : เลขที, 93 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนน

รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 
10400 

 โทรศพัท ์ : 0-2009-9388 
 โทรสาร : 0-2009-9476 
 Website : http://www.tsd.co.th 

ผู้สอบบัญชี 
 ชื,อบริษทั : บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั,นแนล จาํกดั 
 ที,ตั(ง : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย  เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท ์ : 0-2259-5300  
 โทรสาร : 0-2260-1553 
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การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 
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7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ทุนจดทะเบียนและทุนที�ออกและเรียกชําระแล้ว ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี.  
ทุนจดทะเบียน  จาํนวน 692,868,493 บาท 
ทุนที�เรียกชําระแล้ว  จาํนวน 566,998,107 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  จาํนวน 566,998,107 หุน้ 
มูลค่าที�ตราไว้ หุน้ละ 1.00 บาท 
 

 7.2 ผู้ถือหุ้น 

 (1) รายชื�อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

   (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที�ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ถือหุน้เกินกวา่ 0.5% ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 
2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

   

รายชื�อ จาํนวนหุ้น (หุ้น) 
สัดส่วนร้อยละ 

ของหุ้นที�ถือ 

1. นางกนกทิพย ์ จนัทร์พลงัศรี 199,341,938 35.157 
2. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 23,288,324 4.107 
3. นายสหสักรณ์  จนัทร์พลงัศรี 22,981,145 4.053 
4. นางสิดยิ!น  จนัทร์พลงัศรี 18,736,916 3.305 
5. น.ส.ชญัญานุช  นนัทขวา้ง 13,816,500 2.437 
6. นายนภ  อุบลทิพย ์ 11,722,401 2.067 
7. น.ส.สิริน   คงอุดมสิน 10,770,625 1.900 
8. นายสุทยั  เหลืองด่านสกุล 6,883,000 1.214 
9. นายธนพล  หวงัธีระประเสริฐ 5,896,600 1.040 
10. นายไชยณรงค ์ จนัทร์พลงัศรี 5,833,333 1.029 
 รวมผู้ถือหุ้นเกนิกว่า 0.5% 10 ราย 319,270,782 56.309 

 ผู้ถือหุ้นอื�น ๆ จาํนวน  4,211 ราย 247,727,325 43.691 

 รวมทัDงสิDน 566,998,107 100.000 
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  (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที!โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การ
จดัการหรือการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 

 

 

 

 

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื�น 

  การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซืDอหุ้นสามัญของบริษัท (TPOLY-W2) ไดรั้บการ
อนุมติัให้ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื.อหุน้สามญัของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) (TPOLY-
W2) จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม จากที!ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั. งที! 1/2558 เมื!อวนัที! 27 พฤษภาคม 2558 โดย
มีรายละเอียดดงันี.  
 

ชื�อผู้ออกและเสนอขาย : บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

ชื�อของใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

:
  

ใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื.อหุน้สามญัเพิ!มทุนของบริษทั ไทยโพลีคอนส์  จาํกดั (มหาชน) ครั. งที! 
2 (“ใบสาํคญัแสดงสิทธิ” หรือ “TPOLY – W2”) 

จาํนวนของใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

:
  

ไม่เกิน 125,976,090 หน่วย 

อายุของใบสําคญัแสดง

สิทธิ 

:
  

ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที!ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัที�ออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

: ตรงกบัวนัที! 29 มิถุนายน 2558 ซึ!งเป็นวนัเดียวกบัวนัที!จดทะเบียนเพิ!มทุนชาํระแลว้สาํหรับการ
เพิ!มทุนเพื!อการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ!มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสดัส่วนการ
ถือหุน้ (Rights Offering) ที!ไดรั้บอนุมติัจากที!ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครั. งที!1/2558 เมื!อวนัที! 27 
พฤษภาคม 2558 

วนัครบอายุใบสําคญั

แสดงสิทธิ 

: วนัที! 28 มิถุนายน 2561 

ราคาใช้สิทธิ : 3 บาทตอ่ 1 หุน้ (เวน้แตก่รณีมีการปรับราคาใชสิ้ทธิตามเงื!อนไขการปรับสิทธิ) 

อตัราการใช้สิทธิ : ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื.อหุน้สามญัเพิ!มทุนได ้1 หุน้  (เวน้แตจ่ะมีการเปลี!ยนแปลง

รายชื�อ จาํนวนหุ้น (หุ้น) 
สัดส่วนร้อยละ 

ของหุ้นที�ถือ 

กลุ่มครอบครัวจนัทร์พลงัศรี   

     นางสาวกนกทิพย ์จนัทร์พลงัศรี 199,341,938 35.157 
     นายสหสักรณ์ จนัทร์พลงัศรี 22,981,145 4.053 
     นางสิดยิ!น จนัทร์พลงัศรี 18,736,916 3.305 
     นางสาวจนัทกานต ์จนัทร์พลงัศรี 5,833,333 1.029 
     นายไชยณรงค ์จนัทร์พลงัศรี 4,433,000 0.782 

รวม 251,326,332 44.326 
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  ในภายหลงัตามเงื!อนไขการปรับสิทธิ) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ :
  

ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิซึ!งอาจจะมิใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทั สามารถใชสิ้ทธิไดทุ้กวนัทาํการ
สุดทา้ยของแตล่ะไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม) ของแตล่ะปีปฏิทินภายหลงั
จากวนัใชสิ้ทธิครั. งแรก ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ ยกเวน้การใชสิ้ทธิครั. งสุดทา้ยจะ
สามารถใชสิ้ทธิซื.อหุน้สามญัเพิ!มทุนของบริษทั ไดใ้นวนัที!ใบสาํคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี ซึ!ง
จะตรงกบัวนัที! 28 มิถุนายน 2561 ทั.งนี.  หากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยดุทาํการของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ใหใ้ชสิ้ทธิในวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัครบอายใุบสาํคญัแสดง
สิทธิ 

ระยะเวลาแจ้งความ

จาํนงในการใช้สิทธิ 

: ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะใชสิ้ทธิในการซื.อหุน้สามญัเพิ!มทุนจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิในระหวา่ง 5 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิในแตล่ะครั. ง ยกเวน้การแสดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิ
ครั. งสุดทา้ย ใหแ้สดงความจาํนงในการใชสิ้ทธิในระหวา่ง 15 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิครั. งสุดทา้ย 
ในกรณีที!วนัใชสิ้ทธิ (วนัใชสิ้ทธิทุกครั. งรวมถึงวนัใชสิ้ทธิครั. งสุดทา้ย) ตรงกบัวนัหยดุทาํการของ
บริษทั ใหเ้ลื!อนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการสุดทา้ยก่อนหนา้วนัใชสิ้ทธิครั. งดงักล่าว 

 

  การใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิที!จะซื.อหุน้สามญัของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 
(TPOLY-W2) จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิม จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที!เสนอขาย 125,976,090 หน่วย มีผูถื้อหุน้
มาใชสิ้ทธิ รายละเอียดเป็นดงันี.  
 

วนัที�ใช้สิทธิ (ครัDงที�) 
จาํนวนผู้มาใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ 

(บาท) 

จาํนวนเงนิที�

ได้รับ (บาท) จาํนวน (ราย) จาํนวน (หุ้น) 

30 ก.ย. 58 (ครัDงที� 1) 1 92 3 276 

30 ธ.ค. 58 (ครัDงที� 2) - - - - 

31 ม.ีค. 59 (ครัDงที� 3) 1 164 3 492 

30 ม.ิย. 59 (ครัDงที� 4) - - - - 

30 ก.ย.59 (ครัDงที� 5) - - - - 

30 ธ.ค.59 (ครัDงที� 6) 3 288 3 864 

30 ม.ีค. 60 (ครัDงที� 7) 1 2,410 3 7,230 

30 ม.ิย. 60 (ครัDงที� 8) - - - - 

29 ก.ย. 60 (ครัDงที� 9) 2 102,750 3 308,250 

30 ธ.ค. 60 (ครัDงที� 10) - - - - 

  สาํหรับเงินที!ไดรั้บจากการใชสิ้ทธิ บริษทัไดน้าํมาใชเ้ป็นเงินทุนเวยีนในการดาํเนินกิจการ และ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หมดอายุวนัที� 28 มิถุนายน 2561 คงเหลอืใบสําคัญแสดงสิทธิที�ยงัไม่ได้มาใช้สิทธิ จํานวน 
125,870,386 หน่วย (ขอ้มูล ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2560) 
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 7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากดั (มหาชน) บริษทัมีนโยบายที!จะจ่ายเงิน
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไมต่ ํ!ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลงัจาก
หกัเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย และเงินทุนสาํรองอื!น ๆ เวน้แต่ในกรณีที!บริษทัมีการลงทุนในสินทรัพยอื์!น 
อยา่งไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งขึ.นอยูก่บักระแสเงินสดของบริษทัดว้ย สาํหรับบริษทัยอ่ย/
บริษทัร่วมของบริษทันั.น มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งสอดคลอ้งกบับริษทั โดย
คณะกรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน แผนการลงทุน
ตามความจาํเป็นและความเหมาะสมอื!นๆ ตามที!คณะกรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วมเห็นสมควรดว้ย 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คือ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ.ง จาํกัด (มหาชน) 

(“TPCH”) ซึ! งเป็น Holding Company 

TPCH และบริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของ
กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของTPCH หรือบริษทัยอ่ย ตามแต่กรณี 
ภายหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย ทั.งนี.อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปลี!ยนแปลงไปจากที!กาํหนดไว้
ขา้งตน้ขึ.นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาํเป็นในการลงทุนหมุนเวยีน การลงทุน
เพิ!มเติม การขยายธุรกิจ  เงื!อนไขและขอ้จาํกดัตามที!กาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูย้มื และปัจจยัอื!นๆที!เกี!ยวขอ้ง
ในการบริหารงานตามที!คณะกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้ของTPCH หรือบริษทัยอ่ยเห็นสมควร 

 

8. โครงสร้างการจัดการ   

 8.1 คณะกรรมการบริษัท ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ระบุวา่ คณะกรรมการของบริษทั
ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของจาํนวนกรรมการทั.งหมดตอ้งมี
ถิ!นที!อยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตามที!กฎหมายกาํหนด ในการ
ดาํเนินกิจการของบริษทั กรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ที!ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ
บริษทั ตลอดจนมติประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื!อสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 

จากผลประกอบการปี 2560 2559 2558 2557 2556 

อตัรากาํไรสุทธิตอ่หุน้ (บาท) 0.31 0.21 (0.52) (0.61) (0.99) 
เงินปันผลตอ่หุน้ (บาท) 0.05 0.01153 - - - 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่กาํไรสุทธิ
(%) 

25.44% 40.0% 
- - - 
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ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 9 ทา่น ดงันี.  

 

รายชื�อกรรมการ 

 

ตาํแหน่ง 

1. ดร.ธนู กลุชล กรรมการ/ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2.นางกนกทิพย ์จนัทร์พลงัศรี กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

3.นายปฐมพล สาวทรัพย ์
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที!
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

4.นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ กรรมการ/กรรมการบริหาร 
5.นายไชยณรงค ์จนัทร์พลงัศรี กรรมการ 
6.นายเชิดศกัดิt  วฒันวจิิตรกลุ กรรมการ 

7.ดร.สุพงษ ์ลิ.มธนากลุ 
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ 

8.นายพรเทพ เศวตวรรณกลุ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
9.ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

  

กรรมการผู้มีอาํนาจลงลายมือชื�อแทนบริษัท คือ นายปฐมพล สาวทรัพย ์ นางกนกทิพย ์ จนัทร์พลงัศรี  
นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ กรรมการสองในสามคนนี.ลงลายมือชื!อร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของ
บริษทั รายละเอียดเกี!ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั ปรากฏในเอกสาร
แนบ 1 รายละเอียดเกี!ยวกบักรรมการ ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัและบริษทัยอ่ย ปรากฏในเอกสารแนบ 2 
 

จํานวนครัDงของการประชุมคณะกรรมการ และจํานวนครัDงที�กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการ 

รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 

การเข้าประชุมคณะกรรมการ  

(ภายหลงัการเข้ารับตาํแหน่ง) 

จาํนวนครัDงการ

ประชุม 

ปี 2559 

จาํนวนครัDงที�

เข้าร่วมประชุม 

ปี 2560 

1.ดร.ธนู กลุชล กรรมการ/ประธานกรรมการ/ กรรมการ
อิสระ 

6 6 

2.นางกนกทิพย ์จนัทร์พลงัศรี กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 6 6 
3.นายปฐมพล สาวทรัพย ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ประธาน 6 6 
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รายชื�อกรรมการ ตาํแหน่ง 

การเข้าประชุมคณะกรรมการ  

(ภายหลงัการเข้ารับตาํแหน่ง) 

จาํนวนครัDงการ

ประชุม 

ปี 2559 

จาํนวนครัDงที�

เข้าร่วมประชุม 

ปี 2560 

เจา้หนา้ที!บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
4.นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ กรรมการ/กรรมการบริหาร 6 5* 
5.นายไชยณรงค ์จนัทร์พลงัศรี กรรมการ 6 6 
6.นายเชิดศกัดิt  วฒันวจิิตรกลุ กรรมการ 6 5* 
7.ดร.สุพงษ ์ลิ.มธนากลุ  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 
6 6 

8.นายพรเทพ เศวตวรรณกลุ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 

6 6 

9.ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ 

1 6 

*  นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ ลาประชุม 1 ครั. ง เนื!องจากติดประชุมส่งมอบงานก่อสร้างตา่งจงัหวดั 
 นายเชิดศกัดิt  วฒันวจิิตรกลุ ลาประชุม 1 ครั. ง เนื!องจากติดธุระเดินทางไปตา่งประเทศ 

 

 

 

 

 



  
 

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

69 
ส่วนที! 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

8.2  ผู้บริหาร  

8.2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2560 เป็นดงันี.     
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 8.2.2 รายชื�อและตําแหน่งของผู้บริหาร ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560  
รายชื�อผู้บริหาร 

 

ตาํแหน่ง 

1. นางกนกทิพย ์จนัทร์พลงัศรี ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายปฐมพล สาวทรัพย ์ ประธานเจา้หนา้ที!บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3. นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานวศิวกรรมปฏิบติัการ 
4. นายวกิลุ โลหะมงคล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานวศิวกรรมเทคนิค 
5. นายรัฐพฒัน์ รัตนพนัธ์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร 
6. นายอดิศร ศรีสุขใส รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบญัชีและการเงิน 

 

หมายเหต ุ: ผูบ้ริหารทั.งหมด เป็นผูบ้ริหารตามนิยามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
     ตลาดหลกัทรัพย ์

8.3  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั.งนางสาวจริยา ปิ! นเพชร ซึ! งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และได้
ผา่นการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในหลกัสูตรที!เกี!ยวขอ้งกบัการปฏิบติั
หนา้ที!ของเลขานุการบริษทั โดยไดรั้บแต่งตั.งเป็นเลขานุการบริษทั ตั.งแต่วนัที! 1 กรกฎาคม 2558 เพื!อทาํหนา้ที!
ใหเ้ป็นไปตาม พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ม.89/15 ดงันี.   

(1) เป็นศูนยก์ลางในการจดัทาํ/เกบ็รักษาเอกสาร  
(2) ทะเบียนกรรมการ  
(3) จดัประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือนดัประชุมและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  
(4) รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  
(5) จดักิจกรรมระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหาร เพื!อส่งเสริมสัมพนัธภาพระหวา่งกนัให้ดียิ!งขึ.น  
(6) ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษทั  
(7) เรื!องอื!นๆที!ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  
โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 

  
8.4  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 8.4.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน  

 8.4.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ ที!ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เมื!อวนัที! 26 เมษายน 2560 
ไดมี้มติอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดงันี.  
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ตาํแหน่ง/ค่าตอบแทน 
เบีDยประชุม   

(บาท/ครัDง) 

ค่าตอบแทนรายปี 

(บาท) 

ประธานกรรมการ 20,000 1,900,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 1,000,000 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 10,000 500,000 
กรรมการ 10,000 - 

หมายเหต ุ: 1. กรรมการจะไดรั้บเบี.ยประชุม 4 ครั. งตอ่ปี เท่านั.น (การประชุมที!มีวาระพิจารณารับรองงบการเงิน) การ
ประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั. งที!บริษทัฯกาํหนด กรรมการจะไม่ไดรั้บเบี.ยประชุมแตอ่ยา่งใด 
2. โบนสัสาํหรับกรรมการที!ไม่เป็นผูบ้ริหาร จะจ่ายในกรณีที!บริษทัมีกาํไรจากผลการดาํเนินงานเท่านั.น และ
จะจ่ายในอตัราไม่เกิน ร้อยละ 0.50 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทัฯ ทั.งนี.วงเงินสูงสุดที!จะจ่าย
โบนสัจะไม่เกิน 1,625,000 บาท 

 3. คา่ตอบแทนกรรมการ รวมทั.งหมดอยูภ่ายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท 
 

 ในรอบปี 2560 สิDนสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบัคณะกรรมการ ดังนีD 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

จํานวน

ครัDงใน

การเข้า

ประชุม* 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ค่าเบีDยประชุม 
ค่าตอบแทนราย

ปี 

1.ดร.ธนู กลุชล ประธานกรรมการ 6/6 80,000 1,900,000 
2.นางกนกทิพย ์จนัทร์พลงัศรี กรรมการ 6/6 40,000 - 
3.นายปฐมพล สาวทรัพย ์ กรรมการ 6/6 40,000 - 
4.นายจกัรกฤษณ พงษ์
ประเสริฐ 

กรรมการ 
5/6 30,000 - 

5.นายไชยณรงค ์จนัทร์พลงัศรี กรรมการ 6/6 40,000 - 
6.นายเชิดศกัดิt  วฒันวจิิตรกลุ กรรมการ 5/6 30,000 - 
7.ดร.สุพงษ ์ลิ.มธนากลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 6/6 80,000 1,000,000 
8.นายพรเทพ เศวตวรรณกลุ กรรมการตรวจสอบ 6/6 40,000 500,000 
9.ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล กรรมการตรวจสอบ 6/6 40,000 500,000 
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ตารางเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2559 และ ปี 2560 
รายชื�อ ตาํแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ 

  ปี 2559 ปี 2560 

ค่าเบีDย

ประชุม 

ค่าตอบแทน 

รายปี 

ค่าเบีDยประชุม ค่าตอบแทน 

รายปี 

1. ดร. ธนู  กลุชล ประธานกรรมการ 80,000 1,900,000 80,000 1,900,000 
2. นางกนกทิพย ์ จนัทร์พลงัศรี กรรมการ 40,000 - 40,000 - 
3. นายปฐมพล สาวทรัพย ์ กรรมการ 40,000 - 40,000 - 
4. นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ กรรมการ 40,000 - 30,000 - 
5. นายไชยณรงค ์จนัทร์พลงัศรี กรรมการ 30,000 - 40,000 - 
6. นายเชิดศกัดิt  วฒันวจิิตรกลุ กรรมการ 40,000 - 30,000 - 
7. ดร. สุพงษ ์ ลิ.มธนากลุ  กรรมการ,ประธาน

กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ 

30,000 625,000 80,000 1,000,000 

8. นายพรเทพ  เศวตวรรณกุล กรรมการ,กรรมการ
ตรวจสอบ,กรรมการ

อิสระ 
30,000 500,000 40,000 500,000 

9. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล  กรรมการ,กรรมการ
ตรวจสอบ,กรรมการ

อิสระ 
10,000 125,000 40,000 500,000 

รวม 360,000 3,900,000 420,000 3,900,000 

 

 8.4.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร คา่ตอบแทนที!เป็นตวัเงินของผูบ้ริหารของบริษทัในรูปของ
เงินเดือนและโบนสั (เฉพาะผูบ้ริหารในนิยามของประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย)์  

ตาํแหน่ง รายละเอยีดค่าตอบแทน 

ปี 2559 ปี 2560 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

จาํนวน 

(คน) 

จาํนวนเงนิ 

(ล้านบาท) 

กรรมการบริหารและ
ผูบ้ริหาร 

เงินเดือน, โบนสั, ประกนัสงัคมและ
กองทุนสาํรองเลี.ยงชพ 

9 17.37 9 22.62 

หมายเหต ุ:  
 ปี 2559 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 9 ท่าน คือ นายไชยณรงค ์จนัทร์พลงัศรี, นางกนกทิพย ์จนัทร์พลงัศรี, นายปฐม
พล สาวทรัพย,์ นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ, นายวกิลุ โลหะมงคล, นายอดิศร ศรีสุขใส, นายราชินทร์ วงศสุ์วรรณวารี 
(ลาออก 16 กรกฎาคม 2559),นางสาวชญาณณัศ ์พนัธ์ประสิทธิt , นางทตัชามน อน้ภู่ 
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 ปี 2560 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 9 ท่าน คือ นางกนกทิพย ์ จนัทร์พลงัศรี, นายปฐมพล สาวทรัพย,์  
นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ, นายไชยณรงค ์ จนัทร์พลงัศรี, นายวกิลุ โลหะมงคล, นายอดิศร ศรีสุขใส, นายรัฐพฒัน์ รัตน
พนัธ์, นางสาวชญาณณัศ ์พนัธ์ประสิทธิt ,นางทตัชามน อน้ภู่ (ลาออก 31 ก.ค. 2560) 
***ค่าตอบแทนผู้บริหาร ที�แสดงในหมายเหตงุบการเงิน ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูงในส่วนงานโครงการ 
 

 8.4.2 ค่าตอบแทนอื�น  

 8.4.2.1 ค่าตอบอื�นของกรรมการ 

         - ไมมี่ –   
 8.4.2.2 ค่าตอบแทนอื�นของผู้บริหาร  
   - ไมมี่ – 
 
 8.4.3 นโบบายพฒันากรรมการ 

  คณะกรรมการมีนโบายส่งเสิมใหก้รรมการพฒันาความรู้อยา่งต่อเนื!อง โดยใหมี้การฝึกอบรม 
และการใหค้วามรู้ที!เกี!ยวขอ้งกบักรรมการ เพื!อเพิ!มศกัยภาพและปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื!อง อาทิเช่น 
ส่งเสริมใหมี้การจดัส่งกรรมการเขา้อบรมหลกัสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ เพื!อพฒันาศกัยภาพ ความรู้และ
ประสบการณ์ 
 
8.5 บุคลากร   
 8.5.1 จํานวนพนักงาน  
 ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีพนกังานรวมทั.งสิ.น 355  คน  โดยแบง่ตามสายงานหลกัไดด้งันี.  

สายงานหลกั 

 

จาํนวนพนักงาน 

ปี 2560 

สายงานวศิวกรรมปฏบิัตกิาร 

- ฝ่ายก่อสร้าง 

- ฝ่ายโรงไมแ้บบ 

170 

สายงานวศิวกรรมเทคนิค 

- ฝ่ายก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

- ฝ่ายเทคนิค 

- ฝ่ายออกแบบ 

- ฝ่ายเขียนแบบ 

- ฝ่ายงานระบบเครื!องกลและไฟฟ้า 

29 

สายงานสนับสนุน 

- ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์
61 
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สายงานหลกั 

 

จาํนวนพนักงาน 

ปี 2560 

- ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

- ฝ่ายระบบสารสนเทศ 

- ฝ่ายจดัหาจดัจา้ง 

- ฝ่ายสื!อสารองคก์รและพฒันาสงัคม 

- ฝ่ายธุรการ 

- ฝ่ายคลงัสินคา้ 

- ฝ่ายกฎหมาย 
สายงานบัญชีและการเงนิ 

- ฝ่ายการเงิน 

- ฝ่ายบญัชี 

- ฝ่ายบญัชีทรัพยสิ์น 

- ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

22 

อื�นๆ  73 

รวม  355 

 
 8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน  
  บริษทัและบริษทัยอ่ย ไดจ่้ายคา่ตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในรูปเงินเดือน โบนสั คา่ครองชีพ เงิน
ประกนัสุขภาพ  เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม และเงินกองทุนสาํรองเลี.ยงชีพ และอื!นๆ ดงันี.  

บริษัท 
ปี 2559 

(ล้านบาท) 

ปี 2560 

(ล้านบาท) 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 158.91 170.89 
บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั 8.60 9.74 
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ.ง  22.71 31.24 
บจก.ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย 0.8 2.02 

รวม 179.41 213.89 

 

 8.5.3 นโยบายในการพฒันาพนักงานของบริษัท  
 เนื!องจากการบริการงานรับเหมาก่อสร้างนั.น ทรัพยากรบุคคลถือวา่มีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงเห็นถึงความสาํคญัในการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่พนกังาน รวมทั.งความเป็นอยูที่!
ดีของพนกังานเพื!อการทาํงานอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ เป็นกาํลงัในการสร้างองคก์รให้เจริญเติบโตอยา่งมั!นคง
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และย ั!งยนืต่อไป บริษทัจึงจดัใหมี้ คา่ครองชีพ เงินประกนัสุขภาพ  เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินกองทุนสาํรองเลี.ยง
ชีพ และอื!นๆ  

 อีกทั.งยงัมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรอยา่งสมํ!าเสมอ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื!อเพิ!มพนูความรู้ 
ทกัษะ และความชาํนาญ รวมทั.งประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานในทุกระดบั ทั.งนี.  บริษทัและ
บริษทัยอ่ยส่งเสริมใหบุ้คลากรสามารถพฒันาความรู้ความชาํนาญจากการปฏิบติังานจริง (On the Job 
Training) โดยพนกังานที!เขา้ใหมจ่ะมี Supervisor ในแต่ละสายงานทาํหนา้ที!ฝึกสอนงานในสายงานนั.นๆ 
บริษทัและบริษทัยอ่ย จะพิจารณาจดัส่งพนกังานและผูบ้ริหารในสายงานต่างๆ เขา้ร่วมการอบรมและสัมมนา
นอกสถานที!ในเรื!องที!เกี!ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ!มเติม  

 บริษทัและบริษทัยอ่ยใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพของบุคลากร และพยายามที!จะผลิต
บุคลากรที!มีคุณภาพเพื!อความกา้วหนา้ขององคก์รโดยมีกลยทุธ์ดงันี.  
  1) พฒันาผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเนื!อง เพื!อเพิ!มขีดความสามารถในการ
ปฏิบติังาน โดยการส่งเสริม และสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการศึกษาต่อ การอบรม และสัมมนา 
  2) จดัทาํแผนพฒันาบุคลากร (Training Road Map) สาํหรับแต่ละตาํแหน่ง เพื!อใหบุ้คลากรมี
สมรรถนะตรงตามตาํแหน่งงาน และมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพ รวมทั.งมีความเตรียมพร้อมสาํหรับการสืบ
ทอดตาํแหน่ง 
  3) ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรโดยการสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมขณะปฏิบติังาน 
(On the Job Training) 
  4) สร้างจิตสาํนึกของบุคลากรใหมี้การปฏิบติังานบนพื.นฐานของจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
โดยการยกยอ่งและส่งเสริมคนดี 
  5) ส่งเสริมใหบุ้คลากรยดึมั!นในวฒันธรรมองคก์ร มีทศันคติความเป็นเจา้ของ มีจิตสาํนึกใน
การทาํงานร่วมกนั การใหบ้ริหารที!ดีและประทบัใจแก่ลูกคา้ทั.งภายในและภายนอก 
 
9.การกาํกบัดูแลกจิการ  

 การกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี

 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที!ดี และไดด้าํเนินการ
อยา่งต่อเนื!องในการจดัระบบการกาํกบัดูแลกิจการที!ดี กาํหนดนโยบายเกี!ยวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ เนื!องจาก
เห็นวา่เป็นสิ!งที!มีความสาํคญัและจาํเป็นต่อการดาํเนินธุรกิจใหมี้การเจริญเติบโตที!ย ั!งยนื คณะกรรมการบริษทั
มีความมุง่มั!นและตั.งใจที!จะปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว โดยไดก้าํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของ
บริษทั ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมและการตรวจอสอบภายในกาํกบัดูแลฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการตาม
โนบายอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื!อประโยชน์ในระยะยาวของผูถื้อหุ้นภายใตก้รอบขอ้กาํหนดของกฎหมายและ
จริยธรรมทางธุรกิจ 
 บริษทัมีความมุง่มั!นที!จะพฒันาปรับปรุงการกาํกบัดูแลกิจการที!ดี และครอบคลุมแนวปฏิบติั
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ต่างๆใหเ้ป็นสากลยิ!งขึ.น เพื!อประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และประโยชน์โดยรวมต่อ
ความสามารถในการแขง่ขนัและการเติบโตของตลาดทุนไทย  
 คณะกรรมการบริษทัมีความตอ้งการที!จะพฒันาองคก์รให้เติบโตอยา่งย ั!งยนื เป็นองคก์รโปร่งใส
และมีธรรมภิบาลที!แทจ้ริงมีความรับผดิชอบและรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม 
พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวติ พร้อมกบัการพฒันาสิ!งแวดลอ้มที!ดี
ขึ.นเพื!อมุง่สู่ประสิทธิผลความรับผดิชอบต่อสังคม 
  คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ” เพื!อส่งเสริมหลกัธรรมาภิ
บาลขององคก์ร โดยมุง่เนน้การดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื!อสัตยสุ์จริต 
บนพื.นฐาน “จริยธรรมทางธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัในการทาํงาน”และใชเ้ป็นแนวปฏิบติัที!ดีของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซึ! งจะนาํไปสู่องคก์รที!ย ั!งยนือยา่งแทจ้ริง   

 9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

  บริษทัไดก้าํหนดใหมี้การจดัทาํ “นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมธุรกิจและขอ้พึง
ปฏิบติัในการทาํงาน” เพื!อใชเ้ป็นหลกัปฏิบติัในการดาํเนินงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ยดึถือ
ปฏิบติัร่วมกนั คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที!ดีของบริษทั เป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที!ดีและมีการทบทวนเพื!อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ณ ปัจจุบนัเป็นประจาํทุกปี 
  9.1.1 โดยเนืDอหาคู่มือ “จริยธรรมธุรกจิและข้อพงึปฏิบัติในการทาํงาน” อนัไดแ้ก่ 
   1) จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ 
   2) แนวทางการดาํเนินธุรกิจ 
   3) นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รับชั!น 
   4) นโยบายการป้องกนัเหตุการณ์ที!อาจนาํไปสู่การทุจริต 
   5) จริยธรรมของฝ่ายบริหารและพนกังาน 
   6) ขอ้กาํหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏิบติัตนในลกัษณะที!อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ 
      ทางผลประโยชน์ พร้อมบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืน 
   7) นโยบายการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน 
   8) จริยธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
   9) การแจง้ขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ 
   10) วนิยั 
 หมายเหต ุ: รายละเอียดของทุกขอ้บริษทัไดท้าํการเผยแพร่ผา่นทาง http://www.thaipolycons.co.th/investor 
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 ทั.งนี.  บริษทัไดมี้การสื!อสารนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที!ดี ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น จดัทาํ
เป็นเอกสารคูมื่อการเผยแพร่ผา่นระบบอินเตอร์เนตของบริษทั(www.thaipolycons.co.th)จุดมุง่หมายเพื!อให้
พนกังาน ผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษทั ไดรั้บทราบและไดเ้ห็นถึงเจตนาที!ดีของบริษทัที!
จะกา้วไปขา้งหนา้ในการดาํรงการกาํกบัดูแลกิจการที!ดีให้ยิ!งๆขึ.นไป   

  9.1.2 บริษัทฯมีนโยบายการกํากบัดูแลกจิการตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดีตามหลกัการดังนีD 

    หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น : 

   บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิ และความเทา่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ในการไดรั้บขอ้มูลของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา และเทา่เทียมกนั เพื!อประกอบการตดัสินใจใน
ทุกๆเรื!อง ดงันั.น คณะกรรมการบริษทัจึงมีนโยบาย ดงันี.    

1) บริษทั จะจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั.งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อยา่ง
เพียงพอเพื!อใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณา โดยจะจดัส่งเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 14 วนั 
เพื!อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งครบถว้น ในกรณีที!ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ บริษทัฯจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ หรือบุคคล
ใดๆเขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้ โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ ที!บริษทัฯไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 
อาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเทา่เทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุม ทั.งในเรื!องสถานที!และ 
เวลาที!เหมาะสม  
 2) ในการประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที!กาํหนด โดยไมเ่ปลี!ยนแปลง
ขอ้มูลสาํคญัหรือเพิ!มวาระการประชุมในการประชุมอยา่งกะทนัหนั และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเทา่เทียม
กนัในการตรวจสอบการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่างๆและกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารที!เกี!ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้โดยพร้อมเพรียงกนั เพื!อตอบขอ้
ซกัถามในที!ประชุมดว้ย 
 3) บริษทัฯนาํเทคโนโลยใีชใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ ทั.งการลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนน
และแสดงผลเพื!อใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง แมน่ยาํ รวมทั.งใหมี้บุคคลที!เป็น
อิสระเป็นผูต้รวจนบั หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามญั และวสิามญัผูถื้อหุ้น เปิดเผยใหที้!
ประชุมรับทราบ พร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

4) เพิ!มช่องทางในการรับทราบขา่วสารของผูถื้อหุน้ผา่นทาง Website ของบริษทั โดยนาํขา่วสาร
และรายละเอียดต่างๆ ไวที้! Website ของบริษทั โดยเฉพาะหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นใหเ้ผยแพร่ก่อนวนั
ประชุมล่วงหนา้ เพื!อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลระเบียบวาระการประชุมไดอ้ยา่งสะดวก 
 

หมวด 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั : 
 บริษทัไดก้าํหนดใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันั.นคณะกรรมการของ
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บริษทัจึงมีนโยบายดงันี.   
 1) กาํหนดใหจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั.งขอ้มูลประกอบการประชุมในวารต่างๆใหผู้ถื้อ
หุน้ทราบล่วงหนา้การประชุม 14 วนั เพื!อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลอยา่งครบถว้นก่อนวนัประชุมผู ้
ถือหุน้    
 2) ใหเ้พิ!มการอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ที!ไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ ้
ถือหุน้สามารถมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ!งหรือใหมี้กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เขา้ร่วมประชุม 
และลงมติแทนไดแ้ละแจง้รายชื!อกรรมการอิสระดงักล่าวไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้   

3) ใหป้ฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ส่วน
นอ้ยไมว่า่จะเป็นผูถื้อหุน้ชาวไทย หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ  
 4) บริษทัใหค้วามสาํคญัในเรื!องการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในโดยจดัทาํจริยธรรมธุรกิจ เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรซึ!งไดค้รอบคลุมการดูแลเรื!องการใชข้อ้มูลภายในของพนกังานและผูบ้ริหารรวมถึงไดก้าํหนด
โทษเกี!ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูล หรือการนาํขอ้มูลของบริษทัและบริษทัยอ่ยไปใช ้เพื!อประโยชน์ส่วนตนไวแ้ลว้ 
ตามนโยบายการป้องกนัการนาํขอ้มูลภายในไปใชป้ระโยชน์ 
 
 หมวด 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย ตระหนกัและรับรู้ถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไมว่า่จะเป็นผูมี้ส่วน
ไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คูค่า้ เจา้หนี.  คูแ่ขง่ ภาครัฐ 
และหน่วยงานอื!นๆ รวมทั.งชุมชนใกลเ้คียงที!เกี!ยวขอ้งใหทุ้กกลุ่มมีสิทธิไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเทา่เทียมและเป็น
ธรรม เนื!องจากบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ซึ! งสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัและสร้างกาํไรให้บริษทัและบริษทัยอ่ย ซึ! งถือวา่เป็นการสร้างคุณคา่ในระยะยาวใหก้บับริษทัและ
บริษทัยอ่ย โดยมีการกาํหนดนโยบายดงันี.    

1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน   

 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หค้วามสาํคญัต่อพนกังาน เนื!องจากเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จของ
การบรรลุเป้าหมายของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยใหไ้ดรั้บการดูแลทั.งในดา้นโอกาสการทาํงาน ผลตอบแทน 
การแต่งตั.ง โยกยา้ยตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ และการส่งเสริมความปลอดภยัในการทาํงานอยา่งเพียงพอ 
เหมาะสม เพื!อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว จึงมีหลกัปฏิบติั ดงันี.  

 1.1) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใหผ้ลตอบแทนที!เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนกังาน  
  1.2) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในสถานที!ทาํงานใหมี้ความปลอดภยั
ต่อชีวิตของพนกังานตลอดจนทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ย และของพนกังานให้ปลอดภยัอยูเ่สมอ 
  1.3) การแต่งตั.งและโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน บริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะกระทาํดว้ยความเสมอภาค สุจริต เที!ยงธรรม และตั.งอยูบ่นพื.นฐานของความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมของพนกังานนั.นๆ    
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  1.4) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะส่งเสริมใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถอยา่งทั!วถึง
และสมํ!าเสมอ 
  1.5) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆที!เกี!ยวขอ้งกบัพนกังาน
อยา่งเคร่งครัด 
  2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น    

 บริษทัและบริษทัยอ่ยระลึกอยูเ่สมอวา่ผูถื้อหุน้ คือเจา้ของกิจการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมี
หนา้ที!สร้างมูลคา่เพิ!มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาวจึงกาํหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตาม
แนวทางดงัต่อไปนี.    

 2.1) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะพยายามสร้างความเจริญเติบโต เพื!อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บ
ผลตอบแทนที!ดี 
  2.2) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะเคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ในการรับทราบขอ้มูลที!จาํเป็นเพื!อใชใ้น
การประเมินการบริหารงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และจะเปิดเผยขอ้มูลเกี!ยวกบัผลประกอบการอยา่ง
ถูกตอ้ง ตามความจริงรวมทั.งรายงานฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อผูถื้อหุ้นอยา่งสมํ!าเสมอ ตาม
หลกัสากลอนัเป็นที!ยอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ   

 2.3) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกรายการทางบญัชีอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชี และกฎหมายที!เกี!ยวขอ้ง โดยผา่นการตวจสอบจากผูต้รวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูส้อบบญัชีอิสระของบริษทั 
 3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลกูค้า 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยตระหนกัถึงความสาํคญัของลูกคา้ จึงไดก้าํหนดนโยบายในการปฏิบติั
ต่อลูกคา้ดงันี.     

 3.1) บริการลูกคา้ดว้ยความสุภาพมีความกระตือรือร้น พร้อมใหก้ารบริการตอ้นรับดว้ยความ
จริงใจ เตม็ใจ ตั.งใจ และใส่ใจดูแลผูรั้บบริการดุจญาติสนิท บริการดว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้ง และน่าเชื!อถือ 

 3.2) รักษาความลบัของลูกคา้ และไมน่าํไปใชป้ระโยชน์ของตนเอง หรือผูที้!เกี!ยวขอ้งโดยมิ
ชอบ 
  3.3) ใหข้อ้มูลขา่วสารที!ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื!อใหท้ราบเกี!ยวกบั
บริการโดยไมมี่การโฆษณาเกินความเป็นจริงที!เป็นเหตุใหลู้กคา้เขา้ใจผดิเกี!ยวกบัคุณภาพหรือเงื!อนไขใดๆของ
บริการของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
  3.4) ใหค้าํแนะนาํเกี!ยวกบัวธีิการใหบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหมี้ประสิทธิภาพและ
เป็นประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด 
  4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประกอบธุรกิจอยา่งซื!อตรง มีจริยธรรม และคุณธรรม เป็นแนวทาง
การประกอบธุรกิจที!ถูกตอ้ง และย ั!งยนื ดงันั.นบริษทัและบริษทัยอ่ยจะยดึถือการปฏิบติัตามกฎหมายที!ใชก้บั
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ธุรกิจการคา้อยา่งเคร่งครัด โปร่งใส มีคุณธรรมและมีความรับผดิชอบ   
  4.1) บริษทัและบริษทัยอ่ยประสงคที์!จะใหก้ารจดัหาสินคา้ และบริการเป็นไปอยา่งมี
มาตรฐาน และมีจริยธรรม โดยดาํเนินการภายใตห้ลกัการดงันี.    
    4.1.1) มีการแขง่ขนัจากผูเ้สนอราคา และการคดัเลือกอยา่งเหมาะสมและเที!ยงธรรม 
   4.1.2) มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคูค่า้ 
   4.1.3) จดัทาํรูปแบบสัญญาที!เหมาะสมและเป็นสากล 
   4.1.4) จดัใหมี้ระบบการจดัการและการติดตามการปฏิบติัตามสัญญา เพื!อใหม้ั!นใจวา่
มีการปฏิบติัตามเงื!อนไขของสัญญาอยา่งครบถว้น เพื!อป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั.นตอนของ
กระบวนการจดัหา 
  4.2) บริษทัและบริษทัยอ่ยมุง่หมายที!จะพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพที!ย ั!งยนืกบัคูค่า้ที!มี
วตัถุประสงคช์ดัเจนในเรื!องคุณภาพทางดา้นเทคนิค คุณค่าของสินคา้และบริการที!คู่ควรกบัมูลคา่เงิน และมี
ความเชื!อถือซึ! งกนัและกนั 

 4.3) บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายใหก้รรมการและพนกังาน รับผลประโยชน์ใดๆ เป็น
ส่วนตวัจากคูค่า้ 
  4.4) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัที!ดี  

 4.5) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไมแ่สวงหาขอ้มูลที!เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ย
วธีิการที!ไมสุ่จริตหรือไมเ่หมาะสม 
  4.6) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะไมก่ล่าวหาในทางร้ายแก่คูแ่ขง่ทางการคา้โดยปราศจากซึ! งมูล
แห่งความจริง 
 5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม  
  5.1) บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายที!จะประกอบธุรกิจ โดยคาํนึงถึงสภาพสิ!งแวดลอ้มเป็น
สาํคญัและจะปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัเกี!ยวกบัสิ!งแวดลอ้มที!ใชบ้งัคบัอยู ่
  5.2) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะส่งเสริมใหพ้นกังานมีจิตสาํนึก และมีความรับผดิชอบต่อ
สิ!งแวดลอ้ม  
  5.3) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะแลกเปลี!ยนความรู้และประสบการณ์กบับุคคล และหน่วยงาน
อื!น เพื!อใหมี้การรักษาสภาพแวดลอ้ม ปรับปรุงการผลิต และการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
อยา่งต่อเนื!องและสมํ!าเสมอ  
  5.4) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะเคารพต่อขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ!น 
  5.5) บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนที!บริษทัและบริษทั
ยอ่ยดาํเนินธุรกิจอยูต่ามควรแก่กรณี 
 6) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
  บริษทัมีแนวคิดในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยดึมั!นในความรับผิดชอบ
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ต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลที!ดีตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้
เสียกลุ่มต่างๆ ทั.งนี.  เพื!อใหม้ั!นใจวา่ บริษทัมีนโยบายการกาํหนดความรับผดิชอบ แนวปฏิบติัและขอ้กาํหนด
ในการดาํเนินการที!เหมาะสม เพื!อป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั!นกบัทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั และบริษทั
ยอ่ยและเพื!อใหก้ารตดัสินใจและการดาํเนินการทางธุรกิจที!อาจมีความเสี!ยงดา้นการทุจริตคอร์รัปชั!นไดรั้บการ
พิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบและเหมาะสมบริษทัจึงไดจ้ดัทาํ “นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั!น” เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรขึ.นเพื!อเป็นแนวทางการปฏิบติัที!ชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ 
 

 หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
  คณะกรรมการบริษทัมุง่มั!นที!จะดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที!
เกี!ยวขอ้งเกี!ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูล โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
ถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั.งขอ้มูลของบริษทัและบริษทัยอ่ย ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทั!วไปที!มิใช่
ขอ้มูลทางการเงิน เพื!อใหผู้ที้!เกี!ยวขอ้งทั.งหมดไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเทา่เทียมกนั บริษทัจะทาํการเผยแพร่
ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัแก่ผูถื้อหุน้และสาธารณชนผา่นช่องทางและสื!อการเผยแพร่ขอ้มูลของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและWebsiteของบริษทั 
 นอกจากนี.  บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อรายงานทางการเงินเพื!อใหแ้สดงถึงสถานะทางการเงินและผล
ประกอบการที!แทจ้ริงของบริษทั โดยอยูบ่นพื.นฐานของขอ้มูลทางบญัชีที!ถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอตาม
มาตรฐานการบญัชีซึ! งเป็นที!ยอมรับโดยทั!วไป บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเกี!ยวกบักรรมการของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแต่ละทา่น ตลอดจนบทบาทและหนา้ที!ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั 
และจะเปิดเผยคา่ตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ในรายงานประจาํปีของบริษทั (แบบ 56-2) 
และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี(56-1)  

 
  หมวด 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท   

คณะกรรมการบริษทัมีความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น เกี!ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย การกาํกบัดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที!จะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อ
หุน้ โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ที!ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติที!ประชุมผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัหนา้ที!ดว้ยความซื!อสัตย์
สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั.งในระยะสั.นและระยะยาว และ
เพื!อใหม้ั!นใจวา่การดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นไปในทิศทางที!ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อ
หุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย คณะกรรมการบริษทัจะดูแลใหมี้การจดัทาํวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศ
ทางการดาํเนินงาน แผนกลยทุธ์ แผนงาน และงบประมาณประจาํปีของบริษทัและบริษทัยอ่ย คณะกรรมการ
บริษทัจะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื!อให้เกิดความเขา้ใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกนั ก่อนที!จะพิจารณาอนุมติั 
โดยมีนโยบายกาํหนดจาํนวนองคป์ระชุมขั.นตํ!าตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ
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ทั.งหมด ณ ขณะที!กรรมการจะลงมติ และติดตามใหมี้การบริหารงาน เพื!อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที!วางไวโ้ดย
จะยดึถือแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 

1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท   
 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการที!มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน

การดาํเนินธุรกิจ ทาํหนา้ที!กาํหนดนโยบาย วสิัยทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย ตลอดจนกาํกบัดูแลใหค้ณะผูบ้ริหาร บริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที!กาํหนดไว้
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตก้รอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และมติที!ประชุมผูถื้อ
หุน้ มติที!ประชุมคณะกรรมการ ดว้ยความรับผดิชอบ ซื!อสัตยสุ์จริต ระมดัระวงั ตามหลกัการขอ้พึงปฏิบติัที!ดี 
เพื!อเพิ!มมูลคา่ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแ้ก่กิจการและความมั!นคงสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
  คณะกรรมการบริษทัมีทั.งหมด 9 ทา่น โดยแบง่เป็นกรรมการบริษทัที!เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 4 
ทา่น กรรมการที!ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 5 ทา่น และจากกรรมการ 5 ทา่นนี. เป็นกรรมการอิสระจาํนวน 4 ทา่น ซึ! ง
บริษทัมีสัดส่วนกรรมการอิสระเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบริษทัทั.งหมด โดยกรรมการอิสระเป็น
บุคคลที!มีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื!อสอบทานการบริหารงานไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
  2) บทบาทและหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท     

 บริษทักาํหนดใหก้รรมการบริษทัปฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัที!ดีสาํหรับกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
บริษทัตอ้งเขา้ใจและทราบถึงบทบาทหนา้ที! และความรับผดิของตน และตอ้งปฏิบติัหนา้ที!ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที!ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื!อสัตยสุ์จริต และ
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั ทั.งนี.คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํหนดนโยบาย 
เป้าหมายการดาํเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษทั และกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที!กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื!อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวม 
 3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท   
  กาํหนดใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ย 4 ครั. งต่อปี และมีการประชุมวาระพิเศษเพิ!มตามความ
จาํเป็น ซึ! งตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั โดยเลขานุการบริษทั ทาํหนา้ที!จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้ เพื!อใหก้รรมการมีเวลาเพียงพอสาํหรับ
การศึกษาขอ้มูลก่อนการเขา้ประชุม และจะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไมน่อ้ยกวา่กึ!งหนึ!งของจาํนวนกรรมการ
ทั.งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม     
  ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที!เป็นประธานที!ประชุม มีหนา้ที!ดูแล จดัสรรเวลาแต่ละ
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วาระใหอ้ยา่งเพียงพอ โดยที!กรรมการแต่ละทา่นมีอิสระในการแสดงความเห็นในประเด็นที!สาํคญัโดยคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนเกี!ยวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 
  ในการประชุมกรรมการผูที้!มีส่วนไดเ้สีย โดยนยัสาํคญัในเรื!องที!พิจารณาตอ้งออกจากที!
ประชุมระหวา่งการพิจารณาเรื!องนั.นๆและไมมี่สิทธิออกเสียงในเรื!องดงักล่าว   
  การลงมติใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก และหากมีกรรมการคดัคา้นมติดงักล่าว ใหบ้นัทึกคาํคดัคา้นไว้
ในรายงานการประชุม 
  ในการพิจารณาเรื!องหนึ!งเรื!องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารที!เกี!ยวขอ้ง โดย
ขอใหฝ่้ายบริหารที!เกี!ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมชี.แจงขอ้มูลรายละเอียดเพิ!มเติมได ้
  เลขานุการบริษทั ทาํหนา้ที!ในการจดบนัทึกและจดัทาํรายงานการประชุม ภายใน 14 วนั 
จดัเกบ็รายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนบัสนุนติดตามใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถ
ปฏิบติัหนา้ที!ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบัและมติที!ประชุมผูถื้อหุน้รวมทั.งประสานงานกบัผูที้!เกี!ยวขอ้ง 
 4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท    
  บริษทัไดก้าํหนดคา่ตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาถึงผล
ประกอบการภารกิจ ความรับผดิชอบ และการปฏิบติัหนา้ที!ของคณะกรรมการ ที!ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษทั 
โดยเปรียบเทียบกบับริษทัอื!นที!มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที!ใกลเ้คียงกนั ซึ! งไดแ้ก่    
  1) คา่เบี.ยประชุม  
  2) คา่ตอบแทนรายปี  
  3) โบนสัสาํหรับกรรมการที!ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร ซึ! งรวมทั.ง 3 รายการแลว้ไมเ่กิน 6,000,000 บาท 
โดยคณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที!พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษทัในเบื.องตน้ เพื!อนาํเสนอที!
ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัเป็นประจาํทุกปี 
 5) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร    
  คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหมทุ่กคนเพื!อสร้างความรู้ความ
เขา้ใจในธุรกิจ และการดาํเนินการดา้นต่างๆของบริษทั ขณะเดียวกนักมี็นโยบายเสริมสร้างความรู้และมุมมอง
ใหม่ๆ  ส่งเสริมใหมี้การพบปะระหวา่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง แลกเปลี!ยนความคิดเห็น เพื!อเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ที!ของกรรมการ ขณะเดียวกนักมี็นโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหมี้
การฝึกอบรมและใหค้วามรู้แก่ผูที้!เกี!ยวขอ้งในระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ทั.งกรรมการบริษทั 
กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เพื!อใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื!อง เช่น การเขา้อบรมหลกัสูตร
ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตรของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
หลกัสูตรของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์    และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ พร้อมทั.งวาง
แผนการสืบทอดตาํแหน่งของระดบัผูบ้ริหารฝ่ายขึ.นไป เพื!อมั!นใจไดว้า่บริษทัมีผูบ้ริหารที!มีความรู้ 
ความสามารถเพียงพอ ต่อการปฏิบติัหนา้ที! และความต่อเนื!องในการบริหารงานที!เหมาะสม 
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 6) รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท  
   คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทั 
และสารสนเทศทางการเงินที!ปรากฎในรายงานประจาํปี การจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นการจดัทาํตาม
มาตรฐานการบญัชีที!รับรองโดยทั!วไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที!เหมาะสมและถือปฏิบติัสมํ!าเสมอและใช้
ดุลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัทาํ รวมทั.งกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูดู้แลเกี!ยวกบั
คุณภาพของรายงานทางการเงินและเป็นผูใ้หค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั 
  7) การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

   บริษทัฯ มีนโยบายจดัใหค้ณะกรรมการบริษทั มีการประเมินผลการปฏิบติังาน
ตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั. ง เป็นประจาํทุกปีเพื!อช่วยให้คณะกรรมการไดมี้การพิจารณาทบทวนผลงาน โดย
เป็นการแสดงความเห็นต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการทั.งคณะวา่ไดก้าํหนด, ปฏิบติั, ดาํเนินการในเรื!อง
ต่างๆ ไดเ้หมาะสมมากนอ้ยเพียงใด ซึ! งการประเมินผลดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานของคณะกรรมการ
บริษทัฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การวเิคราะห์ประเด็นอุปสรรคต่างๆ และหาขอ้สรุปเพื!อกาํหนด
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงานของคณะกรรมการบริษทั 
  โดยเลขานุการบริษทัจะนาํส่งแบบประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ซึ! งเป็น
แบบฟอร์มตามแนวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่งใหก้รรมการทุกทา่นประเมินผลการปฏิบติังาน
ประจาํปีทั.งแบบคณะและรายบุคคล ซึ! งภายหลงัที!กรรมการแต่ละทา่นประเมินเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะนาํส่ง
แบบประเมินกลบัมายงัเลขานุการบริษทั เพื!อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละทา่นและ
สรุปผลวเิคราะห์การประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปี และรายงานใหค้ณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาเพื!อใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์!กล่าวขา้งตน้ โดย ในปี 2560 บริษทัไดจ้ดัใหค้ณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองเป็นครั. งแรก ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั. งที! 1/2561 เมื!อวนัที! 26 
กุมภาพนัธ์ 2561 ทั.งนี.  เกณฑ์การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ ดงันี.  
  คะแนนเทา่กบัร้อยละ 100  =  ดีเยี!ยม  
  ช่วงร้อยละ 81 - 99   = ดีมาก 
  ช่วงร้อยละ 61 – 80  = คอ่นขา้งดี 
  ช่วงร้อยละ 41 - 60  = พอใช ้
  ช่วงร้อยละ 0 – 40  = ควรปรับปรุง    
 8)  นโยบายและวธีิปฏิบัติ ในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอื�นของกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ 
  คณะกรรมการใหค้วามสาํคญักบัประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที!ของกรรมการเพื!อให้
กรรมการสามารถอุทิศเวลา ในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัไดอ้ยา่งเตม็ที! จึงกาํหนดเป็นนโยบาย ในการ
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จาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียน ที!กรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้มเ่กิน 5 แห่งโดยในปัจจุบนั ไมมี่
กรรมการบริษทัที!ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนเกินหลกัเกณฑที์!กาํหนด 
  นอกจากนี.  คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการที!บริษทัอื!นของ
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ดงันี.  คือกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ จะตอ้งไมป่ระกอบกิจการ 
อนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั 
หรือเป็นหุน้ส่วนไมจ่าํกดัความรับผดิชอบในหา้งหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชนหรือ
บริษทัอื!น ที!ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทั ไมว่า่จะทาํเพื!อ
ประโยชน์ของตนหรือเพื!อประโยชน์ผูอื้!น เวน้แต่จะไดแ้จง้ ใหที้!ประชุมผูถื้อหุน้ ทราบก่อน ที!จะมีมติแต่งตั.ง 
  โดยในปัจจุบนักรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไมไ่ดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอื!น
ที!ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษทันอกจากนี.  กรรมการและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไมไ่ดเ้ขา้เป็นหุน้ส่วน ในห้างหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้ส่วนไมจ่าํกดัความ
รับผดิชอบ ในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอื!น ที!ประกอบกิจการอนัมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการบริษทั 
  9) การกาํหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ 
   บริษทัไดถื้อปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ใหก้รรมการออก
จากตาํแหน่งจาํนวนหนึ!งในสามในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ย
บุคคลที!มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษทัไดจ้ดัใหมี้กรรมการที!เหมาะสมกบัขนาดของกิจการของบริษทั ใน
ปัจจุบนัมีกรรมการทั.งหมด 9 คน ซึ! งเป็นกรรมการที!เป็นผูบ้ริหาร 4 คน กรรมการที!ไมไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 1 คน 
กรรมการอิสระ 4 คน ทั.งนี.กรรมการแต่ละคนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
 10) การรายงานการถือครองหลกัทรัพย์บริษัท ของตนเองและคูส่มรสรวมทั.งบุตรที!ยงัไม่
บรรลุนิติภาวะต่อที!ประชุมคณะกรรมการภายหลงักรรมการทา่นนั.นไดรั้บการเลือกตั.งใหเ้ป็นกรรมการ 
หลงัจากนั.นหากกรรมการและคูส่มรสรวมทั.งบุตรที!ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะมีการทาํธุรกรรมการซื.อขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทักรรมการทา่นนั.นกจ็ะรายงานการซื.อขายหลกัทรัพยต่์ที!ประชุมคณะกรรมการในการ
ประชุมครั. งถดัไป โดยรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการ ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
 

รายชื�อกรรมการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทั ไทยโพลคีอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 

การเปลี�ยนแปลง

ระหว่างปี 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 

ของตนเอง 

ของคู่สมรส

และบุตรที�ยงั

ไม่บรรลนุติิ

ภาวะ 

ของตนเอง 

ของคู่สมรส

และบุตรที�ยงัไม่

บรรลนุิตภิาวะ 

1. ดร. ธนู  กลุชล - - - - - 
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รายชื�อกรรมการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทั ไทยโพลคีอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 

การเปลี�ยนแปลง

ระหว่างปี 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 

ของตนเอง 

ของคู่สมรส

และบุตรที�ยงั

ไม่บรรลนุติิ

ภาวะ 

ของตนเอง 

ของคู่สมรส

และบุตรที�ยงัไม่

บรรลนุิตภิาวะ 

2. นางกนกทิพย ์ จนัทร์พลงัศรี 241,499,999 - เปลี!ยนแปลง 199,341,938 - 
3. นายปฐมพล สาวทรัพย ์ 699 - ไม่เปลี!ยนแปลง 699 - 
4. นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ - - - - - 
5. นายไชยณรงค ์จนัทร์พลงัศรี 6,433,333 - เปลี!ยนแปลง 5,833,333 - 
6. นายเชิดศกัดิt  วฒันวจิิตรกลุ 1,136,484 - ไม่เปลี!ยนแปลง 1,136,484 - 
7. ดร. สุพงษ ์ ลิ.มธนากลุ  - - - - - 
8. นายพรเทพ  เศวตวรรณกุล - - - - - 
9. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล  - - - - - 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  

 โครงสร้างกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยอีก 2 ชุด 
ซึ! งประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษทั 
 กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทั มีคุณสมบติั
ครบถว้นและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 รวมทั.งไมมี่
ลกัษณะตอ้งหา้มและลกัษณะที!แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที!จะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการ
กิจการที!มีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที!เกี!ยวขอ้ง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมี
ขอบเขตอาํนาจหนา้ที!และความรับผดิชอบ ดงันี.  
 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ
จาํนวนทั.งสิ.น 9 ทา่น ดงันี.  

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัDงที�เข้าร่วมประชุม/

การประชุมทัDงหมด (ภายหลงั

การเข้ารับตาํแหน่ง) 

ปี 2559 ปี 2560 

1.ดร.ธนู กลุชล ประธานกรรมการ/กรรมการ
อิสระ 

6/6 6/6 

2.นางกนกทิพย ์จนัทร์พลงัศรี กรรมการ 6/6 6/6 
3.นายปฐมพล สาวทรัพย ์ กรรมการ 6/6 6/6 
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รายชื�อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัDงที�เข้าร่วมประชุม/

การประชุมทัDงหมด (ภายหลงั

การเข้ารับตาํแหน่ง) 

ปี 2559 ปี 2560 

4.นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ กรรมการ 5/6 5/6 
5.นายไชยณรงค ์จนัทร์พลงัศรี กรรมการ 5/6 6/6 
6.นายเชิดศกัดิt  วฒันวจิิตรกลุ กรรมการ 6/6 5/6 
7.ดร.สุพงษ ์ลิ.มธนากลุ กรรมการ 5/6 6/6 
8.นายพรเทพ เศวตวรรณกลุ กรรมการ 5/6 6/6 
9.ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล กรรมการ 1/1 6/6 

 หมายเหต ุ:  กรรมการลาํดบัที! 1-9 ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) แลว้ 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท    

 1) อาํนาจหนา้ที!ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์รวมถึงกฎหมายอื!นใดที!กาํหนดใหเ้ป็น
อาํนาจหนา้ที!ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษทัมหาชนจาํกดั  

2) อาํนาจหนา้ที!ตามขอ้บงัคบัของบริษทัที!กาํหนดใหเ้ป็นของคณะกรรมการ 
3) พิจารณาอนุมติัแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณและงบลงทุนประจาํปี 
4) ดาํเนินกิจการคา้ของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั  

ตลอดจนมติของที!ประชุมผูถื้อหุน้  
5) วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษทั ตลอดจนตรวจสอบผลการดาํเนินงานของ

บริษทั 
 6) กาํหนดระเบียบต่าง ๆ ของบริษทั 
  6.1) แต่งตั.งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ!งหรือหลายคน 
หรือบุคคลอื!นกระทาํการอยา่งหนึ!งอยา่งใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที!คณะกรรมการพึงมี และ
มีสิทธิที!จะยกเลิก เพิกถอน แกไ้ข หรือ เปลี!ยนแปลงอาํนาจดงักล่าวได ้
  6.2) พจิารณา และอนุมติักิจการอื!นๆที!สาํคญั อนัเกี!ยวกบับริษทัหรือที!เห็นสมควรจะดาํเนิน
กิจการนั.นๆ เพื!อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั เวน้แต่เรื!องดงัต่อไปนี.  จะกระทาํไดต่้อเมื!อไดรั้บอนุมติัจากที!
ประชุมผูถื้อหุน้ก่อน ทั.งนี.กาํหนดให้รายการที!กรรมการหรือบุคคลที!อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื!นใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการซึ!งมีส่วนไดเ้สียในเรื!องนั.น ไมมี่
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื!องนั.น 
   6.2.1) เรื!องที!กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดม้ติที!ประชุมผูถื้อหุน้   
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   6.2.2) การทาํรายการที!กรรมการมีส่วนไดเ้สียและอยูใ่นข่ายที!กฎหมาย หรือ
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยร์ะบุใหต้อ้งไดรั้บอนุมติัจากที!ประชุมผูถื้อหุน้ 
   6.2.3) นอกจากนั. นในกรณีดังต่อไปนี. จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที!ประชุม
คณะกรรมการและที!ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั.งหมดของผูถื้อหุ้น
ที!เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน      
    6.2.3.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั.งหมดหรือบางส่วนที!สาํคญั 
   6.2.3.2) การซื.อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื!น หรือบริษทัเอกชนมาเป็น
ของบริษทั 

6.2.3.3) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญา เกี!ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทั
ทั.งหมดหรือบางส่วนที!สาํคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื!นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทัหรือการรวมกิจการกบั
บุคคลอื!นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทุนกนั 

6.2.3.4) การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
    6.2.3.5) การเพิ!มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้ การควบหรือเลิกบริษทั
  

6.2.3.6) เรื!องอื!นใดตามที!กฎหมายกาํหนด 
  

 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รายชื!อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที! 31 
ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัDงที�เข้าร่วมประชุม/

การประชุมทัDงหมด (ภายหลงั

การเข้ารับตาํแหน่ง) 

ปี 2559 ปี 2560 

1.ดร.สุพงษ ์ลิ.มธนากลุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3/4 4/4 
2.นายพรเทพ เศวตวรรณกลุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3/4 4/4 
3.ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 1/1 4/4 

 หมายเหต ุ:  1) นายพรเทพ เศวตวรรณกลุ และ ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล เป็นกรรมการตรวจสอบที!มีความรู้และ
  ประสบการณ์เพียงพอที!สามารถทาํหนา้ที!ในการสอบทานความน่าเชื!อถือของงบการเงินของบริษทั 
  2) นายวชัรชยั สมบุญยิ!ง ทาํหนา้ที!เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการ
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารที!รับผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั.งรายไตรมาสและ
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ประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที!เห็นวา่
จาํเป็นและเป็นเรื!องสาํคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษทักไ็ด ้

2) สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที!มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั.ง โยกยา้ย เลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื!นใดที!รับผดิชอบเกี!ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายที!เกี!ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
 4) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั.งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทน
ของผูส้อบบญัชีโดยคาํนึงถึงความน่าเชื!อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
สาํนกังานตรวจสอบบญัชีนั.น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที!ไดรั้บมอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชี
ของบริษทั และเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั. ง 
 5) พิจารณารายการที!เกี!ยวโยงกนัหรือรายการที!อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทั.งนี.  เพื!อใหม้ั!นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
 6) ปฏิบติัการอื!นใดตามที!คณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ดว้ยเช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี!ยง ทบทวนการปฏิบติัตาม
จรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ริหาร ทบทวนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัในรายงานสําคญั ๆ ที!ตอ้งเสนอต่อ
สาธารณชนตามที!กฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ บทรายงานและการวเิคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นตน้ 
 7) จดัทาํรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ
บริษทัและแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันี.  ซึ! งรายงานดงักล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ รายการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี.  

7.1) ความเห็นเกี!ยวกบักระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของ
บริษทัถึงความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นที!เชื!อถือได ้   
  7.2) ความเห็นเกี!ยวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  

 7.3) ความเห็นเกี!ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายที!เกี!ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั   
   7.4) ความเห็นเกี!ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี   

7.5) ความเห็นเกี!ยวกบัรายการที!อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
7.6) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละทา่น 
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    7.7) ความเห็นหรือขอ้สังเกตุ โดยรวมที!คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติั
หนา้ที!ตามกฎบตัร     
    7.8) รายงานอื!นใดที!เห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั!วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที!และ
ความรับผดิชอบที!ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 
  9.2.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director) รายชื!อคณะกรรมการบริหาร ณ วนัที! 
31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1.นางกนกทิพย ์จนัทร์พลงัศรี* ประธานกรรมการบริหาร 
2.นายปฐมพล สาวทรัพย ์ กรรมการบริหาร 
3.นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ กรรมการบริหาร 
4.นายวกิลุ โลหะมงคล กรรมการบริหาร 
5.นายอดิศร ศรีสุขใส กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ :  *กรรมการบริหาร ลาํดบัที! 1 ไดรั้บการอนุมติัแตง่ตั.งเป็นประธานกรรมการบริหาร ในการประชุม 
   คณะกรรมการบริษทั ครั. งที! 1/2560 เมื!อวนัที! 30 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

จาํนวนครัDงที�เข้าร่วมประชุม/

การประชุมทัDงหมด  
(ภายหลังการเข้ารับตําแหน่ง) 
ปี 2559 ปี 2560 

1.นางกนกทิพย ์จนัทร์พลงัศรี กรรมการบริหาร 20/22 23/24 
2.นายปฐมพล สาวทรัพย ์ กรรมการบริหาร 19/22 24/24 
3.นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ กรรมการบริหาร 22/22 24/24 
4.นายวกิลุ โลหะมงคล กรรมการบริหาร 9/9 24/24 
5.นายอดิศร ศรีสุขใส กรรมการบริหาร 9/9 24/24 

 

 ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร  
  1) ใหมี้อาํนาจตดัสินใจในเรื!องการดาํเนินงานที!สาํคญัของบริษทั  โดยกาํหนดขอบเขต
ประเภท หรือขนาดของภารกิจ วตัถุประสงค ์แนวทางและนโยบายของบริษทั รวมถึงการกาํกบัดูแลการ
ดาํเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที!ไดรั้บ
อนุมติัจากคณะกรรมการ   

 2) พิจารณาและอนุมติัการจดัซื.อจดัจา้ง ตลอดจนการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื.อขาย
สินทรัพยถ์าวรของบริษทัภายในขอบเขตที!ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 



  
 

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

91 
ส่วนที! 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

 3) มีอาํนาจในการจดัซื.อวสัดุก่อสร้างทั!วไปไดไ้มเ่กิน 20 ลา้นบาท และมีอาํนาจในการจดัซื.อ
วสัดุจาํพวก เหล็ก คอนกรีต ไดไ้มเ่กิน 80 ลา้นบาท และมีอาํนาจในการจดัจา้งบริษทัรับเหมาและ/หรือ
ผูรั้บเหมารายยอ่ยไดไ้มเ่กิน 150 ลา้นบาท 
  4) มีอาํนาจในการทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงิน รวมถึงการกูย้มืเงิน และการเปิดบญัชีต่าง ๆ 
ภายในขอบเขตที!คณะกรรมการบริษทักาํหนด 
  5) มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษทัต่อบุคคลภายนอกในกิจการที!
เกี!ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ 
  6) พิจารณาเรื!องการระดมทุนของบริษทัเพื!อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั   
  7) อนุมติัการแต่งตั.งที!ปรึกษาดา้นต่าง ๆ ที!จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทั 
  8) ดาํเนินกิจการที!เกี!ยวขอ้งกบัการบริหารงานโดยทั!วไปของบริษทั   
  9) พิจารณาและอนุมติัแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบริษทั  และพิจารณาอนุมติัคาํขอ
จากฝ่ายงาน ต่าง ๆ ของบริษทัที!เกินอาํนาจสั!งการของฝ่ายงานนั.น 
  10) หากการดาํเนินงานตามแผนงานที!ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ใชง้บประมาณ
สูงเกินกวา่งบประมาณที!ไดรั้บอนุมติัร้อยละ 10 จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

 ทั.งนี.  การมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและ
ระเบียบต่าง ๆ ที!ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และตอ้งไมอ่นุมติัรายการใด ๆ ที!ตนเองหรือบุคคลที!
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื!นใด
กบับริษทัและบริษทัยอ่ย และจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื!อใหค้ณะกรรมการ
บริษทัพิจารณา 
  การอื!นใดนอกเหนือจากที!กล่าวมาขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารไมส่ามารถกระทาํได ้ เวน้แต่
จะไดรั้บมอบหมายจากที!ประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นคราวไป   

  9.2.4 ผู้บริหาร รายชื!อผูบ้ริหารของบริษทั ณ วนัที!  31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 

1.นางกนกทิพย ์จนัทร์พลงัศรี ประธานกรรมการบริหาร 
2.นายปฐมพล สาวทรัพย ์ ประธานเจา้หนา้ที!บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3.นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานวศิวกรรมปฏิบติัการ 
4.นายวกิลุ โลหะมงคล รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานวศิวกรรมเทคนิค 
5.นายอดิศร ศรีสุขใส รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานบญัชีและการเงิน 
6นายรัฐพฒัน์ รัตนพนัธ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุ่มงานสนบัสนุน 

หมายเหต ุ: ผูบ้ริหารลาํดบัที! 1-6 เป็นผูบ้ริหารตามนิยาม ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ 
     ตลาดหลกัทรัพย ์
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  ขอบเขตอาํนาจหน้าที�ของกรรมการผู้จัดการ 
   1) พิจารณาเรื!องการจดัสรรงบประมาณประจาํปีก่อนที!จะนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั ทั.งนี. ใหร้วมถึงการพิจารณาอนุมติัการเปลี!ยนแปลงและเพิ!มเติมงบประมาณรายจ่ายประจาํปีใน
ระหวา่งที!ไมมี่การประชุมคณะกรรมการบริษทั และใหน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื!อทราบในที!ประชุม
คราวถดัไป 
 2) มีอาํนาจในการจดัซื.อวสัดุในการก่อสร้างครั. งละมูลคา่ไมเ่กิน 10 ลา้นบาท และการจดัซื.อ
สินคา้เครื!องมือ อุปกรณ์ เครื!องใช ้ฯลฯ ที!มีมูลคา่ในการจดัซื.อครั. งละไมเ่กิน 10 ลา้นบาท หากเกินจากจาํนวน
ที!สามารถอนุมติัให้นาํเสนอเพื!อขออนุมติัต่อที!ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั 
   3) อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนที!สาํคญัๆ ที!ไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ซึ! ง
งบประมาณดงักล่าวไดผ้า่นมติอนุมติัจากคณะกรรมการแลว้ หรือที!คณะกรรมการบริษทัไดเ้คยมีมติอนุมติัใน
หลกัการไวแ้ลว้    
  4) อนุมติัในหลกัการการลงทุนในการขยายธุรกิจตลอดจนการร่วมทุนกบัผูป้ระกอบกิจการ
อื!นๆ และใหน้าํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื!ออนุมติัในที!ประชุมคราวถดัไป 
   5) อนุมติัการแต่งตั.งผูมี้อาํนาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั!งจ่ายเงินของบริษทั รวมทั.งสัญญา
ต่าง ๆ เอกสารทางการบญัชี / การเงิน และเอกสารทั!วไป    
  6) เป็นที!ปรึกษาฝ่ายจดัการในเรื!องเกี!ยวกบันโยบายดา้นการเงิน การตลาด การบริหารงาน
บุคคลและดา้นการปฏิบติัการอื!น ๆ ซึ! งเกี!ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

  7) จดัสรรเงินบาํเหน็จรางวลัหรือคา่ตอบแทนซึ!งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้
ใหแ้ก่พนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัหรือของบุคคลใด ๆ ที!กระทาํกิจการใหบ้ริษทั 

  8) อนุมติัการแต่งตั.งโยกยา้ยและเลิกจา้งพนกังาน 
  9) มีหนา้ที!ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารโดยพลนั ในกรณี

ที!เกิดเหตุทุจริต หรือสงสัยวา่มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบติัที!ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทาํที!ผดิปกติอื!น ซึ! ง
อาจกระทบต่อชื!อเสียง และฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั   

ทั.งนี.การมอบอาํนาจดงักล่าวขา้งตน้กรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและ
ระเบียบวาระต่าง ๆ ที!ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัและตอ้งไมอ่นุมติัรายการใด ๆ ที!ตนเองหรือบุคคล
ที!อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื!นใด
กบับริษทัและบริษทัยอ่ยและจะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื!อใหค้ณะกรรมการ
บริษทัพิจารณา 
   การอื!นใดนอกเหนือจากที!กล่าวมาขา้งตน้ กรรมการผูจ้ดัการไมส่ามารถกระทาํได ้ เวน้แต่จะ
ไดรั้บมอบหมายจากที!ประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นคราว ๆ ไป 
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 9.2.5 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560 

รายชื�อ ตาํแหน่ง 
คณะกรรมการ 

บริหาร 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1.ดร.ธนู กลุชล กรรมการ,ประธานกรรมการ,
กรรมการอิสระ 

- - 

2.นางกนกทิพย ์จนัทร์พลงัศรี กรรมการ 23/24 - 
3.นายปฐมพล สาวทรัพย ์ กรรมการ 24/24 - 
4.นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ กรรมการ 24/24 - 
5.นายไชยณรงค ์จนัทร์พลงัศรี กรรมการ 24/24 - 
6.นายเชิดศกัดิt  วฒันวจิิตรกลุ กรรมการ - - 
7.ดร.สุพงษ ์ลิ.มธนากลุ กรรมการ,ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 
- 4/4 

8.นายพรเทพ เศวตวรรณกลุ กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ 

- 4/4 

9.ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ 

- 4/4 

 

 9.2.6 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท 

ชื�อ 
ปีที�ได้รับ

แต่งตัDง 

ปีที�เลอืก

ครัDงล่าสุด 
ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/

แต่งตัDง เป็น

กรรมการใน

ปี 2561 

การแต่งตัDง

ในครัDงถัดไป 

1. ดร.ธนู กลุชล 2551 2557 
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560 

2.นายไชยณรงค ์จนัทร์พลงัศรี 2531 2557 กรรมการ ไม่ใช่ 2560 

3.นายจกัรกฤษณ พงษป์ระเสริฐ 2558 2559 กรรมการ ไม่ใช่ 2562 

4.นางกนกทิพย ์จนัทร์พลงัศรี 2556 2558 กรรมการ ใช่ 2561 
5.นายปฐมพล สาวทรัพย ์ 2556 2558 กรรมการ ใช่ 2561 

6.นายเชิดศกัดิt  วฒันวจิิตรกลุ 2556 2559 กรรมการ ไม่ใช่ 2562 

7.ดร.สุพงษ ์ลิ.มธนากลุ 2551 2557 
กรรมการ 

กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560 

8.นายพรเทพ เศวตวรรณกลุ 2551 2559 
กรรมการ 

กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2562 
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ชื�อ 
ปีที�ได้รับ

แต่งตัDง 

ปีที�เลอืก

ครัDงล่าสุด 
ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/

แต่งตัDง เป็น

กรรมการใน

ปี 2561 

การแต่งตัDง

ในครัDงถัดไป 

9.ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล 2559 - 
กรรมการ 

กรรมการอิสระ ใช่ 2561 

 
 

 9.3 การสรรหาและแต่งตัDงกรรมการและกรรมการชุดย่อย  

  9.3.1 คณะกรรมการบริษัท 

    การสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการสรรหาและแต่งตั.งกรรมการบริษทัที!ทรงคุณวฒิุ 
เพื!อทาํหนา้ที!กาํกบัดูแลกิจการ เพื!อประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั โดยกรรมการบริษทัทุกทา่นตอ้งมีคุณสมบติั
เบื.องตน้ ดงันี.   

 1) มีคุณสมบติัไมข่ดัแยง้กบัขอ้กาํหนดของกฎหมาย ของประกาศ ที!เกี!ยวขอ้ง ประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้บงัคบั
บริษทัเกี!ยวกบัคุณสมบติัของกรรมการบริษทั  

  2) มีความซื!อสัตย ์ คุณธรรม ความคิดริเริ!ม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ ความยติุธรรม 
ความเป็นอิสระและการใหโ้อกาสผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียม ประวติัการศึกษาและประวติัการทาํงานอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการกาํกบัดูแลกิจการ  
   3) การอบรมที!เกี!ยวเนื!องกบัการกาํกบัดูแลกิจการและการกาํหนดนโยบายในระดบัสูง  
   4) ความมุง่มั!นที!จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั   

 5) การอุทิศเวลาและความสามารถเพื!อยกระดบัการพฒันากิจการของบริษทั 
   คณะกรรมการบริษทัจะป็นผูพ้ิจารณากลั!นกรองบุคคลที!เหมาะสมเพื!อแต่งตั.งเป็นกรรมการ
บริษทั ไมว่า่จะเป็นกรรมการบริษทัที!เป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้หรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของ
ทกัษะและประสบการณ์ที!จะสร้างความเขม้แขง็ของคณะกรรมการบริษทั ซึ! งจะมีการทบทวนเป็นครั. งคราว
ตามความเหมาะสม 

 การแต่งตัDงกรรมการบริษัท การเลือกตั.งกรรมการบริษทั มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงันี.  
  1) คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และกรรมการบริษทัไมน่อ้ย
กวา่กึ!งหนึ!งของจาํนวนกรรมการทั.งหมดตอ้งมีถิ!นฐานอยูใ่นราชอาณาจกัร 

    2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเทา่กบัจาํนวนหุน้ที!ถือโดยหนึ!งหุน้เทา่กบัหนึ!งเสียง 
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    3) ในกรณีที!ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิเลือกบุคคลมากกวา่ 1 คน เป็นกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บุคคลแต่ละทา่นไดเ้ทา่กบัจาํนวนเสียงที!ตนมีอยู ่โดยจะแบง่คะแนนเสียงไมไ่ด ้

 4) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั.งกรรมการบริษทั ใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียง
เทา่กนั ใหผู้เ้ป็นประธานในที!ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชี.ขาด 

 5) ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั. ง ใหก้รรมการบริษทัออกจากตาํแหน่งเป็นอตัราหนึ!ง
ในสาม ถา้จาํนวนกรรมการบริษทัที!จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้ กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที!สุด
กบัส่วนหนึ!งในสาม   

   ในกรณีที!ตาํแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอื!นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาและแต่งตั.งผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการบริษทัแทนในการประชุม
ครั. งถดัไปดว้ยคะแนนเสียงไมต่ ํ!ากวา่สามในสี!ของจาํนวนกรรมการบริษทัที!เหลืออยูแ่ละบุคคลที!เขา้เป็น
กรรมการบริษทัแทน จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเพียงเทา่วาระที!เหลืออยูข่องกรรมการบริษทัที!ออกไป  

 9.3.2 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ       

  คณะกรรมการบริษทั หรือที!ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีของบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั.ง
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ ขึ. น ซึ! งกําหนดให้มีจ ํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบริษทั และผูที้!ไดรั้บคดัเลือกเป็นกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้น
บญัชี หรือการเงิน ทั.งนี. คณะกรรมการตรวจสอบดาํรงตาํแหน่งอยูใ่นวาระคราวละ 3 ปี โดยมีหลกัเกณฑ์ใน
การคดัเลือกกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ดงันี.   

   1) เป็นบุคคลที! ถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นที! มีสิทธิออกเสียง
ทั.งหมดของบริษทั   

   2) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มทั.งในการเงินและการบริหารงานของบริษทัหรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ
เป็นบุคคลที!อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะที!อาจทาํให้ขาดความเป็นอิสระ โดยตอ้งไมมี่ผลประโยชน์หรือส่วน
ได้เสียในลกัษณะดงักล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั.งเป็นกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 

 3) ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ ของบริษทั หรือบริษทัในเครือ บริษทัร่วม 
หรือบุคคลที!อาจมีความขดัแยง้และไมไ่ดรั้บการแต่งตั.งเป็นตวัแทนเพื!อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 4) เป็นบุคคลที!มีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบติัภารกิจ และแสดงความเห็นได้
โดยอิสระ ไม่อยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของกลุ่มบุคคลใด ๆ  
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 9.3.3 คณะกรรมการบริหาร    
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั.งคณะกรรมการบริหารของบริษทั ซึ! งกาํหนดให้มี

จ ํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่ เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการ หรือพนักงาน หรือผู ้มีความรู้
ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื!อทาํหน้าที!ดูแลบริหารกิจการของบริษัท ตามที!
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั 

 9.3.4 ผู้บริหารระดับสูงสุด (กรรมการผู้จัดการ)   

  ในการสรรหาผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการนั.น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพ้ิจารณา
เบื.องตน้ ในการกลั!นกรองสรรหาบุคคลที!มีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ที!เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั และเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี และ
สามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายที!คณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด้ และนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป  

 
9.4 การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 กลไกในการกาํกบัดูแลและรับผดิชอบการดําเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม 

 บริษทัมีกลไกกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมทั.งทางตรงและทางออ้ม รวมทั.งมีมาตรการ
ในการติดตามการบริหารงานของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม เพื!อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน
ของบริษทัและสามารถควบคุมดูแลจดัการและรับผดิชอบการดาํเนินงานขอบริษทัยอ่ยไดเ้สมือนเป็น
หน่วยงานหนึ!งของบริษทัดงันี.  
 1) บริษทัมีหนา้ที!ติดตามและกาํกบัดูแลการบริหารและการดาํเนินงานต่างๆของบริษทัยอ่ย และ/หรือ
บริษทัร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายที!บริษทักาํหนด กฎหมายที!เกี!ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ รวมทั.งกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เทา่ที!ไมข่ดัหรือแยง้กบักฎหมายอื!น รวมถึงกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัยอ่ย และ/หรือ
บริษทัร่วมเปิดเผยขอ้มูลเกี!ยวกบัฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม 
การเขา้ทาํรายการที!มีนยัสาํคญัที!เขา้ข่ายเป็นรายการที!เกี!ยวโยงกนั หรือการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์
ของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม หรือรายการอื!นใดที!สาํคญัซึ! งมิไดเ้ป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทัยอ่ย 
และ/หรือบริษทัร่วม ให้บริษทัทราบก่อนการเขา้ทาํรายการดงักล่าวอยา่งครบถว้นถูกตอ้งภายในระยะเวลา
กาํหนด  
 2) บริษทัจะดาํเนินการแต่งตั.งผูแ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทั
ร่วมอยา่งนอ้ยตามสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วม บริษทัจะกาํหนดระเบียบปฏิบติัให้
ฝ่ายจดัการเสนอชื!อผูที้!จะเป็นตวัแทนของบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุม ในบริษทั
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ยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมให้คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบก่อน  และมีหนา้ที!ดาํเนินการเพื!อประโยชน์ที!ดี
ที!สุดของบริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมนั.นๆ (ไมใ่ช่ต่อบริษทั) เวน้แต่จะมีขอ้จาํกดัตามกฎหมายอื!น หรือ
เงื!อนไขการร่วมทุนกบัภาครัฐ หรือกรณีอื!นใดตามที!กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนหรือขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจะกาํหนด 
 3)  ในกรณีที!บริษทัยอ่ยตกลงเขา้ทาํรายการที!เกี!ยวโยงกนักบับุคคลที!เกี!ยวโยงกนัของบริษทัยอ่ย หรือ
รายการเกี!ยวกบัการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ!งสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยตามหลกัเกณฑที์!กาํหนดไวต้ามประกาศ
ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (แลว้แต่กรณี) บริษทั
และบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามที!ประกาศดงักล่าวกาํหนดไวใ้นเรื!องนั.นๆ ก่อนเขา้
ทาํรายการดงักล่าวโดยอนุโลม โดยบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามที!ประกาศดงักล่าว
กาํหนดเช่นเดียวกบักรณีที!บริษทัเป็นผูท้าํรายการดงักล่าวเอง  

 ทั.งนี.  รายการประเภทดงักล่าวจาํเป็นตอ้งไดรั้บอนุมติัจากที!ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที!ประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทั ตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนั.น ใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยพิจารณาขนาดของรายการเทียบกบังบการเงินรวม
ของบริษทั   

 4)  ในกรณีที!บริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมจะดาํเนินการใดๆ ที!อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษทั หรือผลประโยชน์อื!นใดที!บริษทัควรไดรั้บในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
และ/หรือบริษทัร่วมอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัยอ่ย และ/หรือบริษทัร่วมจะดาํเนินการในเรื!องดงักล่าวได ้ จะตอ้ง
ไดรั้บการพิจารณาและอนุมติัจากที!ประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือที!ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ตามที!
คณะกรรมการของบริษทั เห็นสมควร โดยคณะกรรมการของบริษทั จะเป็นผูก้าํหนดรายละเอียดดงักล่าว  

9.5 นโยบายการดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน  

 บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที!ดี 
โดยยดึมั!นในหลกัธรรมาภิบาล ความซื!อสัตยสุ์จริตในการดาํเนินธุรกิจ และเพื!อให้แน่ใจวา่นกัลงทุนใน
หลกัทรัพยข์องบริษทัไดรั้บสารสนเทศที!เชื!อถือไดอ้ยา่งเท่าเทียมและทนัทว่งที บริษทัจึงไดก้าํหนดระเบียบ
การกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายเกี!ยวกบัหลกัทรัพย ์และมุง่เนน้ความโปร่งใสใน
การประกอบธุรกิจ โดยปรับปรุงนโยบายและไดรั้บการอนุมติัจากที!ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั. งที! 1/2561 
เมื!อวนัที! 26 กุมภาพนัธ์ 2561 สรุปสาระสาํคญัดงันี.   
 1) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัและบริษทยอ่ย ตอ้งไมใ่ชข้อ้มูลภายในของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยที!มีสาระสาํคญัต่อการเปลี!ยนแปลงราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัที!ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื!อการซื.อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัอนันาํมาซึ! ง
ผลประโยชน์ของตนเองและผูอื้!น  
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 2) บริษทัมีหนา้ที!เปิดเผยสารสนเทศเกี!ยวกบัการดาํเนินงานที!สาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยให้
สาธารณชนทราบโดยทนัที และอยา่งทั!วถึง โดยผา่นสื!อและวธีิการที!ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทักาํหนด และผา่นสื!ออื!นๆของฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ และประชาสัมพนัธ์ 
เพื!อใหแ้น่ใจวา่ขอ้มูลขา่วสารไดเ้ขา้ถึงนกัลงทุนทุกกลุ่มอยา่งทนัทว่งทีและเทา่เทียม 

 3) บริษทักาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมทั.งคูส่มรสและบุตรที!ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะ รายงานการ
เปลี!ยนแปลงการถือหลกัทพรัพยข์องบริษทั ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั.งที!มี การแกไ้ขเพิ!มเติม) 
(“พรบ.หลกัทรัพยฯ์”) และประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที! สจ.12/2552 เรื!องการจดัทาํและเปิดเผย
รายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี และจดัส่งสาํเนารายงานนี.ใหแ้ก่บริษทัในวนั
เดียวกบัที!ส่งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพยข์องบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกไตรมาส 
 4) บริษทักาํหนดหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยที!ไดรั้บทราบ
ขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที!ไมมี่หนา้ที!เกี!ยวขอ้ง และละเวน้การซื.อขายหุ้นของ
บริษทัในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที!บริษทัจะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่ขอ้มูลที!เป็นสาระสาํคญัอื!นๆสู่
สาธารณชน 

 5) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งไมท่าํการซื.อขายโอนหรือรับ
โอนหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยใชข้อ้มูลภายในของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย และ/หรือ เขา้ทาํนิติกรรมอื!นใดโดย
ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทั ไมว่า่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม ขอ้กาํหนดนี.ให้รวมถึง คูส่มรสและบุตรที!ยงัไมบ่รรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยดว้ย ผูใ้ดที!ฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบั ดงักล่าวจะถือวา่ไดก้ระทาํผดิอยา่งร้ายแรง 

 6) บริษทัมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภยัทางดา้นระบบคอมพิวเตอร์ และขอ้มูลสารสนเทศอยา่ง
เขม้งวด เพื!อป้องกนัไมใ่หข้อ้มูลขา่วสารที!สาํคญัถูกเปิดเผย กรณีที!กรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานนาํขอ้มูล
ภายในบริษทัไปใชใ้นทางมิชอบ โดยบริษทัไดก้าํหนดบทลงโทษ หากผูใ้ดฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดอยา่ง
ร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวนิยัและตามที!กฎหมายกาํหนด ทั.งนี.  บริษทัไดจ้าํกดัการเขา้ถึงขอ้มูลภายในซึ!ง
ยงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เพียงผูมี้หนา้ที!เกี!ยวขอ้ง ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที!ฝ่ายบญัชีและการเงิน เจา้หนา้ที!ฝ่ายนกั
ลงทุนสัมพนัธ์ 

 7) การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ อีก
ทั.งขอ้มูลที!เปิดเผยตอ้งมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลาและสมํ!าเสมอไมว่า่ขอ้มูลเหล่านั.นจะเป็นเรื!องบวก
หรือลบต่อบริษทั ต่อนกัลงทุนหรือตลาดทุน ขอ้มูลที!มีความสาํคญัและปกติมิไดเ้ปิดเผยเป็นการทั!วไปจะถูก
เปิดเผยอยา่งเทา่เทียมใหก้บัผูล้งทุน ทุกราย และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูที้!ไดรั้บ
มอบหมายเทา่นั.น เช่น ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ส่วนนกัลงทุนสัมพนัธ์ เป็นตน้    
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)   
  บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีให้แก่บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ 
อินเตอร์เนชั!นแนลจาํกดั ซึ! งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับรอบปีบญัชี สิ.นสุดวนัที! 31 
ธนัวาคม 2560 เป็น จาํนวนเงิน 3,115,000 บาท    

 2) ค่าบริหารอื�น (non-audit fee)  
    บริษทัและบริษทัยอ่ยไมมี่การจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื!นให้แก่ ผูส้อบบญัชีของ
บริษทัหรือสาํนกังานสอบบญัชีที!ผูส้อบบญัชีสังกดั  บุคคลหรือกิจการที!เกี!ยวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกั
งานสอบบญัชีที!ผูส้อบบญัชีสังกดั ในรอบปีบญัชีที!ผา่นมา 

   
9.7 การปฏิบัติตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ดีในเรื�องอื�นๆ   

   ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน    
  บริษทัจดัใหมี้ผูที้!ทาํหนา้ที!ตรวจสอบภายในเพื!อตรวจสอบการปฏิบติังานใหแ้น่ใจไดว้า่ มี

การควบคุมทางดา้นการเงินและมีการปฏิบติังานที!เป็นไปตามแนวทางที!วางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั.ง
การตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ที!เกี!ยวขอ้งกบับริษทั โดยผลการตรวจสอบจะถูก
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารระดบัสูง  
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม ( CorporateSocialResponsibilities : CSR ) 

   10.1 นโยบายภาพรวม 

    บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลกิจการที!ดี และยดึหลกัจริยธรรมควบคูไ่ป
กบัการใส่ใจสังคมและดูแลสิ!งแวดลอ้ม โดยคาํนึงผูที้!มีส่วนไดส่้วนเสียที!เกี!ยวขอ้งทั.งภายใน และภายนอก
องคก์ร ตั.งแต่ผูถื้อหุน้พนกังาน ลูกคา้ ชุมชนตลอดจนสังคมวงกวา้งเพื!อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ั!งยนื 
  ทั.งนี.  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หค้วามสาํคญัเกี!ยวกบัสิ!งแวดลอ้มและสังคมรอบขา้ง เพื!อให้
สามารถอยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งมีความสุข ควบคูไ่ปกบัการดาํเนินธุรกิจ คือ การไดร่้วมสร้างสรรคแ์ละ
แบง่ปันความสุขกลบัคืนสู่ชุมชนในทุกๆขั.นตอนของการปฏิบติังานและใส่ใจถึงคุณภาพชีวติ สิ!งแวดลอ้ม และ
เราเชื!อเสมอวา่ การเกื.อกลูซึ! งกนัและกนั ทั.งพนกังาน ลูกคา้ และผูถื้อหุน้ ตลอดจนสังคมและสิ!งแวดลอ้ม จะทาํ
ใหเ้ราเติบโตอยา่งย ั!งยนื ภายใตน้โยบายการดาํเนินธุรกิจ ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว ประหยดั และมีคุณภาพ 
เพื!อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหลู้กคา้พร้อมพฒันาสังคมและสิ!งแวดลอ้มควบคูไ่ปดว้ย 
 10.2 การดําเนินงาน 

   การดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดค้าํนึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนและสังคม 
โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการดาํเนินธุรกิจที!ชดัเจน นอกจากนี.บริษทัและบริษทัยอ่ยใหค้วามสาํคญักบั
การต่อตา้นทุจริตเพื!อเป็นแบบอยา่งที!ดีของสังคม และดาํเนินกิจการดว้ยหลกัจริยธรรม เพื!อใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที!ดีอนัจะส่งผลประโยชน์แก่สังคมและสิ!งแวดลอ้มเพื!อการพฒันาอยา่งย ั!งยนื 
 10.2.1 การดําเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม  
   คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายและยดึถือปฏิบติัมาอยา่งต่อเนื!อง ในเรื!องของการปฏิบติัต่อคู่
คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ดว้ยความซื!อสัตยสุ์จริต การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนการ
ปฏิบติัตามพนัธสัญญาต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 
   แนวทางในการปฏิบัติ     
   1) จดัใหมี้การแขง่ขนัจากผูเ้สนอราคา และการคดัเลือกอยา่งเหมาะสม และเที!ยงธรรม  

   2) กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคูค่า้    

   3) จดัทาํรูปแบบสัญญาที!เหมาะสมและเป็นสากล ระบุเงื!อนไขและขอ้ตกลงต่างๆร่วมกนัไว้

ในสัญญา   

   4) จดัให้มีระบบการจดัการและการติดตามการปฏิบติัตามสัญญา และปฏิบติัตามเงื!อนไข

ต่างๆที!มีอยา่งเคร่งครัด กรณีที!ไม่สามารถปฏิบติัตามเงื!อนไขขอ้ใดได้ ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้ทราบเพื!อร่วมกนั

พิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

   5) ให้ขอ้มูลข่าวสารและคาํแนะนาํที!ถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเหตุการณ์ ต่อคู่คา้ เพื!อใหท้ราบ

เกี!ยวกบัสินคา้และบริการ 

 6) ส่งมอบงานที!มีคุณภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัคูค่า้ในราคาที!เป็นธรรม  
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10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 

   คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในการไม่มีส่วน

เกี!ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั!น โดยการกาํหนดแนวทางเป็นรูปธรรมชดัเจนไดแ้ก่ กาํหนดความรับผิดชอบ 

แนวทางปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการที!เหมาะสมและป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั!นกบัทุกกิจกรรม

ทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย และเพื!อให้การตดัสินใจดาํเนินการทางธุรกิจที!อาจมีความเสี!ยงดา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชั!นไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบและเหมาะสม    

   แนวทางในการปฏิบัต ิ  

   1) กาํหนดใหมี้บทลงโทษทางวนิยัและโทษทางกฎหมาย กรณีพบผูเ้กี!ยวขอ้งกบับริษทัและ

บริษทัยอ่ย กระทาํการที!เกี!ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั!น 

   2) กาํหนดใหมี้การเผยแพร่ ใหค้วามรู้และทาํความเขา้ใจ กบับุคคลที!เกี!ยวขอ้งทั.งภายในและ

ภายนอก ที!ตอ้งปฏิบติัหนา้ที!เกี!ยวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย ใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นทุจริต

คอร์รัปชั!น 

   3) ใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครอง ผูแ้จง้เรื!องทุจริตที!เกี!ยวขอ้งกบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

   คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสาํคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจไปสู่ความ

ย ั!งยนื โดยคาํนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศกัดิt ศรีในความเป็นมนุษยข์องพนกังานทุกคน ซึ! ง

เป็นรากฐานของการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณภาพและคุณคา่   

   บริษทัตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างผลิตภณัฑที์!มีคุณภาพ จึงให้

ความสาํคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม ทั.งในเรื!องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั.ง 

โยกยา้ย และการพฒันาศกัยภาพควบคูก่บัการพฒันาคุณธรรม เพื!อใหพ้นกังานเป็นผูมี้ความสามารถและเป็น

คนดีของสังคม เช่น การจา้งงานที!เป็นธรรมสาํหรับพนกังานและใหพ้นกังานไดรั้บค่าตอบแทนที!เหมาะสม

ตามศกัยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและจดัระบบการทาํงานใหพ้นกังานมีความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น 

มีสุขอนามยัที!ดี พฒันาพนกังานเพื!อฝึกทกัษะและเพิ!มพนูศกัยภาพอยา่งทั!วถึง และใหพ้นกังานรับทราบ

ขา่วสารของบริษทัอยา่งสมํ!าเสมอ 

 ทั.งนี.  บริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบที!เกี!ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด อยา่ง
เสมอภาค และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ เพื!อเป็นแนวทางสู่การ
พฒันาและจดัการที!ย ั!งยนืขององคก์ร 
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  10.2.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

   คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม และใหค้วาม

เคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัดิt ศรีของความเป็นมนุษย ์ ตามหลกัสิทธิมนุษยส์ากล และหลกัจริยธรรมที!

ดี เพื!อนาํไปสู่ความสงบสุขในสังคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องคก์รอยา่งย ั!งยนื 

 แนวทางในการปฏิบัติ    

   1) การเคารพสิทธิในการทาํงานตามหลกัสิทธิมนุษยชน โดยไมเ่ลือกปฏิบติัต่อการจา้งงาน 

ไมบ่งัคบัใหบุ้คคลขาดความสมคัรใจที!จะทาํงาน ไม่ใชแ้รงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนกังาน 

   2) ใหค้วามคุม้ครองทางสังคมและสภาพการทาํงานของพนกังาน โดยกาํหนดเงื!อนไขการจา้ง

ที!เป็นธรรมและไดรั้บคา่ตอบแทนและสวสัดิการอื!นที!เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี!ยงการ

กระทาํที!ไมเ่ป็นธรรมที!มีผลกระทบต่อความมั!นคงในหนา้ที!การงานของพนกังาน หรือคุกคามและสร้างความ

กดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

   3) ใหค้วามคุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน ดูและรักษาสภาพแวดลอ้มและ

จดัระบบการทาํงานใหพ้นกังานมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นรวมถึงสุขอนามยัที!ดี 

  10.2.5 การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

   บริษทัส่งเสริมการอยูร่่วมกบัชุมชนและสังคมอยา่งมีความสุข โดยมุง่เนน้ที!การสร้างโอกาส

ทางการศึกษาแก่กลุ่มเยาวชนและผูด้อ้ยโอกาส ใหมี้ความรู้ พึ!งพาตนเอง มีความเขม้แขง็สามารถอยูไ่ดด้ว้ย

ตนเอง ดา้นอาชีวศึกษาบริษทัสนบัสนุนโครงการรับนกัศึกษาฝึกงานสายอาชีพจากมหาวทิยาลยัต่างๆ เขา้

ฝึกงานตามโครงการก่อสร้างของบริษทั อีกทั.งมุง่เนน้กระบวนการทาํงานร่วมกบัชุมชน และส่งเสริมกิจกรรม

ต่างๆของชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของชุมชนทั.งใกลแ้ละไกลตามนโยบายของบริษทัและสอดคลอ้ง

กบัทิศทางการพฒันาของภาครัฐและวถีิชุมชน เพื!อพฒันาคุณภาพชีวติและเศรษฐกิจของชุมชนอยา่งย ั!งยนื 

  10.2.6 การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

   บริษทัมุง่เนน้ใหพ้นกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดลอ้มในพื.นที!ทาํงานผา่น

กิจกรรม 5 ส. และ Big Cleanning Day สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้และผูเ้ยี!ยมชมโครงการของบริษทัอยา่ง

ต่อเนื!อง ในส่วนของกระบวนการก่อสร้าง ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ตลอดจนมี

มาตรการควบคุม บาํบดั และตรวจวดัคุณภาพสิ!งแวดลอ้มทั.งภายในโครงการและในพื.นที!ชุมชนเพื!อใหม้ั!นใจ

วา่กิจกรรมของบริษทั เป็นมิตรต่อสิ!งแวดลอ้มและมีการพฒันาอยา่งต่อเนื!อง ตามแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปนี.

   แนวทางในการปฏิบัติ 

   1) พฒันาและแสวงหาความรู้เพื!อจดัการและป้องกนัมลภาวะที!เกิดขึ.นอยา่งครบถว้น 

   2) ตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่และย ั!งยนื 
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   3) ส่งเสริมการทาํงานในกิจการ เพื!อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนใหก้บัสิ!งแวดลอ้ม 

   4) ส่งเสริมใหมี้การถ่ายทอดองคค์วามรู้ เรื!องสิ!งแวดลอ้มระหวา่งพนกังาน เพื!อใหเ้กิดความ

เขา้ใจ และไดป้ลูกฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร เพื!อนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งย ั!งยนื 

  10.2.7 นวตักรรมจากการดําเนินงาน 

   คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวสิัยทศัน์องคก์ร“บริษทัจะทาํการก่อสร้างใหเ้ป็น

อุตสาหกรรม ที!ครบวงจร พฒันาเติบโตอยา่งต่อเนื!อง เพื!อใหเ้กิดความมั!นคงและย ั!งยนื” และเพื!อนาํไปสู่การ

สร้างมูลคา่เพิ!มใหอ้งคก์รในระยะยาว ดว้ยการพฒันาต่อยอดความรู้ ผสมผสานการใชเ้ทคโนโลยทีี!ทนัสมยั 

และการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ เพื!อนาํไปสู่การเปลี!ยนแปลงทางความคิด กระบวนการทาํงานใหมี้

ประสิทธิภาพ ดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ สามารถแขง่ขนัไดด้ว้ยคุณภาพ

ของงาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและแนวโนม้เทคโนโลยทีี!เปลี!ยนแปลงอยา่งต่อเนื!อง  

   10.2.8 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์  

   คณะกรรมการมีการกาํหนดนโยบายที!จะไมล่่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์และมีแนว

ปฎิบติัโดยกาํหนดใหมี้การตรวจสอบผลงานหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที!ไดรั้บมาหรือที!จะ

นาํมาใชภ้ายในบริษทัก่อน เพื!อป้องกนัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิt ของผูอื้!น หากมีกรณีการ

ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิt  บริษทัจะเร่งแกไ้ขและชดใชค้า่เสียหายใหแ้ก่ผูถู้กละเมิด 

   
10.3  กจิกรรมเพื�อประโยชน์ต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม      

  นอกจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติแลว้ บริษทัยงัคาํนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ!งแวดลอ้ม รวมถึง

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั.งคูค่า้, ผูถื้อหุน้, พนกังานและผูมี้ส่วนเกี!ยวขอ้งอื!นๆ โดยจดัใหมี้ฝ่าย Corporate 

Communications & Corporate Social Responsibillity “CC&CSR” ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมเพื!อประโยชน์ต่อ

สังคมและสิ!งแวดลอ้ม ทั.ง In Process และ After Process เพื!อเป็นการตอบแทนผลการดาํเนินงานคืนสู่สังคม

ดว้ยความสาํนึกรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งแทจ้ริง    

  10.3.1 CSR In Process      

  1) ความรับผดิชอบต่อผู้เกี�ยวข้องทางธุรกจิ 

  ปลูกฝังใหพ้นกังานทั.งองคก์ร ตระหนกัในคุณภาพ คุณธรรม ซึ! งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณคา่ คุณงามความ

ดี โดยยดึหลกัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั การบริหารที!ถูกตอ้ง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลกักาํกบัดูแล

กิจการและจริยธรรมธุรกิจ  

  2) ความรับผดิชอบต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนเกี�ยวข้องอื�นๆ 
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  ใหค้วามสาํคญัต่อผูถื้อหุ้น คู่คา้ และพนกังาน โดยมีเป้าหมายเพิ!มกาํไรใหแ้ก่บริษทั โดยการลด

ตน้ทุน ลดคา่ใชจ่้าย รณรงคต่์อตา้นการทุจริต โดยส่งเสริมคนดี มีความซื!อสัตย ์ขจดัคนโกง จรรโลงคุณธรรม 

ส่งเสริมใหพ้นกังานแกปั้ญหาที!เกิดขึ.นอยา่งเป็นรูปธรรม  

  3) ความรับผดิชอบต่อพนักงาน 

  3.1) พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรที!มีคุณคา่ที!สุดของบริษทั จึงไดพ้ฒันาบุคลากร ให้เป็นผูที้!
มีคุณคา่ โดยใหพ้นกังานตระหนกัถึง คุณภาพ คุณธรรม ในการปฏิบติังาน ให้โอกาสผลตอบแทนและ
ความกา้วหนา้ตลอดจนดูแลสวสัดิการดา้นอื!นๆของพนกังานดว้ย 
   3.2) เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนกังานทุกคน เช่น วางระบบบริหารคา่ตอบแทนอยา่งเป็น

ธรรม, มีกิจกรรมผูบ้ริหารพบพนกังาน, คาํนึงถึงความปลอดภยัของพนกังานโดยมีคูมื่อความปลอดภยัสาํหรับ

พนกังาน (TPOLY-SHE-MAN-01), มีการประกนัสุขภาพของพนกังาน, โครงการเงินออม, กิจกรรมเปิดบา้น

ทกัทายทุกโครงการเพื!อดูแลดา้นสุขภาพ พลานามยั, กิจกรรมพุทธรรมนาํใจ เป็นตน้ 

   3.3) พฒันาช่องทางการสื!อสาร ประชาสัมพนัธ์ (E-mail, Website, Intranet, Facebook, 

Youtube, Line, สื!อสิ!งพิมพ)์ 

3.4) กิจกรรมแลกเปลี!ยนเรียนรู้และสารพนัปัญหาโดยนาํเอาพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาแลกเปลี!ยนเพื!อเป็นแบบอยา่งในการทาํงานในการประชุมประจาํเดือน 

3.5) สื!อประชาสัมพนัธ์ภายใน “พี!ตุบ๊อกต่อ” นาํขา่วคราวของบริษทัเผยแพร่ใหท้ราบทั!วทั.ง

องคก์รเพื!อสาํนึกรักองคก์ร 

3.6) ฝ่ายเทคนิคและออกแบบ ฝ่ายระบบสารสนเทศ และฝ่ายกฎหมาย นาํความรู้ดา้นการ

ก่อสร้าง, ความรู้ดา้น IT และความรู้ดา้นกฎหมาย เผยแพร่เป็นประจาํทุกเดือน 

   3.7) รณรงคก์ารประหยดัพลงังานดา้นต่างๆ เช่น นํ.า ไฟ และประหยดักระดาษ เป็นตน้ 

  10.3.2 CSR After Process 

บริษทัตระหนกัอยูเ่สมอวา่การดาํเนินธุรกิจของเราคือการไดร่้วมสร้างสรรคแ์ละแบง่ปันความสุข
กลบัคืนสู่ชุมชน ในทุกๆขั.นตอนการปฏิบติังานและใส่ใจคุณภาพชีวติ สิ!งแวดลอ้ม เราเชื!อเสมอวา่การเกื.อกลู
ซึ! งกนัและกนัจะทาํใหเ้ราเติบโตอยา่งย ั!งยนื จึงมีโครงการ “ทาํดีไมมี่วนัหยดุ” เป็นการช่วยเหลือสังคมในดา้น
ต่างๆอาทิเช่น โครงการโรงเรียนนี.พี!ใหน้อ้ง, โครงการเชา้บาทเยน็บาทเพื!ออาหารกลางวนัของหนู, โครงการ
แบง่ปันรักใหน้อ้ง, โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัต่างๆ เป็นตน้ เพื!อเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วม
ช่วยเหลือสังคม รู้จกัการเป็นผูใ้ห ้ก่อนที!จะเป็นผูรั้บ ซึ! งมีโครงการช่วยเหลือสังคมดา้นการศึกษาดงันี.   
โครงการโรงเรียนนีDพี�ให้น้อง  

  1. ในปี พ.ศ.2551 ไดส้ร้างห้องสมุดใหโ้รงเรียนวดับางเตยใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
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  2. ในปี พ.ศ.2554 สร้างอาคารเรียน “ไทยโพลีคอนส์1” ขนาด 4 ห้องเรียน ให้โรงเรียนบา้น

มาบเหลาชะโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 

  3. ในปี พ.ศ.2555 สร้างอาคารเรียน “ไทยโพลีคอนส์ 2” ขนาด 4 หอ้งเรียน ใหโ้รงเรียนวดั

ปากคลองพระอาจารย ์ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ ์จ.นครนายก 

  4. ในปี พ.ศ.2557 สร้างศูนยก์ารเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน (อาคารเจริญ จนัทร์พลงัศรี) 

บา้นคีรีลอ้ม อาคารเรียน 2 ชั.น 8 หอ้งเรียน จาํนวน 1 อาคาร เพื!อนอ้มเกลา้ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี เพื!อพระราชทานศูนยก์ารเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบา้นคีรีลอ้ม หมูที่! 8 ตาํบลชา้งแรก 

อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

  5. ในปี พ.ศ.2560 ปรับปรุงห้องสมุดเดิมของโรงเรียนวดับางเตยใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

เพื!อเป็นหอ้งเกียรติยศเพื!อแสดงศิลปะวฒันธรรม และความเป็นมาของจงัหวดัปทุมธานี 

   

โครงการเช้าบาทเย็นบาทเพื�ออาหารกลางวนัของหนู 

 เป็นโครงการปลูกฝังจริยธรรมดา้นการให ้ แก่พนกังานซึ!งในปี 2560 ดาํเนินการตามโครงการ คือ 
โรงเรียนวดับางเตยใน จ.ปทุมธานี , โรงเรียนวดัปากคลองพระอาจารย ์ จ.นครนายก , โรงเรียนบา้นมาบ
เหลาชะโอน จ.ระยอง , วดัพระบาทนํ.าพุ จ.ลพบุรี และโรงเรียนวดัจนัทร์กระพอ้ จ.ปทุมธานี เป็นตน้ 

  
โครงการแบ่งปันรักให้น้อง 

เป็นโครงการที!มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา จะทาํควบคู่ ไปกบัโครงการเชา้บาทเยน็

บาทเพื!ออาหารกลางวนัของหนู นอกจากนี. ยงัสนับสนุนงานวนัเด็กตามชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนเนียมกลํ!า จ.

กรุงเทพ อยูบ่ริเวณสํานกังานใหญ่ , ชุมชนวดับางเตยใน จ.ปทุมธานี , ชุมชนวดัจนัทร์กระพอ้ จ.ปทุมธานี อยู่

บริเวณคลงัสินคา้สามโคก จ.ปทุมธานี 
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ภาพพธีิเปิดห้องเกยีรติยศ  

โรงเรียนวดับางเตยใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 
 

 

ภาพศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (อาคารเจริญ จันทร์พลงัศรี) 

บ้านคีรีล้อม ต.ช้างแรก อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
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ภาพอาคารเรียน ไทยโพลคีอนส์ 2 

โรงเรียนวดัปากคลองพระอาจารย์ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

 
 

 

ภาพอาคารเรียน ไทยโพลคีอนส์ 1 

โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

  11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

 คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเนื!อง เพื!อป้องกนัและลด
ความเสี!ยงที!อาจเกิดขึ.น โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบซึ!งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ สอบทาน
การประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํ
หนา้ที!สอบทานระบการปฏิบติังานในฝ่ายต่างๆ และโครงการต่างๆ ของบริษทัตามแผนการตรวจสอบ
ประจาํปี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื!อใหเ้กิดความมั!นใจวา่ การปฏิบติังานที!มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
ใชท้รัพยากรต่างๆของบริษทัอยา่งคุม้คา่และเกิดประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมดา้นการดาํเนินงาน ดา้น
รายงานทางการเงินที!มีความถูกตอ้งเชื!อถือไดแ้ละทนัเวลา รวมทั.งมีการปฏิบติัตามนโยบาย และเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดกฎหมายและขอ้บงัคบัของทางราชการและหน่วยงานที!เกี!ยวขอ้ง มีการทบทวนความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยา่งสมํ!าเสมอ เพื!อใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผูถื้อหุน้บนพื.นฐานความเป็นธรรมของผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย นอกจากนี.คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัมีหนา้ที!ในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั.งผูส้อบบญัชี รวมถึงคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 
พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นในกรณีที!เกิดรายการเกี!ยวโยงหรือรายการที!
อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกนั 4 ครั. ง และคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดร่้วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยจาํนวน 4 ครั. งในการพิจารณางบการเงิน 
เพื!อซกัถามเกี!ยวกบัแผนงานสอบบญัชีและประเด็นต่างๆที!ตรวจพบในระหวา่งการตรวจสอบอยา่งเป็นอิสระ 
และไดน้าํไปเสนอต่อในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯซึ!งจะมีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกครั. ง 
เพื!อใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุง  
 ดา้นการบริหารความเสี!ยง บริษทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัในการนาํระบบบริหารความเสี!ยงมาใชใ้น
การบริหารจดัการ เพื!อจดัการความเสี!ยงใหอ้ยูใ่นระดบัความเสี!ยงที!ยอมรับได ้ โดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
ดาํเนินการพิจารณาปัจจยัเสี!ยงที!บริษทัฯประสบอยูห่รือคาดวา่จะประสบนาํมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาส
ที!ความเสี!ยงจะเกิดขึ.น แลว้กาํหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเสี!ยงนั.นใหอ้ยูใ่นระดบัที!ยอมรับไดแ้ละ
สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯรวมทั.งมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจดัการความ
เสี!ยงทุกปี และในช่วงระยะเวลาที!พบวา่ระดบัความเสี!ยงมีการเปลี!ยนแปลง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาํการ
ติดตามผลเป็นระยะอยา่งสมํ!าเสมอและรายงานผลใหฝ่้ายบริหารทราบ 
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั. งที! 1/2561 เมื!อวนัที! 26 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการ
บริษทัฯไดป้ระเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจากการรายงานผลการ
ประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในดา้นต่างๆตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน ซึ! งมี 5 องคป์ระกอบ คือ องคก์รและสภาพแวดลอ้ม การบริหารความเสี!ยง การควบคุมการปฏิบติังาน
ของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื!อสารขอ้มูลและระบบการติดตาม สรุปความเห็นไดว้า่ บริษทัฯมี
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ระบบการควบคุมภายในที!เพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ ไมมี่ขอ้บกพร่องเกี!ยวกบัระบบการ
ควบคุมภายในที!เป็นสาระสาํคญั สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากการที!ผูบ้ริหาร
นาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไมมี่อาํนาจ รายงานทางการเงินของบริษทัจดัทาํขึ.นตามหลกัการบญัชีที!รับรอง
โดยทั!วไป การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอ้ง เชื!อถือได ้ การดาํเนินธุรกิจของบริษทัได้
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายอื!นที!เกี!ยวขอ้งครบถว้น
 คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบญัชี มีความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่การ
ดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที!โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในที!เหมาะสม 
มีประสิทธิผล สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัจากการที!ผูบ้ริหารหรือพนกังานนาํไปใชใ้นทางมิชอบหรือ
โดยไมมี่อาํนาจ  

 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นายวชัรชยั สมบุญยิ!ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึ! งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ นายวชัรชยั สมบุญยิ!ง มีคุณสมบติัเหมาะสมที!จะปฏิบติั
หนา้ที!หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยในการแต่งตั.ง ถอดถอน และ
โอนยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งงานตรวจสอบภายในตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ซึ! งเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้นกฎหมาย การบญัชี และการบริหารองคก์ร โดยในปี 2560 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน ประกอบดว้ย ดร.สุพงษ ์ ลิ.มธนากุลดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายพรเทพ  
เศวตวรรณกุล และ ดร. ศรีสุดา  จงสิทธิผล ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎิบติัหน้าที!ตามที!ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและตาม
ระเบียบ บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และแนวทางปฎิบติัของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ! งสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฎิบติั
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที!ดี กฎหมาย การมีระบบการตรวจสอบภายในที!ดีระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ที!
เกี!ยวขอ้งตามมาตรฐานสากล ให้เกิดความชดัเจนในการบริหารงานดว้ยความเป็นธรรม และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทัที!มีต่อผูถื้อหุ้นตลอดจนดาํเนินการให้มั!นใจวา่ คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ
ไดบ้ริหารกิจการตามนโยบายของบริษทัให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น มีการสอบทานงบการเงิน และระบบ
การควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมกบัสถานะการณ์ที!เปลี!ยนแปลงไปและมีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการ
ประเมินการบริหารความเสี!ยงตลอดจนการกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน และการสอบบญัชี ของบริษทั 
รวมทั.งปฎิบติังานอื!นๆ ที!คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ซึ! งสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี.  

• เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันเพื!อให้มีการทาํงานที! เป็นระบบ มีการสร้างองค์ความรู้เพื!อให้

ผูป้ฎิบติังานของบริษทัฯเกิดความรู้ความเขา้ใจอนัจะทาํให้ปฎิบติัไดถู้กตอ้งเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

ถูกตอ้งครบถว้นตามระเบียบกฎเกณฑที์!เกี!ยวขอ้ง และลดความผดิพลาด 

• การให้ความสําคญัของการปฎิบติังานของผูบ้ริหารและพนกังานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอ้กาํหนดต่างๆที!เกี!ยวขอ้ง 

• การบริหารจัดการความเสี! ยงที! เกิดจากการดําเนินงาน เน้นให้มีการพิจารณาระบุปัจจัยเสี! ยงที!

ครอบคลุมการปฎิบติังาน  

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั. ง และคณะกรรมการ
ฯ เขา้ร่วมประชุมครบทุกครั. ง โดยมีการหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีในเรื!องที!
เกี!ยวขอ้ง สรุปสาระสาํคญัในการปฎิบติัหนา้ที! ไดด้งันี.  

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบ

ประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหวา่งกนัรายการที!อาจมีความขดัแยง้ทาง
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ผลประโยชน์ ร่วมกบัฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีร่วมประชุมทุกครั. งที!มีการ

พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบถามผูส้อบบญัชีใน

เรื!องความถูกตอ้งครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีที!สําคญัซึ! งมีผลกระทบต่องบการเงิน 

ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบนัทึกบญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นเพียงพอ และความอิสระของผูส้อบบญัชี เพื!อให้มั!นใจวา่การจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนด

ของกฎหมายและมาตรฐานตามหลกัการบญัชีที!รับรองทั!วไปมีความเชื!อถือไดแ้ละทนัเวลารวมทั.งมีการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงินอยา่งเพียงพอ  

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ

ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกบัผูส้อบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณาใน

เรื!องการดาํเนินงาน การใชท้รัพยากร การดูแลทรัพยสิ์น การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ

รั!วไหล การสิ.นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื!อถือไดข้องรายงานทางการเงิน การปฎิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั 

3. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการที�ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบัติงานตาม

ระบบงานที!กาํหนดไวก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีคุณธรรม มีการปฎิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื!นๆ ที!เกี!ยวขอ้งกบั

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยเฉพาะในเรื!องรายการที!เกี!ยวโยงกนั รายการระหวา่งกนัของบริษทัในกลุ่ม 

เพื!อใหม้ั!นใจวา่บริษทัฯ มีการดาํเนินการตามเงื!อนไขทางธุรกิจปกติอยา่งสมเหตุสมผล  

4. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานแผนการตรวจสอบภายใน 

การปฎิบติังานตามแผนการตรวจสอบผลการตรวจสอบโดยให้ขอ้แนะนาํและติดตามการดาํเนินการแกไ้ขตาม

รายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที!มีนัยสําคญั เพื!อก่อให้เกิดการกาํกบัดูแลกิจการที!ดีและการควบคุม

ภายในที!เพียงพอ ซึ! งคณะกรรมกาตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทัฯ มีระบบการตรวจสอบภายในและการ

จดัการขอ้มูลสารสนเทศที!เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล  

5. การพิจารณาแต่งตัDงผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้

ผูส้อบบญัชีของบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั!นแนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 และ

นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯเพื!อพิจารณาและขออนุมติัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 พิจารณาแต่งตั.งและอนุมติัค่า

สอบบญัชี  
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โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฎิบติัตามหน้าที!และความรับผิดชอบที!ไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบที!ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความ
ระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เพื!อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื!อถือได ้
สอดคลอ้งตามมาตฐานการบญัชีที!รับรองทั!วไป บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที!
เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฎิบติังานสอดคลอ้งตามระบบการกาํกบัดูแลกิจการที!ดี มีการปฎิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้ผกูพนัต่างๆที!เกี!ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมประชุมเฉพาะกบัผูส้อบบญัชี 4 ครั. ง เพื!อปรึกษาใน
เรื!องงบการเงินอยา่งอิสระและไดผ้ลเป็นที!น่าพอใจทั.ง 2 ฝ่าย  

      
            ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                 
                  (ดร.สุพงษ ์ ลิ.มธนากุล) 
                       ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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การควบคุมภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) ครั. งที! 1/2561 เมื!อวนัที! 26 
กุมภาพนัธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั.งสามท่านเขา้ร่วมประชุมนั.น คณะกรรมการได้ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่าง ๆ โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร ดงันี.  

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  

บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจที!ชัดเจนและสามารถวดัผลได ้โดยกาํหนดไวใ้น
วตัถุประสงคคุ์ณภาพของบริษทั มีการกาํหนดดชันีชี. วดัเพื!อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของพนกังาน จดัทาํ
คู่มือคุณภาพซึ! งเป็นเอกสารระดบันโยบายจากผูบ้ริหารไปสู่ระดบัปฏิบติังาน กาํหนดโครงสร้างองคก์รที!ช่วย
ให้ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบอยา่งต่อเนื!อง
ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดดงักล่าว เช่น นาํระบบ ISO 9001-2015 ซึ! งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้เป็น
เครื!องมือในการดาํเนินงานและวางแผน มีระบบควบคุมการจดัซื.อ การทาํธุรกรรมดา้นการเงินและการบริหาร
ทั!วไปที!รัดกุมสามารถป้องกนัการทุจริตได้เป็นอย่างดี นาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ที!สามารถ
เชื!อมโยงการทาํงานมาใช้ เพื!อให้ได้ขอ้มูลที!รวดเร็วทั.งสํานักงานใหญ่และหน่วยงานโครงการต่าง ๆ ของ
บริษทั ซึ! งเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการบริหารงาน และทาํการปรับปรุงประสิทธิภาพอยา่งต่อเนื!อง 

ด้วยเล็งเห็นความสําคญัของผลสัมฤทธิt ในการทาํงานของพนักงาน บริษัทจึงทาํการทบทวน
เป้าหมายในการปฏิบติังานอย่างสมํ!าเสมอ มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ! งจูงใจแก่พนกังานอยา่งสมเหตุสมผล 
โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั ให้ผลตอบแทนที!สามารถจูงใจให้พนกังานทาํงานอยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพและสามารถสร้างผลกาํไรสูงสุดให้แก่บริษทั นอกจากนี.  เพื!อประโยชน์ขององคก์รในระยะยาว 
บริษัทมีข้อกาํหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที!อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบักิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษรรวมทั.งบทลงโทษของบริษทั ทั.งนี.  บริษทักาํหนดหลกัจริยธรรมที!
ละเอียดยิ!งขึ.นสําหรับพนกังาน  บริษทัยึดมั!นในคุณธรรมต่อคู่คา้ ให้การดูแลและสนบัสนุนการทาํงาน ชาํระ
เงินตรงต่อเวลา ไมเ่อารัดเอาเปรียบคูค่า้ 

2. การบริหารความเสี�ยง  

บริษทัจดัใหมี้การประชุมเพื!อการประเมินปัจจยัความเสี!ยงอยา่งสมํ!าเสมอ ทั.งปัจจยัความเสี!ยงที!มา
จากภายในและภายนอก ซึ! งอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอย่างมีนัยสําคญั  โดยมีการนํา
ปัญหาต่าง ๆ เขา้พิจารณาและวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที!เป็นปัจจยัความเสี!ยง เพื!อจะไดก้าํหนดมาตรการแกไ้ข
และป้องกนัความเสี! ยงที!จะเกิดขึ. นในอนาคต บริษัทมีการกาํหนดมาตรการขั.นตอน รวมทั. งหน่วยงานที!
รับผิดชอบ ในการติดตามเหตุการณ์ที!เป็นสาเหตุของปัจจยัความเสี!ยง เพื!อจะไดน้าํมาปฏิบติัและป้องกนัความ
เสี!ยงที!จะเกิดขึ.นในอนาคตไดท้นัท่วงที พร้อมทั.งไดแ้จง้ใหพ้นกังานทุกคนที!เกี!ยวขอ้งรับทราบและปฏิบติัตาม
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มาตรการบริหารความเสี!ยงที!กาํหนดไว ้รวมทั.งจดัอบรมพนักงานที!เกี!ยวขอ้งให้รับทราบมาตรการบริหาร
ความเสี!ยงและถือปฏิบติัตามที!กาํหนดไว ้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  

บริษทักาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที!และวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัไว้
อยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยแบ่งแยกหนา้ที!ความรับผิดชอบในการอนุมติัรายการตามลาํดบัสายงาน
และมีการตรวจสอบอยา่งเขม้งวด มีการจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ 
และดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น โดยแบ่งแยกหน่วยงานผูมี้หนา้ที!กาํกบัดูแลอยา่งชดัเจน กรณีที!บริษทัมีธุรกรรมกบัผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้!เกี!ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว คณะกรรมการผูมี้หนา้ที!กาํกบัดูแลและ
จะมีการประชุมพิจารณากรณีที!เกิดขึ.นเพื!อป้องกนัการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษทัเป็นสําคญัและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที!กระทาํกบับุคคลภายนอก นอกจากนี.บริษทัยงัได้
กาํหนดมาตรการที!จะติดตามใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัเป็นไปตามกฎหมายที!เกี!ยวขอ้ง เพื!อลดความเสี!ยงใน
การประกอบธุรกิจและรักษาไวซึ้! งชื!อเสียงและเกียรติภูมิของบริษทั รวมถึงการทาํธุรกรรมทุกรายการ ไดแ้จง้
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื!อความโปร่งใสและตรวจสอบไดว้า่เป็นธุรกิจปกติของบริษทัหรือไม ่

4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล  

บริษัทจดัให้มีการเข้าถึงข้อมูลที!สําคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอและมีคุณภาพเพื!อให้กรรมการ 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ หรือผูที้!เกี!ยวขอ้ง ใชป้ระกอบการตดัสินใจ โดยไดก้าํหนดคุณสมบติัของขอ้มูลที!มีคุณภาพ มี
เนื.อหาที!จาํเป็นเพียงพอต่อการตดัสินใจ มีความถูกตอ้งสมบูรณ์ มีความเป็นปัจจุบนั มีรูปแบบที!เขา้ใจง่าย และ
มีการจดัเก็บที!ดี  ซึ! งเป็นสิ!งจาํเป็นอยา่งยิ!งที!จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการจะไดรั้บหนงัสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมภายใน
ระยะเวลาที!กฎหมายกาํหนด  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ มีการจดัเก็บไวอ้ยา่งครบถว้น
เป็นหมวดหมู่ และไม่เคยไดรั้บแจง้จากผูต้รวจสอบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเรื!องนี.  นอกจากนี.  บริษทัยงัได้
กาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื!อติดตามการบริหารงานของคณะผูบ้ริหาร  โดยคณะผูบ้ริหาร
จะมีการประชุมเป็นประจาํทุกเดือน ซึ! งจะมีการนาํเสนอขอ้มูลเพื!อให้ผูบ้ริหารพิจารณาอยา่งครบถว้นทุกแง่มุม 
ทั.งขอ้มูลดา้นการบริหาร ขอ้มูลทางเทคนิค ดา้นการเงิน การบญัชี กฎหมาย เป็นตน้  

5. ระบบการติดตาม  

บริษทัมีการกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ มีคณะกรรมการติดตามการปฏิบติังาน ทบทวน
และเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายที!กาํหนดไวอ้ยา่งสมํ!าเสมอ ตาม
ขั.นตอนที!ระบุไวใ้นระเบียบปฏิบติัของระบบ ISO 9001-2015 กรณีที!มีผลการดาํเนินงานมีความบกพร่องและ
แตกต่างจากเป้าหมายที!กาํหนดไว ้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจสั!งการให้ดาํเนินการแกไ้ขไดใ้นระยะเวลาที!
เหมาะสม และทุกฝ่ายที!เกี!ยวขอ้งจะมีการประชุมชี.แจงติดตามการดาํเนินงานอยูต่ลอดเวลา นอกจากนี.บริษทั
ไดจ้ดัใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบควบคุมภายในที!วางไวอ้ยา่งสมํ!าเสมอ โดยใหผู้ต้รวจสอบภายใน
เป็นผูรั้บผิดชอบ ซึ! งมีความเป็นอิสระที!จะตรวจสอบ ซักถามขอ้มูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื!อรายงานผลต่อ
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คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัทนัที ในกรณีที!เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยวา่มีการทุจริต มีการฝ่าฝืนกฎหมายและ/หรือมี
การกระทาํที!ผดิปกติใด ๆ ซึ! งอาจส่งผลกระทบต่อชื!อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษทั 
ภายหลงัการประเมินแลว้ คณะกรรมการมีความเห็นวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอและ
เหมาะสม ในเรื!องการทาํธุรกรรมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้! เกี!ยวข้อง และมีระบบ
ควบคุมภายในดา้นต่าง ๆ ทั.ง 5 ส่วนที!มีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกนัทรัพยสิ์นอนัเกิดจากการที!
ผูบ้ริหารนาํไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการตรวจสอบภายในที!มีความอิสระในการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี.บริษทัยงัมีระบบจดัเก็บเอกสารสําคญัที!ทาํให้กรรมการ ผูส้อบ
บญัชี และผูมี้อาํนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนัควร  
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 12. รายการระหว่างกนั 

 12.1 สรุปรายการระหว่างกนัของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที�เกี�ยวข้องหรือกบับุคคลที�อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ที�เกดิขึ*นในปี 2560 และปี 2559 ดงันี* 

 

ชื�อ/ลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะ

ความสัม

พนัธ์ 
ลกัษณะรายการ ประเภทรายการ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2559 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

1.กิจการร่วมคา้ 
ไทยโพลีคอนส์ 
และแหลมทอง 
พทัลุง 
/ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง 
 

บริษทัยอ่ย - บริษทัใหเ้ช่า
เครื�องจกัรเพื�อใชใ้น
การดาํเนินธุรกิจ 

 
 

- บริษทัใหเ้งินกูย้มื
ระยะสั.น คิดอตัรา
ดอกเบี.ยที�ร้อยละ 7 
ตอ่ปี แก่กิจการร่วม
คา้ฯ 
 

 
- ดอกเบี.ยรับ 
- ดอกเบี.ยคา้งรับ 

ลูกหนี.การคา้ 
รายไดค้า่เช่า 
 
 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั.น 
- ยอดตน้งวด 
- เพิ�มขึ.นระหวา่งงวด 
- ลดลงระหวา่งงวด 
- ยอดปลายงวด 
 
 
 
- ดอกเบี.ยรับ 
- ดอกเบี.ยคา้งรับ 

2.45 
- 
 
 
 

38.74 
1.82 

(0.00) 
40.56 

 
 
 

3.51 
8.61 

2.45 
- 
 
 
 

30.99 
7.75 

(0.00) 
38.74 

 
 
 

1.79 
5.10 

- การใหเ้ช่าเครื�องจกัรในราคาตลาดเพื�อกิจการร่วม
คา้ฯ ไม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมากในการลงทุน 

 
 
 
- เพื�อเสริมสภาพคล่องใหก้บักิจการร่วมคา้  

 
 
 
 
 
 
- คาํนวณจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั.นโดยคิดดอกเบี.ยร้อย
ละ7ตอ่ปี 
ทางบริษทัไดต้ั.งคา่เผื�อหนี. สูญของจาํนวนเงินที�กูย้มืและ
ดอกเบี.ย 
เงินกูย้มืทั.งจาํนวนไวแ้ลว้ เนื�องจากกิจการร่วมคา้แหลม
ทองยงัไม่มีการประมูลงานก่อสร้างเพิ�มเติม 
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ชื�อ/ลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะ

ความสัม

พนัธ์ 
ลกัษณะรายการ ประเภทรายการ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2559 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

2.กิจการร่วมคา้  
ไทยโพลีคอนส์  
พี.เอส.เอม็ 
 /ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง 
 

กิจการที�
ควบคุม
ร่วมกนั 

 

- บริษทัใหเ้งินกูย้มื
ระยะสั.น คิดอตัรา
ดอกเบี.ยที�ร้อยละ7 ตอ่
ปี แก่กิจการร่วมคา้ฯ 

 
 

- ดอกเบี.ยรับ 
- ดอกเบี.ยคา้งรับ 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั.น 
- ยอดตน้งวด 
- เพิ�มขึ.นระหวา่งงวด 
- ลดลงระหวา่งงวด 
- ยอดปลายงวด 
 
- ดอกเบี.ยรับ 
- ดอกเบี.ยคา้งรับ 

 
1.12 
0.08 

(0.03) 
1.17 

 
0.10 
0.10 

 

 
1.12 
0.00 

(0.00) 
1.12 

 
0.05 
0.08 

 

 
- เนื�องจากมีโครงการในกิจการร่วมคา้ฯที�ไม่ไดร้ับ
เงินล่วงหนา้ในการดาํเนินงานจึงไดข้อกูย้มืเงินจากบริษทั
เพื�อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 

 
 
 
- คาํนวณจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั.น โดยคิดดอกเบี.ย
ร้อยละ 7 ตอ่ปี 
ทางบริษทัไดต้ั.งค่าเผื�อหนี. สูญของจาํนวนเงินที�กูย้มืและ
ดอกเบี.ย 
เงินกูย้มืทั.งจาํนวนไวแ้ลว้ เนื�องจากกิจการร่วมไทยโพลี
คอนส์ พีเอส็เอม็ ยงัไม่มีการประมูลงานก่อสร้างเพิ�มเติม 
 

3.กิจการร่วมคา้ 
ทีโพลีเอชอาร์ซี 
/ธุรกิจรับเหมา 
ก่อสร้าง 

กิจการที�
ควบคุม
ร่วมกนั 

 
 

- บริษทัใหเ้งินกูย้มื
ระยะสั.น คิดอตัรา
ดอกเบี.ยที�ร้อยละ  7 
ตอ่ปี แก่กิจการร่วมคา้
ฯ 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั.น 
- ยอดตน้งวด 
- เพิ�มขึ.นระหวา่งงวด 
- ลดลงระหวา่งงวด 
- ยอดปลายงวด 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 

  - 
  - 
   

 
-  เพื�อใหก้ิจการร่วมคา้ฯ มีเงินทุนหมุนเวยีนในช่วงแรก
ของการเริ�มเปิดดาํเนินงานในปี 2558 
- คาํนวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั. น โดยคิดดอกเบี. ย
ร้อยละ 7 ตอ่ปี  
-    ทางบริษทั ได้ดาํเนินการปิดกิจการร่วมคา้ เมื�อ ไตร
มาส 2/59 เนื�องจากไม่มีงานประมูล 
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ส่วนที� 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

ชื�อ/ลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะ

ความสัม

พนัธ์ 
ลกัษณะรายการ ประเภทรายการ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2559 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

4.กิจการร่วมคา้ 
ทีพีซีไอ 
/ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง 
 
 

บริษทัยอ่ย 
 

- บริษทัขายวสัดุ ที�ใช้
ในการก่อสร้าง ใหแ้ก่
กิจการร่วมคา้ฯ เพื�อใช้
ในการดาํเนินธุรกิจ 

 
- บริษทัขายวสัดุ/

อุปกรณ์/ใหเ้ช่า
เครื�องจกัรเพื�อใชใ้น
การดาํเนินธุรกิจ 

 
- บริษทัส่งพนกังาน

ควบคุมงานก่อสร้าง 
 

 
- บริษทัใหเ้งินกูย้มื

ระยะสั.น คิดอตัรา
ดอกเบี.ยที�ร้อยละ 7 ตอ่
ปี แก่กิจการร่วมคา้ฯ 

 
- ดอกเบี.ยรับ 
- ดอกเบี.ยคา้งรับ 

รายไดจ้ากการขาย 
 
 
 
 
รายไดค้า่เช่า 
ลูกหนี.การคา้ 
 
 
 
ลูกหนี. อื�น 
 
 
 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั.น 
- ยอดตน้งวด 
- เพิ�มขึ.นระหวา่งงวด 
- ลดลงระหวา่งงวด 
- ยอดปลายงวด 
 
- ดอกเบี.ยรับ 
- ดอกเบี.ยคา้งรับ 

- 
 
 
 
 
- 

31.37 
 
 
 

0.04 
 
 

 
35.36 
30.90 

(34.09) 
32.17 

 
 

2.62 
0.05 

 

- 
 
 
 
 

0.002 
31.37 

 
 
 

0.003 
 
 
 

144.95 
64.12 

(173.71) 
35.36 

 
 

2.67 
- 

-  เนื�องจากปี 2557 กิจการร่วมคา้ฯ ไดม้ีการซื.อเหลก็ขอ้ออ้ย
เพื�อใชใ้นการก่อสร้าง โดยซื.อผา่น บมจ.ไทยโพลีคอนส์จะ
ไดใ้นราคาที�ตกลงไวก้บั Supplier  

 
 

- การใหเ้ช่าเครื�องจกัรในราคาตลาด เพื�อกิจการร่วมคา้ฯ ไม่
ตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจาํนวนมากในการลงทุน 

 
 
 

-เพื�อเป็นการลดและควบคุมตน้ทุนการก่อสร้างจึงส่ง
พนกังาน TPOLY ไปควบคุมงาน 

 
 

- เพื�อใหก้ิจการร่วมคา้ฯ มีเงินทุนหมุนเวยีน 
 
 
 
 
 

- คาํนวณจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั.น โดยคิดดอกเบี.ยร้อยละ 7 
ตอ่ปี 

 
 

5.บริษทั ทุ่งสงั  บริษทัยอ่ย - บริษทัใหเ้ช่าสินทรัพย ์ รายไดค้า่เช่า 0.02        0.12 - ทางบริษทัฯใหเ้ช่ารถ เพื�อความคล่องตวัในการดาํเนินงาน 
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ส่วนที� 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

ชื�อ/ลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิ 

ลกัษณะ

ความสัม

พนัธ์ 
ลกัษณะรายการ ประเภทรายการ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2559 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

กรีน จาํกดั 
 /ธุรกิจพลงังาน 
 
 
 
 
 

 
- บริษทัรับก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า 
 

ลูกหนี. อื�น 
เงินรับล่วงหนา้คา่ก่อสร้าง 
รายไดร้ับคา่ก่อสร้าง 
รายไดค้า่บริหารจดัการ 
ลูกหนี. เงินประกนัผลงาน 
 
 

- 
- 

19.65 
- 

         31.3 

       0.02 
        6.84 
     256.32 

- 
      61.30 

 

 
- ตามสญัญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
 

6.บริษทั มหาชยั  
กรีน เพาเวอร์  
จาํกดั 
 /ธุรกิจพลงังาน 
 
 

กิจการที�
ควบคุม
ร่วมกนั 

- บริษทัรับก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

 
 
 

 
 

รายไดจ้ากการรับเหมา
ก่อสร้าง 

ลูกหนี.การคา้ 
เงินรับล่วงหนา้ 
เจา้หนี. อื�น 
ลูกหนี. เงินประกนัผลงาน 
 

- 
- 
- 
- 
- 

3.74 
- 
- 
- 
- 

- ตามสญัญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
 
 
 
 

7.บริษทั แม่วงศ ์ 
เอน็เนอยี� จาํกดั 
 /ธุรกิจพลงังาน 

บริษทัยอ่ย - บริษทัรับก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

 
 
 

 
 

รายไดจ้ากการรับเหมา
ก่อสร้าง 

เงินรับล่วงหนา้ 
เจา้หนี. อื�น 
ลูกหนี. เงินประกนัผลงาน 

- 
- 
- 
- 
 
 

 

- 
- 
- 
- 

- ตามสญัญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
 
 
 
 
 
 
 
 

8.บริษทั สตูล  
กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 

บริษทัยอ่ย  -บริษทัรับดาํเนินงาน 
ขอใบอนุญาต 

รายไดค้า่บริหารจดัการ 
 

- 
 

- 
 

   -         ตามสญัญาจา้งดาํเนินงาน 
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ปี 2560 

 

ปี 2559 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

/ 
ธุรกิจพลงังาน 
 

 -บริษทัรับก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

 

รายไดจ้ากการรับเหมา
ก่อสร้าง 

เงินรับล่วงหนา้ 
             ลูกหนี.ประกนัผลงาน 
 

รายไดจ้ากการควบคุมงาน
ถมดิน 
 

400.56 
15.71 
58.51 

 
- 

207.98 
111.95 
21.06 

 
0.02 

    -       ตามสญัญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
 
 

 
   -         เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จึงใหบ้
มจ. ไทยโพลีคอนส์ เป็นผูค้วบคุมงานถมดิน  
 
 

9.บริษทั พทัลุง  
กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 
 /ธุรกิจพลงังาน 

บริษทัยอ่ย 
 

-บริษทัรับดาํเนินงานขอ
ใบอนุญาต 
-บริษทัรับก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

 

รายไดค้า่บริหารจดัการ 
 
รายไดค้า่รับเหมาก่อสร้าง 
เงินรับล่วงหนา้ 
ลูกหนี.ประกนัผลงาน 
 
รายไดจ้ากการควบคุมงาน

ถมดิน 
ลูกหนี. อื�น 
 
 

- 
 

150.56 
3.45 
63.42 

 
0.50 
0.02 

- 
 

487.69 
47.93 
45.63 

 
- 
- 

    -         ตามสญัญาจา้งดาํเนินงาน 
 
- ตามสญัญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า  

 
 
 
- เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จึงใหบ้
มจ. ไทยโพลีคอนส์ เป็นผูค้วบคุมงานถมดิน  

 
 
 
 
 

 
10.บริษทั ปัตตานี 
กรีน จาํกดั 
 /ธุรกิจพลงังาน 

บริษทัยอ่ย 
 

- บริษทัรับควบคุมงาน
ถมดิน  

รายไดค้า่บริหารจดัการ 
รายไดค้า่รับเหมาก่อสร้าง 
 

         0.28 
        3.77 

        0.21 
        - 

-   ตามสญัญาจา้งดาํเนินงาน 
-   ตามสญัญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
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ชื�อ/ลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิ 
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ความสัม
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ลกัษณะรายการ ประเภทรายการ 

 

ปี 2560 

 

ปี 2559 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

 
11.บริษทั ทีพีซี  
เพาเวอร์ โฮลดิ.ง 
 จาํกดั (มหาชน) 

บริษทัยอ่ย - บริษทัใหเ้ช่าสาํนกังาน 
- บริษทักูย้มืเงินระยะสั.น 

รายไดค้า่เช่า 
เงินกูร้ะยะสั.น 
 
ดอกเบี.ยจ่าย 
ดอกเบี.ยคา้งจ่าย 
 
ลูกหนี. อื�น 
รายไดอ้ื�น 
รายไดเ้งินปันผล 
 

0.30 
50.00 

 
1.36 

- 
 

0.08 
0.48 

         5.00 

0.24 
40.00 

 
2.25 

- 
 

0.08 
- 

             - 

- จากการใหเ้ช่าสาํนกังาน 
- เพื�อสร้างสภาพคล่องทางการเงิน 
 
- คาํนวณจากเงินกูย้มืระยะสั.น โดยคิดดอกเบี.ยร้อย
ละ 5 ตอ่ปี 

 
- คา่เช่าคา้งจ่าย  
- ยานพาหนะ 

12.บริษทั ทีพีซี  
แอสเสท จาํกดั 
 /ธุรกิจ 
อสงัหาริมทรัพย ์

บริษทัยอ่ย - บริษทัใหเ้งินกูย้มื
ระยะสั.น  

 
 
 
 

- ดอกเบี.ยรับ 
 

- ดอกเบี.ยคา้งรับ 
 

- บริษทัใหเ้ช่าสินทรัพย ์
 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั.น 
- ยอดตน้งวด 
- เพิ�มขึ.นระหวา่งงวด 
- ลดลงระหวา่งงวด 
- ยอดปลายงวด 
 
ดอกเบี.ยรับ 
 
ดอกเบี.ยคา้งรับ 
 
รายไดค้า่เช่า 
ลูกหนี. อื�น 
รายไดอ้ื�น 
 

 
222.55 

4 
(68.20) 
158.35 

 
10.48 

 
0.01 

 
0.002 

        0.07 
       0.004 

 
192.90 
64.33 

(34.68) 
222.55 

 
10.80 

 
6.70 

 
0.006 
0.02 

- 

- เพื�อใหก้ิจการร่วมคา้ฯ มีเงินทุนหมุนเวยีนใน
ช่วงแรกของการเริ�มเปิดดาํเนินงาน 
 

 
 
 

- คาํนวณจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั.น โดยคิดดอกเบี.ย
ร้อยละ 5 ตอ่ปี ในปี 2559 
 
 
- ทางบริษทัฯใหเ้ช่าเครื�องคอมพิวเตอร์  
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ส่วนที� 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ 

ชื�อ/ลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิ 
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ปี 2560 

 

ปี 2559 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

  
13.บริษทั ทีพีซี  
บางกอกซพัพลาย 

จาํกดั 
 /ธุรกิจ 
ซื.อขายสินคา้ 

บริษทัยอ่ย - บริษทัใหเ้งินกูย้มื
ระยะสั.น 

 
 
 
 
 
 

- ดอกเบี.ยรับ 
- ดอกเบี.ยคา้งรับ 

 
- บริษทัซื.อสินคา้ 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั.น 
- ยอดตน้งวด 
- เพิ�มขึ.นระหวา่งงวด 
- ลดลงระหวา่งงวด 
- ยอดปลายงวด 
 
ดอกเบี.ยรับ 
ดอกเบี.ยคา้งรับ 
 
คา่วสัดุก่อสร้าง 
เจา้หนี.การคา้ 
ลูกหนี. อื�น 
 

 
18.50 
8.10 

(23.60) 
3.00  

 
0.66 
0.008 

 
20.02 
5.67      

         0.07 
 

 
0.00 
18.50 
(0.00) 
18.50 

 
0.44 
0.44 

 
2.30 
1.69 

        - 
 

- เพื�อใหก้ิจการร่วมคา้ฯ มีเงินทุนหมุนเวยีนใน
ช่วงแรกของการเริ�มเปิดดาํเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
- คาํนวณจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั.น โดยคิดดอกเบี.ย
ร้อยละ 5 ตอ่ปี 
 
 

14.บริษทั ซนัเรย ์
เพาเวอร์ แอนด ์
เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั / 
กรรมการบริษทั
ร่วมกบั บริษทักรีน 
เพาเวอร์ แพลนท ์

 - บริษทั วา่จา้ง บจก.
ซนัเรย ์เพาเวอร์ 
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า  

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่จา้งเหมา 
เจา้หนี.การคา้ 
เจา้หนี. เงินประกนัผลงาน 
คา่จา้งเหมา 

1.92 
15.95 
9.25 
66.75 

12.20 
15.83 
5.47 

101.74 

- ตามสญัญาวา่จา้งก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
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ชื�อ/ลกัษณะการ
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ปี 2560 

 

ปี 2559 ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผล 

จาํกดั/ผูถ้ือหุน้ 
บริษทั ปัตตานี กรีน  
จาํกดั 
 
15.บริษทั ซนัเทค 
เอน็จิเนียริ�ง แอนด ์
เอน็เนอร์ยี� จาํกดั 
 / ผูถ้ือหุน้ บริษทั แม่
วงศ ์เอน็เนอยี� จาํกดั
และ บริษทั ปัตตานี 
 กรีน จาํกดั 

 - บริษทั วา่จา้ง บจก.ซนั
เทค เพาเวอร์ ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่จา้งเหมา 
เจา้หนี.การคา้ 
เจา้หนี. เงินประกนัผลงาน 
คา่จา้งเหมา 

1.43 
10.65 
14.37 

156.74 

40.62 
60.20 
3.48 

166.54 

- ตามสญัญาวา่จา้งก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

16.บริษทั กรีน  
เพาเวอร์   
 แพลนท ์จาํกดั 
 / ผูถ้ือหุน้  
บริษทั ปัตตานี  
กรีน จาํกดั 
 

 - บริษทั วา่จา้ง บจก.
กรีน เพาเวอร์ แพลนท์
จาํกดั ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า  

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่จา้งเหมา 
เจา้หนี.การคา้ 
เจา้หนี. เงินประกนัผลงาน 
คา่จา้งเหมา 

- 
2.17 

- 
2.71 

0.70 
- 
- 

76.28 
 

- ตามสญัญาวา่จา้งก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

17.บริษทั ทีพีเอช 
เพาเวอร์ 6 จาํกดั 
 /ธุรกิจพลงังาน 
 

 - บริษทั วา่จา้ง บจก.ทีพีซี 
เพาเวอร์ 6 จาํกดั ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

 
 

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่จา้งเหมา 
เจา้หนี.การคา้ 
เจา้หนี. เงินประกนัผลงาน 
ลูกหนี. อื�น 
 
 

- 
- 
- 

0.03 

- 
- 
- 

 
 
 

-    คา่ดาํเนินการออก LG 
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12.2 มาตรการหรือขั*นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 
 รายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ.นในช่วงที�ผา่นมา ไดแ้ก่ การซื.อขายวสัดุ ที�ใชใ้นการก่อสร้าง การเช่าเครื�องจกัร การให้บริการ
บริหารจดัการ การเช่าพื.นที�สาํนกังาน และการกูย้ืมเงินระหวา่งกนั ซึ�งบริษทัไดใ้ห้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณารายการที�
เกิดขึ.น ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นวา่ รายการระหวา่งกนัที�เกิดขึ.นเป็นรายการปกติธุรกิจ และไปเพื�อประโยชน์ใน
การดาํเนินธุรกิจ เป็นรายการที�สมเหตุสมผล การกาํหนดราคาเป็นไปอยา่งยติุธรรม และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งกนั 
 สําหรับรายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ.นในอนาคตที� เป็นกรณีการคา้ปกติ เช่น การซื. อหรือจาํหน่ายสินค้า หรือการ
ใหบ้ริการ บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและใหค้วามเห็นตอ่รายการดงักล่าวทุกไตรมาสวา่
เป็นราคาหรืออตัราการใหบ้ริการเดียวกนักบัราคาหรืออตัราการใหบ้ริการที�บริษทักระทาํกบับุคคลภายนอก รวมถึงใกลเ้คียงกบัราคา
ตลาด และขอใหก้รรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย งดออกเสียง สาํหรับรายการระหวา่งกนัที�ไม่ใช่กรณีการคา้ปกติ เช่น การซื.อหรือขายที�ดิน 
บริษทัมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั เป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นต่อรายการดงักล่าวก่อนที�บริษทัจะเขา้ทาํ
รายการนั.น และขอให้กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย งดออกเสียง อยา่งไรก็ตาม การทาํรายการดงักล่าวในอนาคตขึ.นอยูก่บัเหตุผลและ
ความจําเป็นของบริษัท การรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาปกติที�กระทํากับบุคคลภายนอก ซึ� ง
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจะเป็นผูใ้ห้ความเห็นต่อรายการดงักล่าว โดยฝ่ายบญัชีจะนาํราคาตลาดของผูอื้�นมาเปรียบเทียบ
กบัราคาของรายการระหวา่งกนั แลว้นาํเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตอ่ไป 

10.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนั 
ในอนาคตหากบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

บริษทัมีนโยบายที�จะกาํหนดเงื�อนไขตา่ง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ�งสามารถเปรียบเทียบ
ไดก้บัราคาที�เกิดขึ.นกบับุคคลภายนอก ทั. งนี. บริษทัจะไดใ้ห้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูส้อบบัญชีของบริษทัหรือผูเ้ชี�ยวชาญ
อิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการดว้ย 

รายการระหวา่งกนัที�อาจเกิดขึ.นในอนาคตนั.น กรรมการจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบต่าง ๆ ที�ไดก้าํหนดขึ.นและกรรมการ
จะตอ้งไม่อนุมติัรายการใด ๆ ที�ตนหรือบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอื�นใดกบับริษทั และจะตอ้งเปิดเผย
รายการดงักล่าวตอ่คณะกรรมการบริษทัเพื�อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซึ� งบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และการปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเกี�ยวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ�งทรัพยสิ์นของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั�ง หรือขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
  ทั. งนี. หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) เกิดขึ.นกบับุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ที�ไม่ใช่กรณีการคา้ปกติ บริษทัจะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี�ยวกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทั.งความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั.น ในกรณีที�
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที�อาจเกิดขึ.น บริษทัจะให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ หรือ
ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะด้านนั. นๆเป็นผู ้ให้ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื�อนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นตามแตก่รณี ทั.งนี.บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทั (แบบ 56-2) 
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13. ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ  

 ก) ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานการสอบบัญชี   
สําหรับงบการเงิน งวดปี สิ,นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2551 วนัที� 31 ธันวาคม 2552  วนัที� 31 

ธนัวาคม 2553 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 ผูส้อบบญัชีของบริษทั คือ 
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 218 บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั ซึ� ง
เป็นผูส้อบบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

ในปี 2551 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขวา่ งบการเงินของบริษทัแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

 
ในปี 2552 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขวา่ งบการเงินของบริษทัแสดง

ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

 
  ในปี 2553 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขวา่ งบการเงินของบริษทัแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

   
  ในปี 2554 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขวา่ งบการเงินของบริษทัแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 
   
  สาํหรับงบการเงิน งวดปี สิ,นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ผูส้อบ
บญัชีของบริษทั คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 2982  บริษทั สอบบญัชี 
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ซึ� งเป็นผู ้สอบบัญชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   
 
  ในปี 2555 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขวา่ งบการเงินของบริษทัแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป   
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  ในปี 2556 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขวา่ งบการเงินของบริษทัแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

  
  ในปี 2557 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขวา่ งบการเงินของบริษทัแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 
  ในปี 2558 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขวา่ งบการเงินของบริษทัแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

  
  ในปี 2559 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขวา่ งบการเงินของบริษทัแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 

  
  ในปี 2560 ผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขวา่ งบการเงินของบริษทัแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 
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ข) ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อย และกจิการร่วมค้า 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 - 2560                                                                                                                                                       
   หน่วย: พนับาท 

31 ธ.ค. 60 รอ้ยละ 31 ธ.ค. 59 รอ้ยละ 31 ธ.ค. 58

ปรับปรุงใหม่
รอ้ยละ

สนิทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 194,198.59 2.88 273,162.98 4.33 84,432.10 1.61

เงินลงทนุชั�วคราว 184,891.63 2.75 391,649.05 6.21 701,460.40 13.41

ลกูหนี การคา้และลกูหนี อื�น

กจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน
 

-                 -        -                 -        -                 -        

บริษัทอื�น
 

433,650.27 6.44 445,875.51 7.06 528,410.72 10.10

ลกูหนี อื�น 180,142.89 2.68 161,988.77 2.57 146,245.46 2.80

มูลคา่งานที�เสร็จแตยั่งไม่เรียกเก็บ
 

347,115.56 5.16 380,183.56 6.02 271,238.45 5.19

ลกูหนี เงินประกันผลงาน 762.59 0.01 68,949.86 1.09 192,401.30 3.68

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่กอ่สรา้งและซื อวัสดุ 178,277.17 2.65 209,963.80 3.33 274,336.22 5.25

เงินใหกู้ย้มืระยะสั  นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกัน 50,000.00 0.74 50,000.00 0.79 1,217.52 0.02

วัสดคุงเหลอื 62,471.98 0.93 44,424.15 0.70 42,638.40 0.82

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างการพัฒนา 94,777.96 1.41 466,230.05 7.39 400,918.14 7.67

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่ที�ดนิ -                 -        -                 -        49,940.00 0.96

รวมสนิทรพัย์หมุนเวียน 1,726,288.63 25.64 2,492,427.75 39.49 2,693,238.70 51.50

สนิทรพัย์ไมห่มุนเวียน

เงินฝากที�ตดิภาระคํ าประกัน 150,190.60 2.23 265,166.50 4.20 272,497.81 5.21

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -                 -        -                 -        -                 -        

เงินลงทนุในกจิการร่วมคา้ 496,174.65 7.37 346,529.52 5.49 106,801.45 2.04

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทนุ
 
- ที�ดนิ 270,222.13 4.01 663.00 0.01 663.00 0.01

ที�ดนิ
 
อาคารและอุปกรณ์

 
3,622,086.96 53.80 2,811,184.51 44.54 1,889,499.40 36.13

สนิทรัพยไ์ม่มีตัวตน 12,576.18 0.19 10,560.22 0.17 11,316.75 0.22

สนิทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบัญชี 68,720.76 1.02 74,002.27 1.17 37,796.81 0.72

ภาษีเงินไดถ้กูหัก
 
ณ
 
ที�จา่ย 81,760.52 1.21 90,813.54 1.44 176,461.71 3.37

ลกูหนี เงินประกันผลงาน 109,659.94 1.63 73,010.94 1.16 -                 -        

เงินวางที�กรมบังคับคดี 69,040.01 1.03 -                 -        -                 -        

เงินจา่ยลว่งหนา้ผูรั้บเหมา 50,576.17 0.75 76,134.34 1.21 -                 -        

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่บริหารจัดการ 68,558.41 1.02 45,500.00 0.72 37,000.00 0.71

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 6,925.26 0.10 25,531.64 0.40 4,039.44 0.08

รวมสนิทรพัย์ไมห่มุนเวียน 5,006,491.59 74.36 3,819,096.49 60.51 2,536,076.38 48.50

รวมสนิทรพัย์ 6,732,780.22 100.00 6,311,524.23 100.00 5,229,315.08 100.00

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบการเงินรวม
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31 ธ.ค. 60 รอ้ยละ 31 ธ.ค. 59 รอ้ยละ 31 ธ.ค. 58

ปรับปรุงใหม่
รอ้ยละ

หนี�สนิและสว่นของผู้ถอืหุน้

หนี�สนิหมุนเวียน

เงินเบกิเกนิบัญชแีละเงินกูย้มืระยะสั  น

จากสถาบันการเงิน 285,899.43 4.25 279,421.33 4.43 320,653.18 6.13

เจา้หนี การคา้และเจา้หนี อื�น 722,608.39 10.73 879,440.10 13.93 800,880.76 15.32

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 

สว่นที�ครบกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 277,351.00 4.12 136,680.00 2.17 194,089.00 3.71

หนี สนิตามสญัญาเชา่การเงิน

สว่นที�ครบกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 7,226.56 0.11 5,821.05 0.09 7,121.99 0.14

เงินกูย้มืระยะสั  นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน

ประมาณการหนี สนิ 1,405.43 0.02 1,205.36 0.02 1,356.53 0.03

ภาษีเงินไดน้ิตบิคุคลคา้งจา่ย 17.21 0.00 179.46 0.00 22.96 0.00

เจา้หนี เงินประกันผลงาน 207,455.01 3.08 133,076.00 2.11 140,458.80 2.69

เงินรับลว่งหนา้ตามสญัญากอ่สรา้ง 247,297.11 3.67 344,588.24 5.46 333,218.95 6.37

เงินรับลว่งหนา้ตามสญัญาจะซื อจะขาย 2,315.00 0.03 1,755.00 0.03 1,361.00 0.03

รวมหนี�สนิหมุนเวียน 1,751,575.13 26.02 1,782,166.54 28.24 1,799,163.16 34.41

หนี�สนิไมห่มุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงิน
 

1,686,710.00 25.05 1,595,185.44 25.27 858,840.00 16.42

หนี สนิตามสญัญาเชา่การเงิน 11,268.82 0.17 6,998.39 0.11 4,337.15 0.08

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 20,269.81 0.30 21,791.10 0.35 22,216.52 0.42

เจา้หนี เงินประกันผลงาน 1,233.95 0.02 51,703.16 0.82 30,284.10 0.58

ประมาณการหนี สนิระยะยาว -                 -        -                 -        -                 -        

รวมหนี�สนิไมห่มุนเวียน 1,719,482.58 25.54 1,675,678.09 26.55 915,677.77 17.51

รวมหนี�สนิ 3,471,057.71 51.55 3,457,844.63 54.79 2,714,840.93 51.92

หนี�สนิและสว่นของผู้ถอืหุน้ (ตอ่)

สว่นของผู้ถอืหุน้

ทนุเรือนหุน้
 
- มูลคา่หุน้ละ

 
1 บาท

 

    
ทนุจดทะเบยีนหุน้สามัญ

 
(หุน้) 692,868.49 10.29 692,868.49 10.98 692,868.49 13.25

    
ทนุที�ออกและชาํระแลว้

 
หุน้สามัญ

 
(หุน้) 566,998.11 8.42 566,892.95 8.98 566,892.50 10.84

สว่นเกนิมูลคา่หุน้ 217,779.08 3.23 217,568.76 3.45 381,567.86 7.30

สาํรองสาํหรับการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

ผลตา่งจากการเปลี�ยนแปลงสดัสว่นเงินลงทนุ

ในบริษัทยอ่ย

รายการกําไร
 
(ขาดทนุ) ที�ยังไม่เกดิข ึ น-หลักทรัพยเ์ผื�อขาย

กําไร(ขาดทนุ)สะสม
 

จัดสรรเพื�อสาํรองตามกฎหมาย 45,948.91 0.68 18,562.77 0.29 25,831.76 0.49

ที�ยังไม่ไดจ้ัดสรร -620,036.29 -9.21 -764,240.39 -12.11 -1,057,843.79 -20.23

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถ้อืหุน้
 

1,193,854.42 17.73 1,193,854.42 18.92 1,192,616.51 22.81

รวมสว่นของบริษัทใหญ่ 1,404,544.23 20.86 1,232,638.51 19.53 1,109,064.84 21.21

สว่นไดเ้สยีที�ไม่มีอํานาจควบคมุ 1,857,178.28 27.58 1,621,041.10 25.68 1,405,409.31 26.88

รวมสว่นของผู้ถอืหุน้ 3,261,722.51 48.45 2,853,679.60 45.21 2,514,474.15 48.08

รวมหนี�สนิและสว่นของผู้ถอืหุน้ 6,732,780.22 100.00 6,311,524.23 100.00 5,229,315.08 100.00

งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบการเงินรวม
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บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อย และกจิการร่วมค้า 

สําหรับปี สิ#นสุดวันที% 31 ธันวาคม 2558 – 2560 
          หน่วย: พนับาท 

31 ธ.ค. 60 ร้อยละ 31 ธ.ค. 59 ร้อยละ 31 ธ.ค. 58

ปรับปรุงใหม่

ร้อยละ

รายได้

          รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 2,063,653.19 60.13 1,922,278.87 70.97 2,245,241.75 84.60

          รายได้จากการขายไฟฟ้าและเงินอุดหนุนฯ 1,092,675.13 31.84 672,397.34 24.83 304,895.84 11.49

          รายได้ขายอสังหาริมทรัพย์ 258,180.00 7.52 113,800.00 4.20 103,790.00 3.91

          รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 17,493.57 0.51

รายได้รวม 3,432,001.89 100.00 2,708,476.21 100.00 2,653,927.59 100.00

ต้นทุน

         ต้นทุนงานรับเหมาก่อสร้าง -1,822,641.39 53.11 -1,768,540.07 65.30 -2,194,259.55 82.68

        ต้นทุนจากการขายไฟฟ้า -580,698.45 16.92 -343,050.44 12.67 -180,545.20 6.80

        ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ -190,780.67 5.56 -86,288.28 3.19 -81,118.82 3.06

        ต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการ -14,875.34 0.43

รวมต้นทุน -2,608,995.85 76.02 -2,197,878.79 81.15 -2,455,923.57 92.54

กําไร(ขาดทุน)ขั  นต้น 823,006.04 23.98 510,597.42 18.85 198,004.02 7.46

       รายได้อื2น 27,998.05 0.82 55,798.92 2.06 36,083.98 1.36

ค่าใช้จ่าย

       ค่าใช้จ่ายในการขาย -18,796.09 0.55 -6,800.72 0.25 -5,873.29 0.22

      ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -291,075.28 8.48 -252,324.80 9.32 -249,480.72 9.40

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร -309,871.37 9.03 -259,125.52 9.57 -255,354.01 9.62

(หนี 6สงสัยจะสูญ)/โอนกลับค่าเผื2อหนี 6สงสัยจะสูญ 16,490.75 0.48 7,079.16 0.26 -45,198.85 1.70

ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน -49,770.25 1.45 -                        -               -                        -               

ค่าใช้จ่ายอื2น -245.08 0.01 -                        -               -                        -               

ต้นทุนทางการเงิน -79,863.00 2.33 -62,876.04 2.32 -87,577.45 3.30

ส่วนแบง่กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 6,269.05 0.18 29,834.98 1.10 -2,387.62 0.09

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 434,014.18 12.65 281,308.92 10.39 -156,429.93 5.89

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ -18,590.34 0.54 16,402.66 0.61 -73,534.09 2.77

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื2น 2,740.88 0.08 1,271.52 0.04 -7,145.88 0.27

งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
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บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อย และกจิการร่วมค้า 

สําหรับปี สิ9นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558 – 2560 
          หน่วย : พนับาท 

งบกระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 58

ปรับปรุงใหม่
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน

กําไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษีเงนิได ้ 434,014.18 281,308.92 -156,429.93

รายการปรบักระทบกําไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

คา่เสื�อมราคาและคา่ตัดจําหน่าย 109,269.51 78,460.59 60,864.00

หนี สงสยัจะสญู/(โอนกลับคา่เผื�อหนี สงสยัจะสญู) -16,490.75 -7,079.16 45,198.85

ขาดทนุจากมลูคา่สนิคา้ลดลง 49,770.25 -                     5,522.84

กําไร(ขาดทนุ)จากการเปลี�ยนแปลงเงนิลงทนุ -529.48 -844.31 -1,459.06

กําไร(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปลี�ยน -                     2,741.27 379.68

กําไร(ขาดทนุ)จากการจําหน่ายในหลักทรัพยเ์พื�อคา้ -                     -                     -5,227.12

กําไร(ขาดทนุ)จากการจําหน่ายในหลักทรัพยเ์ผื�อขาย -                     -                     -177.29

กําไร(ขาดทนุ)จากการจําหน่ายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                     -                     -                     

(กําไร)ขาดทุนจากการเลกิบรษัิทยอ่ย 245.08 -                     -                     

กําไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทนุในกจิการรว่มคา้ -6,269.05 -29,834.98 2,387.61

กําไร(ขาดทนุ)จากการขายอปุกรณ์ -473.73 -539.69 -12.59

(โอนกลับ)ประมาณการหนี สนิจากคา่ปรับงานลา่ชา้ -                     -24,239.61 -                     

หนี สญู 464.34 45.22 -                     

ตัดจําหน่ายสนิทรัพย์ 160.25 1,051.42 4,801.97           

ประมาณการผลขาดทนุที�คาดวา่จะเกดิขึ น -                     -2,620.85 -2,791.16

ประมาณการหนี สนิที�คาดวา่จะเกดิขึ น 5,186.95 5,193.45 3,406.64

ประมาณการขาดทนุจากคา่ปรับงานลา่ชา้ -                     -                     30,028.96

สาํรองจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                     -                     2,967.84

คา่เผื�อการดอ้ยคา่สนิทรัพย์ 10,789.75 375.22 -2,236.16

ภาษีถกูหัก
 
ณ
 
ที�จ่ายตัดจา่ย 3,327.20 1,206.38 827.92              

คา่ใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงาน 3,022.03 3,844.83 1,415.91           

รายไดเ้งนิปันผล -                     -                     -                     

คา่ใชจ้่ายดอกเบี ย 79,863.00 62,876.04 87,577.45

กาํไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

(กอ่นการเปลี,ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนนิงาน) 672,349.53 371,944.73 77,046.34

สนิทรพัยด์าํเนนิงานเพิ,มข ึ�น (ลดลง) -                     

เงนิลงทุนเพื�อคา้ 157,516.65 309,991.58 -                     

ลกูหนี การคา้
 
- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน -                     -                     4,143.38

ลกูหนี การคา้
 
- บรษัิทอื�น -16,054.31 82,776.89 -265,460.04

ลกูหนี หมนุเวยีนอื�น -18,347.32 -17,849.55 -33,278.74

มลูคา่งานที�เสร็จแตยั่งไมเ่รยีกเก็บ 42,885.10 -90,836.26 187,044.01

ลกูหนี เงนิประกันผลงาน 37,893.22 58,396.07 -29,217.88

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่กอ่สรา้งและซื อวสัดุ 31,610.99 21,694.48-         -                     

วัสดคุงเหลอื -17,259.39 -2,250.23 12,419.96

โครงการอสงัหารมิทรัพยร์ะหวา่งการพัฒนา
  

102,877.95 -12,523.84 43,340.44

เงนิจา่ยลว่งหนา้ผูรั้บเหมา 25,548.17 -6,021.89 -205,887.10

เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่บรหิารจัดการ -23,058.41 -8,500.00 -18,500.00

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอื�น -2,033.62 -805.21 -717.15  
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หน่วย : พนับาท 

งบกระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59
31 ธ.ค. 58

ปรับปรงุใหม่
หนี�สนิดาํเนนิงานเพิ,มข ึ�น (ลดลง)

เจา้หนี การคา้ -161,956.14 23,680.62 -7,201.44

เจา้หนี หมนุเวยีนอื�น 8,001.42 6,516.21 22,815.06

เจา้หนี เงนิประกันผลงาน 23,909.81 14,036.26 62,032.06

เงนิรับลว่งหนา้ตามสญัญากอ่สรา้ง -97,291.12 11,369.29 -69,189.71

เงนิรับลว่งหนา้ตามสญัญาจะซื อจะขาย
 

560.00 394.00 636.00

จา่ยภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน -1,433.38 -3,114.96 -154.76

ประมาณการหนี สนิระยะยาว -                     -                     -2,137.50

เงนิสดรบั(จา่ย)จากการดาํเนนิงาน 765,719.15 715,509.24 -222,267.07

จา่ยดอกเบี ย -79,320.38 -83,255.49 -110,174.21

เงนิสดรับภาษีเงนิได ้ 36,536.23 127,942.31 -                     

จา่ยภาษีเงนิได ้ -55,930.01 -63,826.98 -64,285.55

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนนิงาน 667,004.99 696,369.08 -396,726.84

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิสดรับ(จา่ย)เงนิฝากที�ตดิภาระคํ าประกัน 45,935.89 7,331.31 -149,747.78

เงนิสดจา่ยเงนิลงทุนเพื�อคา้-ตราสารหนี -                     0.00 -2,741,941.01

เงนิสดรับจากเงนิลงทนุเพื�อคา้-ตราสารหนี -                     0.00 2,167,493.65

เงนิสดรับจากเงนิลงทนุชั�วคราว -                     1,070.53 -                     

เงนิสดจา่ยจากเงนิลงทนุชั�วคราว -                     -406.46 -                     

เงนิสดรับจากเงนิลงทนุเผื�อขาย-ตราสารหนี -                     -                     20,177.29

เงนิสดรับจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั  นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกัน -                     -                     470.39

เงนิสดจา่ยเงนิใหกู้ย้มืระยะสั  นแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกัน -45.92 -50,030.00 -966.11

เงนิสดรับจากเงนิปันผลในบรษัิทยอ่ย -                     -                     -                     

เงนิสดจา่ยเพื�อลงทุนในบรษัิทยอ่ย -                     -                     -                     

เงนิสดรับจากการขายเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                     -                     -                     

เงนิสดจา่ยเพื�อลงทุนในกจิการรว่มคา้ -208,126.00 -145,000.00 -50,830.00

เงนิสดรับจากการขายที�ดนิ
 
อาคาร

 
อปุกรณ์

 
473.74 1,362.44 110.03

เงนิสดจา่ยเพื�อซื อที�ดนิ
 
อาคารและอปุกรณ์

 
-801,163.91 -973,741.04 -493,424.28

เงนิสดจา่ยลว่งหนา้เพื�อซื อที�ดนิ -                     -20,640.00 -49,940.00

เงนิสดจา่ยเพื�อซื อสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตนอื�น -2,877.53 -                     -740.50

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทนุ            -965,803.73 -1,180,053.21 -1,299,338.32

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดรับจาก(จ่ายคนื)เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสั  น
จากสถาบันการเงนิ 5,998.46 -38,045.13 -690,736.54

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสั  นกจิการเกี�ยวขอ้งกัน -                     -                     -                     

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะสั  นกจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน -                     -                     -                     

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาว 511,112.88 897,880.44 295,895.00

เงนิสดจา่ยคนืเงนิกูย้มืระยะยาว -278,917.32 -218,944.00 -169,458.00

เงนิสดจา่ยหนี สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ -8,020.40 -8,752.65 -7,102.93

รับเงนิคา่หุน้สามัญและสว่นเกนิมลูคา่หุน้ 315.48 1.36 251,952.46

เงนิคนืทุนในบรษัิทยอ่ยที�เลกิกจิการ
 
- สว่นไดเ้สยีที�ไมม่ี -3,527.08 -                     128,060.00

รับเงนิคา่หุน้สามัญบรษัิทยอ่ย
 
- สว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุ 62,387.67 69,275.07         708,500.00

เงนิสดจา่ยเงนิปันผล -69,515.33 -29,000.08 -8,331.28

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ        219,834.35 672,415.01 508,778.70

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ,มข ึ�น(ลดลง) - สทุธิ -78,964.39 188,730.88 -1,187,286.46

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัตน้ปี 273,162.98 84,432.10 1,271,718.56

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัส ิ�นปี 194,198.59 273,162.98 84,432.10  
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ค) ตารางอตัราส่วนทางการเงินที�สําคัญ 
 

อตัราส่วนทางการเงิน สําหรับ ปี 2558 - 2560 (งบการเงินรวม) 
 

รายการ หน่วย ปี
 
2560 ปี

 
2559

 
ปี
 
2558

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง

     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.99 1.40 1.50

     
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.57 0.71 0.81

     
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด (เทา่) 0.38 0.21 -0.19

     
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี การคา้ (เทา่) 7.04 5.07 5.99

     
ระยะเวลาเก็บหนี เฉลี�ย (วัน) 51.81 72.05 60.97

     
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เทา่) 4.05 2.89 3.09

     
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี�ย (วัน) 90.12 126.09 118.22

     
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี (เทา่) 5.24 3.89 4.42

     
ระยะเวลาชาํระหนี (วัน) 69.64 93.92 82.56

     Cash Cycle (วัน) 72.29 104.22 96.63

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร

     
อตัรากําไรขั  นตน้ (%) 23.98 18.85 7.46

     
อตัรากําไรจากการดําเนนิงาน

 
(%) 15.77 11.34 -0.80

     
อตัรากําไรอื�น (%) 0.82 2.06 1.36

     
อตัราสว่นเงนิสดตอ่การทํากําไร (%) 123.26 123.86 1865.54

     
อตัรากําไรสทุธิ (%) 5.19 4.52 -10.73

     
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 5.80 4.53 -13.62

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนนิงาน

     
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 2.73 2.12 -5.57

     
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร (%) 18.73 18.87 -0.37

     
อตัราผลหมนุเวยีนของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.53 0.48 0.53

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ

     
อตัราสว่นหนี สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.06 1.20 1.08

     
อตัราสว่นความสามารถในการชาํระหนี (เทา่) 9.65 4.80 -2.02  

 

14. การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 การวเิคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ การวเิคราะห์ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

 (สรุปภาพรวมการดําเนินงานและปัจจัยที�ทาํให้มีการเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ )  
  บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) (“TPOLY”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็น

หลกั ไดมี้การขยายธุรกิจอีก 3 ประเภท ไดแ้ก่  ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจการคา้ 
ซึ� งดาํเนินการโดยบริษทัยอ่ยของบริษทั ทั,งนี,  TPOLYไดล้งทุนในธุรกิจพลงังาน โดยถือหุน้ร้อยละ 41.26 ใน
บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ,ง จาํกดั (มหาชน) (“TPCH”) ซึ� งประกอบธุรกิจหลกั โดยการถือหุน้ในบริษทัอื�น 
(HOLDING COMPANY)  ที�ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนชีวมวล 
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โดยTPCH ลงทุนในโรงไฟฟ้าจาํนวน 17 บริษทั มีทั,งหมด 5 บริษทัที�เปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ ส่วน
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์TPOLY มีสัดส่วนที�ลงทุนโดยถือหุน้ ร้อยละ 99.99  

ในบริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั มีโครงการทั,งหมด 2 โครงการ โดยเป็นโครงการใหม ่ 1 โครงการ 
และ ในส่วนธุรกิจการคา้ TPOLY มีสัดส่วนที�ลงทุนถือหุ้น ร้อยละ 99.99  ในบริษทั ทีพีซี บางกอกซพัพลาย 
จาํกดั ที�ประกอบธุรกิจโดยมีการลงทุนในกิจการร่วมคา้ อีก 1 บริษทัเริ�มดาํเนินกิจการแลว้  

  

สรุปสาระสําคัญ ปี 2560 

 

ในปี 2560 ทีมผูบ้ริหาร และพนกังาน บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) มีความมุง่มั�น และ
ทุม่เท ใหบ้ริษทั มีผลการดาํเนินงานที�ดี พฒันาไปสู่การเติบโตที�ย ั�งยนื มั�นคง อยา่งต่อเนื�อง  โดยภาพรวมนั,น 
จากแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินและการลงทุน เพื�อสร้างความแขง็แกร่งทางการเงิน และ การปรับ
โครงสร้างการบริหารจดัการที�ไดด้าํเนินการไปแลว้ก่อนหนา้นี,  ไดส่้งผลดีต่อการดาํเนินงานในปีนี,  ทาํให้
บริษทัฯดาํเนินการบริหารจดัการใหเ้กิดความชดัเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ,น ตลอดจนการดาํเนินการ
ตามแผนการควบคุมตน้ทุนนั,นทาํไดต้ามแผนสามารถลดตน้ทุนไดท้ั,งในส่วนการเงินและการลงทุน  รวมทั,ง
การบริหารจดัการ ส่งผลให้ผลประกอบการปรับตวัไปในทิศทางที�ดีขึ,น ทั,งนี,  ทีมผูบ้ริหารไดด้าํเนินการตาม
แผนการจดัการเชิงกลยทุธ์  ที�ปรับปรุงแผนการดาํเนินกิจการของทั,งกลุ่มกิจการ เพื�อช่วยลดความเสี�ยงในการ
บริหารจดัการ และการลงทุน ซึ� งนาํไปสู่การวางแผนการบริหารจดัการแบบองคร์วมใหเ้กิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในระยะยาว  

• 1 เมษายน 2560 มีการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิเพิ�ม จาํนวน 2,410 หน่วย ตามการใช้
สิทธิซื,อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (TPOLY-W2) ครั, งที� 7 ที�คงเหลือ จาํนวน 
125,975,546 หน่วย คงเหลือจาํนวนหุ้นที�รองรับการใชสิ้ทธิ 125,973,136 หน่วย โดย เมื�อวนัที� 
17 เมษายน 2560 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนที�ชาํระแลว้ จากเดิม 
566,892,947 บาท เป็น 566,895,357 บาท 

• 26 เมษายน 2560 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั 
(มหาชน) มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 งวด 1 มกราคม 2559 – 31 
ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.01153 บาทซึ�งการจ่ายปันผลดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 40.02 ของ
กาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้

• 29 กนัยายน 2560 มีการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิเพิ�ม จาํนวน 102,750 หน่วย ตามการใช้
สิทธิซื,อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (TPOLY-W2) ครั, งที� 9 ที�คงเหลือ จาํนวน 
125,973,136 หน่วย คงเหลือจาํนวนหุ้นที�รองรับการใชสิ้ทธิ 125,870,386 หน่วย โดยเมื�อวนัที� 
10 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงทุนที�ชาํระแลว้ จากเดิม 
566,895,357 บาท เป็น 566,998,107 บาท 

แบ่งตามประเภทธุรกจิ   
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 ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง  

มูลคา่งานตามสัญญาในปี 2560 จาํนวน 10,070.7 ลา้นบาท รับรู้รายไดก่้อนปี 2560 แลว้บางส่วน
และรับรู้รายไดใ้นปี 2560 จาํนวน  2,500.9 ลา้นบาท คงเหลือมูลคา่งานที�รอรับรู้รายไดอี้กจาํนวน 3,447.1 
ลา้นบาท ซึ� งรวมโครงการก่อสร้างใหมใ่นปี 2560 แลว้จาํนวน 6 โครงการ โดยมีมูลคา่โครงการ (รวม
ภาษีมูลคา่เพิ�มแลว้) ทั,งสิ,นจาํนวน 2,877.4 ลา้นบาท ดงันี,  

โครงการ (ประเภท)
จํานวน 

(โครงการ)
มลูคา่โครงการ

ราชการ 2 547.0

เอกชน 3 1,000.4

โรงไฟฟ้า 1 1,330.0

รวม 6 2,877.4  
 
 

ธุรกจิโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน  
• 8 เมษายน 2559 บจก.มหาชยั กรีน เพาเวอร์ ซึ� งเป็นกิจการร่วมคา้ ไดเ้ริ�มตน้จาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิง

พาณิชยใ์หแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในระบบการรับซื,อไฟฟ้าแบบ Feed in Tariff (FiT) โดยTPCH จะรับรู้
ผลการดาํเนินงานตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 46 

 
• 26 กนัยายน 2559 บจก.ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ ไดข้อ้ตกลงแกไ้ขเพิ�มเติม สัญญาซื,อขายไฟฟ้า การ

รับซื,อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก เปลี�ยนจากแบบ Adder เป็น FiT มีผลตั,งแต่คณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแห่งชาติไดมี้มติ เมื�อ 11 มีนาคม 2559 รับรู้รายไดใ้นระบบการรับซื,อไฟฟ้าแบบ FiT  

 
• 3 ตุลาคม 2559 บจก. ทุง่สงั กรีน เป็นบริษทัยอ่ย โดยTPCH มีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 65 ได้

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า     เชิงพาณิชยใ์หแ้ก่การไฟฟ้าภูมิภาค ในระบบการรับซื,อไฟฟ้าแบบ FiT 
 

• ในช่วงไตรมาส 3/2559 บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทัร่วมเพิ�ม 2 บริษทั เป็นบริษทัที�ดาํเนินกิจการดา้น
พลงังานทดแทนเพื�อผลิตไฟฟ้าจากขยะ RDF โดยลงทุนใน บจก. สยามพาวเวอร์ โดยTPCH มีสัดส่วนการถือ
หุน้ร้อยละ 45 ภายหลงัเมื�อ 21 ตุลาคม 2559 ไดล้งทุนเพิ�มเป็น ร้อยละ 50 และไดล้งทุนใน บจก. พีเอ เวสต์
แอนด์เอเนอร์จี โดยTPCH มีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 45 ทั,ง 2 บริษทัร่วม และรับรู้ผลการดาํเนินการตาม
สัดส่วนการถือหุน้ 

 
• บริษทัฯไดรั้บคดัเลือกรับซื,อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ประเภทเชื,อเพลิงชีวมวล โครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน (ไมร่วมโครงการพลงังานแสงอาทิตย)์ ในแบบ FiT ปี 2559 (ระยะที� 1 
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สาํหรับพื,นที� 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส) และ ใน 4 อาํเภอ จ.สงขลา (อ.จะนะ 
อ.เทพา อ.สะบา้ยอ้ย และ อ.นาทว)ี   โดยบริษทัไดรั้บคดัเลือก ทั,งหมด 3 โครงการ มีกาํลงัการผลิตติดตั,งรวม
ทั,งสิ,น 26.1 MW. คือ TPCH1, TPCH2 และTPCH5 (กาํลงัผลิตไฟฟ้า 9.9, 9.9 และ 6.3 MW. ตามลาํดบั) และ
ไดล้งนามแบบสัญญาซื,อขายไฟฟ้าฯ เมื�อ 23 ธนัวาคม 2559 โดยกาํหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์
(SCOD) ภายใน 31 ธนัวาคม 2561 

 
• บริษทัฯ ยงัมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที�อยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง ที�สามารถจาํหน่ายไฟฟ้าไดต้าม

การคาดการณ์ อีก 2 โครงการ คือ PGP และ SGP ซึ� งรายไดท้ั,ง 2 โครงการ ไดรั้บการสนบัสนุนราคารับซื,อ
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบ FiT ซึ� งจะทาํใหบ้ริษทัฯ มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าเพิ�มขึ,น
ในอนาคตรวมเป็น 6 โครงการ ในระบบแบบ FiT และมีอีก 1 โครงการ อยูร่ะหวา่งการพฒันา คือ โรงไฟฟ้า 
PTG มีขนาด 46 MW. โดยจะจาํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในระบบAdder โดยคณะกรรมการ
ผูช้าํนาญการมีมติใหค้วามเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
แลว้ เมื�อ 28 ธนัวาคม 2559 มีผลทาํใหก้ารดาํเนินงานของบริษทัดีขึ,นอีกในอนาคต 

  

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

• โครงการทาวน์โฮม Greenwich Town Home รามอินทรา มูลค่าโครงการ 713 ลา้นบาทจาํนวน 174 ยู
นิต มีการโอนไปแลว้จนถึงปี 2560 จาํนวน 172 ยนิูต เฉพาะในปี 2560 มีการโอนจาํนวน 23 ยนิูต โดยมียอด
ทาํสัญญารอโอน 1 ยนิูตคงเหลือรอขาย 1 ยนิูต มีความคืบหนา้ดา้นการขายไปแลว้กวา่ 99% คาดวา่จะ
สามารถจบโครงการไดใ้นไตรมาส 1 ปี 2561  
  

• โครงการ Greenwich Prime หทยัราษฎร์มูลคา่โครงการ 370 ลา้นบาท ขนาดโครงการ 20 ไร่ แบบ
บา้นเดี�ยว 94 ยนิูต มีการโอนไปแลว้จนถึงปี 2560 จาํนวน 43 ยนิูต เฉพาะในปี 2560 มีการโอนจาํนวน 42 ยู
นิต โดยมียอดจองกบัที�ทาํสัญญารอโอนอีก 24 ยนิูตคงเหลือรอขาย 27 ยนิูต มีความคืบหนา้การขายไปแลว้
กวา่ 71% คาดวา่จะสามารถจบโครงการไดใ้นปี 2561 

 

ธุรกจิการค้า 
• ในปี 2560 บริษทั ทีพีซี บางกอกซพัพลายและกิจการร่วมคา้มียอดขาย รวมเทา่กบั 17.5 ลา้นบาท 

โดยปัจจุบนับริษทัไดรั้บการแต่งตั,งให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑว์สัดุก่อสร้างหลายชนิด จากผูผ้ลิตราย
ใหญ่หลายราย อาทิเช่น ผลิตภณัฑใ์นเครือปูนซีเมนตน์ครหลวง เป็นตน้ ซึ� งล่าสุดบริษทัฯ ไดรั้บการแต่งตั,ง
เป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ูนซีเมนตต์รานกอินทรีย ์และตวัแทนจาํหน่ายปูนซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑใ์น
เครือ TPI ขณะที�บริษทัอยูร่ะหวา่งพิจารณาดาํเนินการจาํหน่ายและส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศ 

 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
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 ภาพรวมผลการดาํเนินงาน สาํหรับปี 2560 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนบริษทัและบริษทัยอ่ย 
มีรายไดร้วมทั,งสิ,น 3,432.0 ลา้นบาทเพิ�มขึ,น 723.5 ลา้นบาท (หรือ เพิ�มขึ,นร้อยละ 26.7) โดยมีผลกาํไรสุทธิ
รวมทั,งสิ,น 415.4 ลา้นบาท เพิ�มขึ,น 117.7 ลา้นบาท ซึ� งผลการดาํเนินงานมีแนวโนม้ที�ดีขึ,นตามลาํดบั สรุปได้
ดงันี,  
 
ตารางที� 1 : แสดงภาพรวมผลการดําเนินงาน ปี 2560 

 

จํานวน % 2560 2559

รวมรายได้ 3,432.0 2,708.5 723.5 26.7 100.0 100.0
รวมตน้ทนุ (2,609.0) (2,197.9) 411.1 18.7 (76.0) (81.1)

กําไรข ั�นตน้ 823.0 510.6 312.4 61.2 24.0 18.9
รายไดอ้ื�น 28.0 55.8 (27.8) (49.8) 0.8 2.1

กาํไรกอ่นคา่ใชจ้า่ย 851.0 566.4 284.6 50.2 24.8 20.9
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (309.9) (259.1) 50.7 19.6 (9.0) (9.6)
กาํไร(ขาดทนุ)หกัคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 541.1 307.3 233.9 76.1 15.8 11.3
กาํไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษเีงนิได ้ 434.0 281.3 152.7 54.3 12.6 10.4
กาํไร(ขาดทนุ)สําหรบัปี 415.4 297.7 117.7 39.5 12.1 11.0

ลา้นบาท 2560 2559
เพิ�มขึ น/ลดลง สดัสว่นตอ่รายได ้(%)

 
 

 

1. การวเิคราะห์ผลการดําเนินงาน 

1.1 รายได้ 

ตารางที� 2 : แสดงภาพรวมรายได ้

จํานวน % 2560 2559

รายไดรั้บเหมากอ่สรา้ง 2,063.7 1,922.3 141.4 7.4 60.1 71.0
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,092.7 658.2 434.5 66.0 31.8 24.3
รายไดเ้งนิอดุหนุนฯ ราคารับซื อไฟฟ้า 0.0 14.2 (14.2) (100.0) 0.0 0.5
รายไดข้ายอสงัหารมิทรัพย์ 258.2 113.8 144.4 126.9 7.5 4.2
รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบรกิาร 17.5 0.0 17.5 100.0 0.5 0.0
รวมรายได้ 3,432.0 2,708.5 723.5 26.7 100.0 100.0
รายไดอ้ื�น 28.0 55.8 (27.8) (49.8) 0.8 2.1

ลา้นบาท 2560 2559
เพิ�มขึ น/ลดลง สดัสว่นตอ่รายได ้(%)

 
 

 
 

 

 

• รายไดร้วมในปี 2560 เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เพิ�มขึ,น 723.5 ลา้นบาท (หรือ
เพิ�มขึ,นร้อยละ 26.7) โดยรายไดร้วมส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจาํนวน 2,063.7 ลา้น
บาท เพิ�มขึ,น 141.4 ลา้นบาท(หรือเพิ�มขึ,นร้อยละ 7.4) ขณะที�ยงัคงมีงานในมือ (Backlog) ที�จะทยอยรับรู้
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รายไดจ้นถึงปี 2563 โดยบริษทัมีการเขา้ประมูลงานใหมเ่พิ�มอยา่งต่อเนื�อง คาดวา่จะทาํใหมี้การรับรู้รายได้
เพิ�มขึ,นอีกในอนาคต นอกจากนั,นบริษทัฯมีรายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละรายไดจ้ากธุรกิจ
โรงไฟฟ้าที�เพิ�มขึ,น โดยมีสัดส่วนรายไดร้วมของบริษทัมาจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 60.1% ธุรกิจพฒันา
อสังหา- ริมทรัพย ์7.5% ธุรกิจโรงไฟฟ้า 31.8% และ รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการอื�นๆ 0.5%  

• สาํหรับรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยใ์นปี 2560 เทา่กบั 258.2 ลา้นบาท เพิ�มขึ,น 144.4 ลา้นบาท 
(หรือเพิ�มขึ,นร้อยละ 126.9) รายไดที้�เพิ�มขึ,นมาจากโครงการ  Greenwich Prime  จากเดิมในช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน ที�มีเพียง Greenwich Town Home รามอินทรา โดยปัจจุบนัเป็นช่วงที�ใกลปิ้ดโครงการเดิม ซึ� งบริษทัได้
ทาํแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเพื�อช่วยส่งเสริมการขายใหส้ามารถปิดโครงการไดภ้ายในปี 2561 

• ในส่วนของรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าในปี 2560 จาํนวน 1,092.7 ลา้นบาท เพิ�มขึ,นจากปีก่อนจาํนวน 
434.5 ลา้นบาท (หรือเพิ�มขึ,นกวา่ร้อยละ 66.0) โดยรายไดที้�เพิ�มขึ,นมาจากบริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 
(PGP) ที�ได ้ COD ในไตรมาส 3/2560 รวมแลว้เป็น 5 โครงการ จากเดิมในช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�มีเพียง
โรงไฟฟ้า CRB, MWE, MGP และ TSG เพียง 4 โครงการ 

• อยา่งไรกต็าม ในปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการจาํนวน 17.5 ลา้นบาท 
  

1.2 ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย  

ตารางที� 3 : แสดงภาพรวมตน้ทุน และคา่ใชจ่้าย  

จํานวน % 2560 2559

รวมรายได้ 3,432.0 2,708.5 723.5 26.7 100.0 100.0
ตน้ทนุรับเหมากอ่สรา้ง (1,822.6) (1,768.5) 54.1 3.1 (53.1) (65.3)
ตน้ทนุจากการขายไฟฟ้า (580.7) (343.1) 237.6 69.3 (16.9) (12.7)
ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรัพย์ (190.8) (86.3) 104.5 121.1 (5.6) (3.2)
ตน้ทนุจากการขายสนิคา้และบรกิาร (14.9) 0.0 14.9 0.0 (0.4) 0.0

รวมตน้ทนุ (2,609.0) (2,197.9) 411.1 18.7 (76.0) (81.1)
กาํไรข ั�นตน้ 823.0 510.6 312.4 61.2 24.0 18.9

รายไดอ้ื�น 28.0 55.8 (27.8) (49.8) 0.8 2.1
คา่ใชจ้า่ยในการขาย (18.8) (6.8) 12.0 176.4 (0.5) (0.3)
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (291.1) (252.3) 38.8 15.4 (8.5) (9.3)

กาํไร(ขาดทนุ)หกัคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 541.1 307.3 233.9 76.1 15.8 11.3
(หนี สงสยัจะสญู)/โอนกลับฯ 16.5 7.1 9.4 132.9 0.5 0.3
ขาดทนุจากการลดมลูคา่เงนิลงทุน (49.8) 0.0 49.8 0.0 (1.5) 0.0
คา่ใชจ้่ายอื�น (0.2) 0.0 0.2 0.0 (0.0) 0.0
ตน้ทนุทางการเงนิ (79.9) (62.9) 17.0 27.0 (2.3) (2.3)
สว่นแบง่กําไร(ขาดทุน)เงนิลงทนุใน JV 6.0 29.8 (23.8) (79.8) 0.2 1.1
กาํไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษเีงนิได้ 434.0 281.3 152.7 54.3 12.6 10.4
รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงนิได ้ (18.6) 16.4 35.0 213.3 (0.5) 0.6
กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี 415.4 297.7 117.7 39.5 12.1 11.0

ลา้นบาท 2560 2559
เพิ�มขึ น/ลดลง สดัสว่นตอ่รายได ้(%)
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ตารางที� 4 : แสดงสัดส่วนตน้ทุนต่อรายได ้ 
 

2560 2559

ตน้ทุนรับเหมากอ่สรา้ง 53.1 65.3 (12.2)
ตน้ทุนจากการขายไฟฟ้า 16.9 12.7 4.3
ตน้ทุนขายอสงัหารมิทรัพย์ 5.6 3.2 2.4
ตน้ทุนจากการขายสนิคา้และบรกิาร 0.4 0.0 0.4

รวมตน้ทนุ 76.0 81.1 (5.1)

ลา้นบาท
สดัสว่นตอ่รายได ้(%) เพิ�มข ึ น/ลดลง

%YoY

 
 
 

• ภาพรวมในปี 2560 บริษทัมีตน้ทุนรวมเพิ�มขึ,น 411.1 ลา้นบาท (หรือ เพิ�มขึ,นร้อยละ 18.7) เมื�อเทียบ
กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสัดส่วนตน้ทุนรวมต่อรายไดร้วมที�ลดลงร้อยละ 5.1 

• ตน้ทุนรับเหมาก่อสร้างเพิ�มขึ,น 54.1 ลา้นบาท (หรือเพิ�มขึ,นร้อยละ 3.1) เมื�อเทียบสัดส่วนตน้ทุนต่อ
รายไดแ้ลว้ มีสัดส่วนที�ลดลงร้อยละ 12.2 เมื�อเทียบกบัปีก่อนหนา้ ซึ� งเกิดจากการบริหารโครงการและการ
จดัการตน้ทุนรับเหมาก่อสร้างที�ดีขึ,น โดยมีจดัตั,งหน่วยงานกาํกบัและควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้าง
ตลอดจนการฝึกฝนฝีมือแรงงานอยา่งเขม้ขน้ เพื�อลดขอ้ผดิพลาด และป้องกนัความเสียหาย (Defect)  

• สาํหรับตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย ์เพิ�มขึ,น 104.5 ลา้นบาท (หรือเพิ�มขึ,นร้อยละ 121.1) ตามรายไดที้�
เพิ�มขึ,น และเมื�อเทียบสัดส่วนตน้ทุนต่อรายไดแ้ลว้ พบวา่มีสัดส่วนที�เพิ�มขึ,น ร้อยละ 2.4 

• ในส่วนของตน้ทุนขายไฟฟ้าเพิ�มขึ,น 237.6 ลา้นบาท (หรือ เพิ�มขึ,นร้อยละ 69.3) สาเหตุหลกัเกิดจาก
มีตน้ทุนที�เพิ�มขึ,นในส่วนของโรงไฟฟ้าที�ไดจ้าํหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชยเ์พิ�มอีก 3 โครงการ (MGP TSG และ 
PGP) รวมเป็น 5 โครงการ เมื�อเทียบกบัปี 2559 ที�มีโรงไฟฟ้าเพียง 2 โครงการ (CRB และ MWE) ที�รับรู้
ตน้ทุนเตม็ปี ส่วนอีก 2 โครงการ (MGP และ TSG) รับรู้ตน้ทุนไมเ่ตม็ปี (8 และ 3 เดือนตามลาํดบั) ทั,งนี, เมื�อ
เทียบสัดส่วนตน้ทุนขายต่อรายไดร้วมในช่วงเดียวกนัของปีก่อนมีสัดส่วนร้อยละ 12.7 ส่วนในปี 2560 มี
สัดส่วนร้อยละ 16.9 ซึ� งเป็นสัดส่วนที�เพิ�มขึ,นร้อยละ 4.3 

• คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหาร ปรับตวัเพิ�มขึ,น 50.7 ลา้นบาท (หรือเพิ�มขึ,นร้อยละ 19.6) ซึ� งส่วน
ใหญ่ปรับเพิ�มขึ,นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ แต่เมื�อเทียบสัดส่วนต่อรายไดแ้ลว้ พบวา่มีสัดส่วนที�ลดลง
เล็กนอ้ยร้อยละ 0.6 ซึ� งเป็นผลมาจากมีการพฒันาระบบงานต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ,น ทาํใหค้า่ใชจ่้าย
ในการดาํเนินงานต่างๆ ลดลง 

• ตน้ทุนทางการเงินเพิ�มขึ,น 17.0 ลา้นบาท (หรือเพิ�มขึ,นร้อยละ 27.0) จากปีก่อน ซึ� งเกิดจากการลงทุน
เพิ�มในกิจการโรงไฟฟ้า โดยมีสัดส่วนต่อรายไดใ้กลเ้คียงกบัปีก่อนที�ร้อยละ 2.3 

• ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่าย 18.6 ลา้นบาท เพิ�มขึ,น 35.0 ลา้นบาท จากปีก่อน ตามรายไดจ้ากการ
ดาํเนินงานที�เพิ�มขึ,น 
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• รายการอื�น ไดแ้ก่ 

- โอนกลบัคา่เผื�อหนี,สงสัยจะสูญ จาํนวน 16.5 ลา้นบาท ซึ� งตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีการตั,งคา่
เผื�อหนี, สูญที�เกิดขึ,น ตามมาตรฐานทางบญัชี ในงบการเงินรวม เป็นการตดัรายการระหวา่งกนั จึงมีการโอน
กลบัคา่เผื�อหนี,สงสัยจะสูญ จากที�ไดต้ั,งสาํรองคา่เผื�อหนี,สงสัยจะสูญไว ้ซึ� งเป็นการตั,งสาํรองจากกิจการที�เป็น
บริษทัยอ่ย 

- กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน) จาํนวน 3.5 ลา้นบาท มาจากการ

เปลี�ยนประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ปี 2559 

2. การวเิคราะห์สถานะการเงิน 

ตารางที� 5 : แสดงภาพรวมงบแสดงฐานะการเงิน 

31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59
จํานวน 

(ลา้นบาท)
%Y-on-Y

สนิทรัพยห์มนุเวยีน 1,726.3 2,492.4 -766.1 -30.7%
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 5,006.5 3,819.1 1,187.4 31.1%

รวมสนิทรพัย์ 6,732.8 6,311.5 421.3 6.7%
หนี สนิหมนุเวยีน 1,751.6 1,782.2 -30.6 -1.7%
หนี สนิไมห่มนุเวยีน 1,719.5 1,675.7 43.8 2.6%

รวมหนี�สนิ 3,471.1 3,457.8 13.2 0.4%
สว่นของผูถ้อืหุน้ 3,261.7 2,853.7 408.0 14.3%

รายการ
จํานวน (ลา้นบาท) เพิ�มขึ น/(ลดลง)

 
 

2.1 สินทรัพย์ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วม จาํนวน 6,732.8 ลา้นบาท เพิ�มขึ,นจากสิ,นปีก่อน 

421.3 ลา้นบาท (หรือเพิ�มขึ,นร้อยละ 6.7) มีรายการหลกั ดงันี,  

• สินทรัพยห์มุนเวยีนลดลง 766.1 ลา้นบาท (หรือ ลดลงร้อยละ 30.7) อนัเกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมเงินทุน
หมุนเวยีนในกิจการ โดยมีรายการหลกัที�ลดลง ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด, เงินลงทุน
ชั�วคราว ลูกหนี, เงินประกนัผลงาน  โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา และเงินจ่ายล่วงหนา้ 

• สินทรัพยไ์มห่มุนเวยีนเพิ�มขึ,น 1,187.4 ลา้นบาท (หรือเพิ�มขึ,นร้อยละ 31.1) ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัการ
เพิ�มขึ,นของกิจกรรมการลงทุนโดยมีรายการหลกัมาจากการเพิ�มขึ,นของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 
อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในที�ดิน ที�ดินอาคารและอุปกรณ์ เกี�ยวกบักิจการโรงไฟฟ้า 
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2.2 หนี9สิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีหนี, สินรวม 3,471.1 ลา้นบาท เพิ�มขึ,นจากสิ,นปีก่อน จาํนวน 13.2 

ลา้นบาท (หรือ เพิ�มขึ,นร้อยละ 0.4) ทั,งนี, มีรายการหลกัดงันี,   

• หนี, สินหมุนเวยีนลดลง 30.6 ลา้นบาท (หรือลดลงร้อยละ 1.7) ทั,งนี,  รายการหลกัที�เพิ�มขึ,น มาจากเงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี หนี, สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ส่วนที�ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี เงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาจะซื,อจะขาย และเจา้หนี, เงินประกนัผลงาน 
ส่วนรายการหลกัที�ลดลงมาจากเงินรับล่วงหนา้ตามสัญญาก่อสร้าง เจา้หนี,การคา้และเจา้หนี, อื�น 

• หนี, สินไมห่มุนเวยีน เพิ�มขึ,น 43.8 ลา้นบาท (หรือเพิ�มขึ,นร้อยละ 2.6)โดยมีรายการหลกัมาจาก เงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (Project Finance) และหนี, สินตามสัญญาเช่าทางการเงินซึ�งเป็นไปตามการ
ขยายกิจกรรมการลงทุน ขณะที�เจา้หนี, เงินประกนัผลงานลดลง 

  

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 3,261.7 ลา้นบาท ซึ� งเพิ�มขึ,นจากสิ,นปีก่อน

จาํนวน 408.0 ลา้นบาท (หรือเพิ�มขึ,นร้อยละ 14.3) ในหมวดของกาํไร (ขาดทุน) สะสม 

  

3. สรุปภาพรวม และ แนวโน้มสถานการณ์ธุรกจิ  

 สรุปภาพรวม ในปี 2560 บริษทั และบริษทัยอ่ย มีผลประกอบการเป็นกาํไร อนัเป็นผลมาจากความ
มุง่มั�นในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทีไดป้รับปรุงพฒันาธุรกิจใหมี้ความกา้วหนา้ไปอยา่งต่อเนื�อง ส่งผล
ใหธุ้รกิจก่อสร้างมีการรับรู้รายไดเ้พิ�มขึ,น และมีงานคงเหลือที�ยงัไมไ่ดส่้งมอบ (Back Log) ไปจนถึงปี 2563 
ขณะเดียวกนับริษทัยงัคงเขา้ประมูลงานเพิ�มอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งบริษทัยงัคงมุง่เนน้โครงการที�มีอตัรากาํไรที�
เหมาะสม อยา่งไรกต็าม กิจการมีรายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ และ ธุรกิจโรงไฟฟ้า ที�มีรายได้
เพิ�มขึ,น โดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้ามีการรับรู้รายไดเ้ตม็ปีเพิ�ม 2 โครงการ (MGP และ TSG) และโครงการ
ใหมที่�ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยเ์พิ�มอีก 1 โครงการ (PTG) ทาํใหบ้ริษทัมีโครงการโรงไฟฟ้าที�ขายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย ์ รวมเป็น 5 โครงการ ซึ� งคาดวา่ในปี 2561 จะสามารถมีโครงการโรงไฟฟ้าที�ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
เพิ�มขึ,นอีก 1 โครงการ ส่วนธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โครงการเดิมที�ใกลปิ้ดโครงการนั,น มียอดโอนบา้น
ที�เพิ�มขึ,นทาํใหมี้รายไดเ้พิ�มขึ,น นอกจากนั,นยงัมีธุรกิจการคา้ที�เริ�มมีรายได ้ บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงมีรายได้
รวมเพิ�มขึ,นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
ขณะที�สัดส่วนตน้ทุนรวมต่อรายไดป้รับตวัลดลง จากตน้ทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที�ลดลง ซึ� งเป็นผลจาก
การบริหารจดัการตน้ทุนที�ดี และ การควบคุมงานก่อสร้างที�มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ,น โดยในธุรกิจโรงไฟฟ้า
นั,นมีตน้ทุนเพิ�มตามรายไดที้�เพิ�มขึ,น ซึ� งมาจากตน้ทุนในส่วนของโครงการใหมที่�ไดเ้ปิดขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์



  

 

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที� 3 ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน   142 

แลว้ ทั,งนี,  เมื�อเทียบสัดส่วนตน้ทุนต่อรายได ้ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีสัดส่วนที�ดีขึ,น โดยปรับลดลง
คอ่นขา้งมากเมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทาํใหส้ัดส่วนตน้ทุนต่อรายไดใ้นภาพรวมลดลง 
 
 คา่ใชจ่้ายในการขายและบริหารที�มีสัดส่วนต่อรายไดล้ดลงเล็กนอ้ยจากปีก่อน ซึ� งเป็นการลดลงอยา่ง
ต่อเนื�อง ซึ� งเป็นไปตามแผนการพฒันาระบบงานต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ,น และการบริหารจดัการ
ตน้ทุนและคา่ใชจ่้ายที�รัดกุมขึ,น โดยในส่วนของตน้ทุนทางการเงิน มีสัดส่วนที�เพิ�มขึ,นนั,นเกิดจากการลงทุน
ในธุรกิจโรงไฟฟ้า  
 
 แนวโนม้ของธุรกิจในปี 2561 ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กิจการมีรายไดที้�จะทยอยรับรู้จาก
โครงการเดิมและโครงการใหมที่�บริษทัยงัคงมุง่มั�นประมูลงานเพิ�มอยา่งต่อเนื�อง ทั,งนี,  จากการที�บริษทั มี
นโยบายในการเลือกรับงานโครงการที�มีศกัยภาพในการทาํกาํไรที�เหมาะสม และสามารถส่งมอบคุณภาพงาน
ที�ดีใหก้บัลูกคา้ จะทาํใหบ้ริษทัมีงานและมีการรับรู้รายไดเ้พิ�มขึ,น และจากการที�บริษทัมีการพฒันา
ประสิทธิภาพการดาํเนินงาน ตลอดจนการปรับโครงสร้างองคก์ร ใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างธุรกิจและ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ จะทาํใหบ้ริษทัมีศกัยภาพในการแขง่ขนัและความสามารถในการทาํกาํไรเพิ�มขึ,น 
โดยที�ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจการคา้ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์อยูใ่นช่วงขยายกิจการและเติบโตอยา่งต่อเนื�อง 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ซึ0 งงบการเงิน สําหรับปีสิ1นสุด วนัที0 31 ธนัวาคม 2560 จดัทาํขึ1นตามมาตรฐานการ
บญัชีที0รับรองทั0วไป  โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที0เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ0าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
ระมดัระวงั และประมาณการที0สมเหตุสมผลในการจดัทาํ รวมทั1งใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลที0สาํคญัอยา่งเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื0อประโยชน์ของผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั0วไป 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จดัให้มีระบบการบริหารความเสี0ยงและดาํรังรักษาไวซึ้0 งระบบ
ควบคุมภายในที0เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื0อให้มั0นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที0จะดาํรงรักษาไวซึ้0 งทรัพยสิ์น ตลอดจนเพื0อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การดาํเนินการที0ผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

ในการนี1  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั1 งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ0 งประกอบด้วย
กรรมการที0เป็นอิสระทั1งสิ1น เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเกี0ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทาน
ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลรายการเกี0ยวโยงระหวา่งกนั
อย่างครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี0ยวกบัเรื0 องนี1 ปรากฏใน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ0งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี1 แลว้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯโดยรวมอยูใ่น
ระดบัที0น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื0อมั0นอยา่งมีเหตุผลต่อความเชื0อถือไดข้องงบการเงินของบริษทัและ
บริษัทย่อย สําหรับปีสิ1นสุด ณ วนัที0  31 ธันวาคม 2560 ซึ0 งผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีที0รับรองทั0วไป และแสดงความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าว แสดงฐานะการเงินและผล
การดาํเนินงาน โดยถูกตอ้งตามที0ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที0รับรองทั0วไป 

 
 
  

 

    
  (ดร.ธนู กุลชล)              (นายปฐมพล สาวทรัพย)์ 
ประธานกรรมการ    ประธานเจา้หนา้ที0บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั ไทยโพลคีอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ซึ, งประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 งบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม
และ 
งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกิจการ สาํหรับปี สิ=นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบญัชีที,สาํคญั 

 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งต้นนี= แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน 
เฉพาะกิจการของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ไทยโพลีคอนส์ 
จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ=นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที,ควรใน
สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที,กาํหนด
โดย      สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที,เกี,ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื,นๆ ซึ, งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี=   ขา้พเจา้เชื,อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีที,ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื,อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรื.องสําคัญในการตรวจสอบ 
 

เรื,องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื,องต่างๆ ที,มีนยัสําคญัที,สุดตามดุลยพินิจเยี,ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื,องเหล่านี=มาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ทั=งนี=ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื,องเหล่านี=  
 

เรื.องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมดีงัต่อไปนี2 
 

การรับรู้รายได้ธุรกจิรับเหมาก่อสร้างตามอตัราส่วนงานที.ทําเสร็จ (งบการเงนิรวมและงบเฉพาะกจิการ) 
 

ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยบางแห่ง มีรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างตามสัญญาในงบการเงินรวมและ       
งบการเงินเฉพาะกิจการ จาํนวน 2,063,653,192.91 บาท และ 2,508,997,103.82 บาท ตามลาํดบั ซึ, งเป็นการรับรู้
รายไดต้ามอตัราส่วนงานที,ทาํเสร็จสําหรับสัญญาก่อสร้างในแต่ละสัญญา การรับรู้รายไดรั้บเหมาก่อสร้างตาม
สัญญาโดยวิธีอตัราส่วนงานที,ทาํเสร็จ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจที,สําคญั โดยคาํนวณตามสัดส่วนตน้ทุนการก่อสร้างที,
เกิดขึ=นแลว้ ณ วนัที,ในรายงานทางการเงิน เปรียบเทียบกบัประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างจนงานเสร็จ ซึ,งมีความ
เสี,ยงในความคลาดเคลื,อนของขั=นความสําเร็จของงาน อนัเนื,องมาจากการรวบรวมตน้ทุนการก่อสร้างที,เกิดขึ=น
แลว้อย่างครบถว้นถูกตอ้ง และการใชดุ้ลยพินิจที,สําคญัในการปรับเปลี,ยนประมาณการตน้ทุนก่อสร้างจนงาน
เสร็จให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน ทั= งในส่วนของงานก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างเดิม และในส่วนของการ
เปลี,ยนแปลงงาน  เพิ,มลด ซึ, งผลของความคลาดเคลื,อนมีผลกระทบทั=งรายได ้และกาํไรจากการดาํเนินงานใน
จาํนวนที,อาจเป็นสาระสาํคญั 
 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเชื,อมั,นเกี,ยวกบัการรับรู้รายไดธุ้รกิจรับเหมาก่อสร้างตามอตัราส่วนงานที,ทาํเสร็จ โดย 

• ทาํความเขา้ใจและประเมินระบบการควบคุมภายในที,สาํคญัเกี,ยวกบัความครบถว้นของการบนัทึกตน้ทุนการ
ก่อสร้าง และการประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างจนงานเสร็จ    และทดสอบระบบการควบคุมภายในที,
สาํคญัดงักล่าว เพื,อพิจารณาวา่การควบคุมมีประสิทธิผลจริงตลอดทั=งปี 

• สุ่มรายการตน้ทุนการก่อสร้างเพื,อตรวจสอบกบัเอกสารหลกัฐาน เกี,ยวกบัความถูกตอ้งของรายการ จาํนวน
เงิน และความเกี,ยวขอ้งกบังานตามสญัญาก่อสร้าง 

• เลือกสัญญาเพื,อเข้าสังเกตการณ์งานก่อสร้างในสถานที,ก่อสร้าง  โดยตรวจสอบปริมาณงานที,รายงาน
เปรียบเทียบกบัปริมาณงานที,ปรากฏอยู ่ซกัถามวิศวกรผูค้วบคุมงานเกี,ยวกบัสถานะโครงการ ความคืบหนา้ 
และปัญหาการดาํเนินงานก่อสร้าง เพื,อพิจารณาเกี,ยวกบัปัจจยัที,อาจกระทบต่อการประมาณการตน้ทุน
ก่อสร้างจนงานเสร็จ 
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• เปรียบเทียบอตัราส่วนงานที,ทาํเสร็จที,คาํนวณขั=นการรับรู้สัดส่วนของต้นทุนจริงและประมาณการกบั
รายงานผลงานการก่อสร้างที,วิศวกรที,ปรึกษาไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ และพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
ผลแตกต่าง 

• ทาํความเขา้ใจและประเมินความเหมาะสมของการประมาณการตน้ทุนการก่อสร้างจนงานเสร็จ โดยหารือ
กบัผูบ้ริหารเกี,ยวกบัการใชดุ้ลยพินิจ และสอบทานความสมเหตุสมผลของประมาณการตน้ทุนดงักล่าว 

 

การจดัประเภทเงนิลงทุน (งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ) 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 และ ขอ้ 17 กลุ่มบริษทั มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกิจการร่วม
คา้ และตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 กล่าวถึงเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวมและการแสดงรายการ
เงินลงทุนในงบการเงินรวม  ทั=งนี= การลงทุนมีรูปแบบที,แตกต่างกนั ไดแ้ก่ สัดส่วนการลงทุน ลกัษณะโครงสร้าง
การร่วมลงทุน และสัญญาร่วมทุนซึ, งระบุสิทธิและหนา้ที,ของผูร่้วมทุน ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างสําคญัใน
การพิจารณาขอ้มลูวา่ผลของการลงทุนและสัญญาร่วมทุน จะก่อใหเ้กิดอาํนาจการควบคุม หรือการมีอิทธิพล หรือ
การร่วมคา้ร่วมการงาน เพื,อจดัประเภทเงินลงทุนเป็นประเภทต่าง ๆ ให้ถูกตอ้ง ซึ, งผลของการจดัประเภทเงิน
ลงทุนมีผลกระทบที,สาํคญัต่อการจดัทาํงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเชื,อมั,น เกี,ยวกบัการจดัประเภทเงินลงทุน โดย 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมเกี,ยวกบันโยบายการจดัประเภทเงินลงทุน การมีอาํนาจควบคุมของ
ฝ่ายบริหาร 

• พิจารณาดุลยพินิจของผูบ้ริหาร โดยให้ความสําคญักบัการมีอาํนาจควบคุมที,อาจมีอยู่นอกเหนือจาก
สดัส่วนการลงทุน เอกสารสญัญา เช่น การควบคุมทางออ้ม การควบคุมโดยมีการควบคุมการบริหารทาง
การเงิน 

• ประเมินและตรวจสอบเนื=อหาสาระของการลงทุน ไดแ้ก่ สัดส่วนการลงทุน โครงสร้างการร่วมลงทุน
สัญญาร่วมลงทุนและขอ้ตกลงอื,น เพื,อทาํความเขา้ใจเกี,ยวกบัสิทธิ หนา้ที, และส่วนไดเ้สียของกิจการที,
ลงทุน 

 

ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างโรงงานผลติไฟฟ้า (งบการเงนิรวม) 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 กลุ่มบริษทัซึ,งอยูร่ะหวา่งก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้า โดยการบนัทึก
บญัชีดงักล่าวตอ้งพิจารณาว่ารายจ่ายใดตอ้งบนัทึกเป็นทรัพยสิ์นและรายจ่ายใดตอ้งบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย ฝ่าย
บริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาและบนัทึกตน้ทุนโครงการก่อสร้างดงักล่าว รวมถึงการหยุดรับรู้ตน้ทุน
การกูย้ืมเป็นส่วนหนึ,งของตน้ทุนโครงการหากเขา้เงื,อนไขตามที,กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเชื,อมั,นเกี,ยวกบัการบนัทึกตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า 
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• ทําความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที, เกี,ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบคู่ มือการ
ปฏิบติังานรวมถึงวิธีการและดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการบนัทึกรายการตน้ทุนโครงการระหวา่งงาน
ก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า 

• ไดท้ดสอบรายการตน้ทุนโครงการที,เพิ,มขึ=นระหวา่งปีรวมทั=งทดสอบการคาํนวณและการบนัทึกตน้ทุน
การกูย้ืมเป็นส่วนหนึ,งของตน้ทุนโครงการระหวา่งก่อสร้าง  ตลอดจนตรวจสอบวา่ตน้ทุนโครงการเป็น
สินทรัพยที์,เขา้เงื,อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี=  ขา้พเจา้ยงัไดป้ระเมินเรื,องการ
เปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

การด้อยค่าของที.ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (งบการเงนิรวม) 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 กลุ่มบริษทัไดแ้สดงมูลค่าของที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 53.79  
ของยอดสินทรัพยร์วม โดยแสดงดว้ยมูลค่าตามวิธีราคาทุนหลงัหักค่าเสื,อมราคาสะสม อีกทั=งในระหว่างงวด      
กลุ่มบริษทัไดมี้การลงทุนในทรัพยสิ์นดงักล่าวเพิ,มขึ=น ฝ่ายบริหารจึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างสูงในการคาดการณ์      
ผลการดาํเนินงาน และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที,กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บจากการลงทุน โดย
กาํหนดสมมติฐาน เช่น อตัราคิดลดและอตัราการเติบโตในระยะยาว และขอ้สมมติอื,นที,เหมาะสมในการประเมิน
การดอ้ยค่าของที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ดงักล่าว 
 

ขา้พเจา้ไดรั้บความเชื,อมั,นเกี,ยวกบัการดอ้ยค่าของที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดย 

• ทาํความเขา้ใจระบบการควบคุมเกี,ยวกบัการรวบรวมขอ้มลูที,สาํคญัของฝ่ายบริหารเกี,ยวกบักระบวนการ
พิจารณาแบบจาํลองทางการเงินของการวดัมลูค่าที,คาดวา่จะไดรั้บคืน 

• ประเมินขอ้สมมติฐานที,ใชใ้นประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพยสิ์นดงักล่าว โดยการทาํ
ความเข้าใจในกระบวนการที,ทําให้ได้มาซึ, งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติฐานดังกล่าวกับ
แหล่งขอ้มูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษทัและตรวจสอบประมาณการกระแสเงินสดกบัผลการ
ดาํเนินงานที,เกิดขึ=นจริง ขอ้มลูอื,นๆ 

 

ข้อมูลอื.น 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื,น ขอ้มูลอื,นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ, งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั 
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที,อยูใ่นรายงานประจาํปีนั=น) 
ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปีภายหลงัวนัที,ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี=  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื,นและขา้พเจา้ไม่ได้
ใหค้วามเชื,อมั,นต่อขอ้มลูอื,น 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที,เกี,ยวเนื,องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่าน
และพิจารณาวา่ขอ้มลูอื,นมีความขดัแยง้ที,มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที,ไดรั้บจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่มีการแสดงขอ้มลูที,ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
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เมื,อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื,อสารเรื,องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลเพื,อใหผู้มี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแล
ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูที,แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าที.ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที,รับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี= โดย
ถูกตอ้งตามที,ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี,ยวกบัการควบคุมภายในที,ผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าจาํเป็นเพื,อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที,ปราศจากการแสดงขอ้มูลที, 
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
 
ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื,อง เปิดเผยเรื,องที,เกี,ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื,องตามความเหมาะสม และ
การใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื,องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั=งใจที,จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุด
ดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื,องต่อไปได ้
 

ผูมี้หน้าที,ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที,ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื,อใหไ้ดค้วามเชื,อมั,นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ, งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื,อมั,นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื,อมั,นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที,มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที,ขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื,อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่า
รายการที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่านี=  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี,ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี,ยงจากการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื,อตอบสนองต่อความเสี,ยงเหล่านั=น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที,เพียงพอและ
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เหมาะสมเพื,อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี,ยงที,ไม่พบขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสําคญัซึ, งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเสี,ยงที,เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื,องจากการ
ทุจริตอาจเกี,ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั=งใจละเวน้การบนัทึกรายการ
หรือการแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูที,ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที,เกี,ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื,อออกแบบวิธีการตรวจสอบที,
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื,อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที,ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูที,เกี,ยวขอ้งซึ,งจดัทาํขึ=นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเกี,ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื,องของผูบ้ริหาร และ
จากหลกัฐานการสอบบญัชีที,ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที,มีสาระสําคญัที,เกี,ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที,อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท ในการ
ดาํเนินงานต่อเนื,องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที,มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลที,เกี,ยวขอ้งในงบการเงิน 
หรือถา้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี,ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ= นอยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีที,ได้รับจนถึงวนัที,ในรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า 
อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทั ตอ้งหยุดการดาํเนินงาน
ต่อเนื,อง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื=อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบที,ทาํ
ใหมี้การนาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามที,ควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที,เหมาะสมอยา่งเพียงพอ เกี,ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจการทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เพื,อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการ
กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ        
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดสื้,อสารกบัผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลในเรื,องต่างๆ ที,สําคญั ซึ, งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที,ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที,มีนยัสําคญัที,พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที,มีนยัสาํคญัใน
ระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที,เกี,ยวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดสื้,อสารกบัผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลเกี,ยวกบัความสัมพนัธ์ทั=งหมดตลอดจนเรื,องอื,นซึ, ง
ขา้พเจา้เชื,อว่ามีเหตุผลที,บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที,
ขา้พเจา้ใชเ้พื,อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื, องที,สื,อสารกบัผูมี้หน้าที,ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ได้พิจารณาเรื,องต่างๆ ที,มีนัยสําคัญมากที,สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื,องสําคญัในการตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื, องเหล่านี= ไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชี เวน้แต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเกี,ยวกบัเรื, องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที,ยากที,จะเกิดขึ=น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื,อสารเรื, อง
ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชนต่์อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื,อสารดงักล่าว 

 
 
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั,นแนล จาํกดั 

 
 
 
              (นายนพฤกษ ์ พิษณุวงษ)์ 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  7764 

 
วนัที, 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 
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สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 194,198,590.98 273,162,981.98 26,338,350.91 60,800,506.84

เงินลงทุนชั,วคราว 8 184,891,630.93 391,649,053.67 -                          -                          

ลูกหนี=การคา้และลูกหนี=หมุนเวียนอื,น

กจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั 5.2, 9.1 -                                -                                -                          -                          

บริษทัอื,น 9.1 433,650,272.69 445,875,512.54 205,463,959.42 275,744,320.79

ลูกหนี=หมุนเวียนอื,น 9.2 180,142,892.80 161,988,772.27 29,409,477.32 38,772,592.39

มูลคา่งานที,เสร็จแตย่งัไมเ่รียกเกบ็ 10 347,115,556.72 380,183,563.13 378,167,197.98 411,484,772.99

ลูกหนี=เงินประกนัผลงาน 11 762,585.58 68,949,862.90 762,585.58 68,949,862.90

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่กอ่สร้างและซื=อวสัดุ 12 178,277,170.29 209,963,796.41 176,885,842.53 188,476,551.60

เงินใหก้ ูย้ืมระยะสั=นแกก่จิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั 5.2 50,000,000.00 50,000,000.00 193,526,273.88 276,410,257.10

วสัดุคงเหลือ 13 62,471,975.34 44,424,150.00 62,443,880.34 44,424,150.00

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 14 94,777,955.95 466,230,053.55 -                          -                          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,726,288,631.28 2,492,427,746.45 1,072,997,567.96 1,365,063,014.61

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากที,ติดภาระคํ= าประกนั 15 150,190,601.38 265,166,502.55 120,497,558.58 237,686,729.29

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                                -                                423,149,925.00    408,149,925.00    

เงินลงทุนในกจิการร่วมคา้ 17 496,174,652.10 346,529,524.72 -                          -                          

อสงัหาริมทรัพย์เพื,อการลงทุน - ที,ดิน 18 270,222,129.65 663,000.00 663,000.00 663,000.00

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 3,622,086,957.06 2,811,184,507.70 98,056,953.49 92,496,532.45

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื,น 20 12,576,176.77 10,560,219.79 686,896.36 1,001,350.22

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36.3 68,720,757.11 74,002,270.93 24,428,020.73 23,883,706.66

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที,จา่ย 81,760,516.33 90,813,542.80 64,194,162.31 76,961,509.85

ลูกหนี=เงินประกนัผลงาน 109,659,938.45 73,010,935.86 255,924,678.45 178,513,324.14

เงินวางที,กรมบงัคบัคดี 22.1 69,040,011.94            -                                69,040,011.94      -                          

เงินจา่ยลว่งหนา้ผูร้ับเหมา 50,576,174.91            76,134,340.73            50,576,174.91      63,376,174.91      

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่บริหารจดัการ 5.2 68,558,409.81 45,500,000.00 -                          -                          

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื,น 6,925,261.05 25,531,640.00 4,715,555.00 4,505,455.00

           รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 5,006,491,586.56 3,819,096,485.08 1,111,932,936.77 1,087,237,707.52

รวมสินทรัพย์ 6,732,780,217.84 6,311,524,231.53 2,184,930,504.73 2,452,300,722.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี2สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั=น

จากสถาบนัการเงิน 21 285,899,425.39 279,421,328.62 285,899,425.39 276,547,816.61

เจา้หนี=การคา้และเจา้หนี=หมุนเวียนอื,น 22 722,608,386.94 879,440,101.04 474,762,685.25 689,215,808.01

เงินก ูย้ืมระยะยาว

สว่นที,ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 26 277,351,000.00 136,680,000.00 -                          -                          

หนี=สินตามสญัญาเชา่การเงิน

สว่นที,ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 27 7,226,555.37 5,821,054.51 515,203.82 2,544,274.33

เงินก ูย้ืมระยะสั�นจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั 5.2 -                                -                                50,000,000.00      40,000,000.00

ประมาณการหนี�สิน 1,405,433.03              1,205,357.19              -                          -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 17,205.60                    179,463.40                  -                          -                          

เจา้หนี= เงินประกนัผลงาน 23 207,455,014.31 133,075,998.87 190,025,756.77 146,732,890.37

เงินรับลว่งหนา้ตามสญัญากอ่สร้าง 24 247,297,114.29 344,588,236.07 266,460,624.29 478,538,981.34

เงินรับลว่งหนา้ตามสญัญาจะซื=อจะขาย 25 2,315,000.00 1,755,000.00 -                          -                          

รวมหนี=สินหมุนเวียน 1,751,575,134.93 1,782,166,539.70 1,267,663,695.52 1,633,579,770.66

หนี2สินไม่หมุนเวยีน

เงินก ูย้ืมระยะยาว 26 1,686,710,000.00 1,595,185,441.47 -                          -                          

หนี=สินตามสญัญาเชา่การเงิน 27 11,268,817.39 6,998,388.11 824,338.78 1,339,542.61

ประมาณการหนี=สินไมห่มุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 28 20,269,807.00 21,791,103.00 14,266,024.00 15,791,609.00

เจา้หนี= เงินประกนัผลงาน 23 1,233,952.61 51,703,157.40 -                          -                          

รวมหนี=สินไมห่มุนเวียน 1,719,482,577.00 1,675,678,089.98 15,090,362.78 17,131,151.61

รวมหนี2สิน 3,471,057,711.93 3,457,844,629.68 1,282,754,058.30 1,650,710,922.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

บาท

- 2 -

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



  

 

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

153 

 
 
 

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ - มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 

     ทุนจดทะเบียน 29

                  หุน้สามญั 692,868,493 หุน้ 692,868,493.00 692,868,493.00 692,868,493.00 692,868,493.00

ทุนที,ออกและชาํระแลว้ 

    หุน้สามญั 566,998,107 หุน้ 566,998,107.00 566,998,107.00

    หุน้สามญั 566,892,947 หุน้ 566,892,947.00 566,892,947.00

สว่นเกนิมูลคา่หุน้ 217,779,084.00 217,568,764.00 217,779,084.00 217,568,764.00

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

จดัสรรแลว้ 

    ทุนสํารองตามกฎหมาย 31 45,948,905.15 18,562,767.41 5,964,012.69        795,417.00

ยงัไม่ได้จัดสรร (620,036,286.34) (764,240,388.86) 111,435,242.74 16,332,671.86

องค์ประกอบอื,นของสว่นของผูถ้ือหุน้ 1,193,854,417.22 1,193,854,417.22 -                          -                          

รวมสว่นของบริษทัใหญ่ 1,404,544,227.03 1,232,638,506.77 902,176,446.43 801,589,799.86

สว่นไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคมุ 1,857,178,278.88 1,621,041,095.08 -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,261,722,505.91 2,853,679,601.85 902,176,446.43 801,589,799.86

รวมหนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,732,780,217.84 6,311,524,231.53 2,184,930,504.73 2,452,300,722.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

- 3 -

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดร้ับเหมากอ่สร้าง 2,063,653,192.91 1,922,278,870.15 2,508,997,103.82 2,863,401,715.56

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,092,675,132.68 658,163,938.34 -                            -                                

รายไดเ้งินอุดหนุนสว่นเพิ,มราคารับซื=อไฟฟ้า 0.00 14,233,404.00 -                            -                                

รายไดข้ายอสงัหาริมทรัพย์ 258,180,000.00 113,800,000.00 -                            -                                

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 17,493,565.48            -                                -                            -                                

รวมรายได้ 3,432,001,891.07 2,708,476,212.49 2,508,997,103.82 2,863,401,715.56

ตน้ทุนรับเหมากอ่สร้าง (1,822,641,390.31) (1,768,540,072.63) (2,247,171,864.87) (2,641,377,102.14)

ตน้ทุนจากการขายไฟฟ้า (580,698,454.30) (343,050,436.59) -                            -                                

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ (190,780,668.54) (86,288,281.44) -                            -                                

ตน้ทุนจากการขายสินคา้และบริการ (14,875,338.55) -                                -                            -                                

รวมตน้ทุน (2,608,995,851.70) (2,197,878,790.66) (2,247,171,864.87) (2,641,377,102.14)

กําไรขั2นต้น 823,006,039.37 510,597,421.83 261,825,238.95 222,024,613.42

รายไดอ้ื,น 27,998,051.00 55,798,918.14 38,386,680.63 55,815,007.37

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 851,004,090.37 566,396,339.97 300,211,919.58 277,839,620.79

ตน้ทุนในการจดัจาํหนา่ย (18,796,091.22) (6,800,720.88) -                            -                                

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร (291,075,279.75) (252,324,801.45) (168,519,566.31) (157,105,132.73)

(หนี=สงสยัจะสูญ)/โอนกลบัคา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ 16,490,746.18 7,079,162.74 11,414,689.49 (70,584,193.83)

ขาดทุนจากการลดมูลคา่เงินลงทุน (49,770,252.14) -                                -                            -                                

คา่ใชจ้า่ยอื,น (245,083.87) -                                -                            -                                

ตน้ทุนทางการเงิน (79,862,998.11) (62,876,035.03) (16,218,524.76) (19,970,078.72)

สว่นแบง่กาํไรเงินลงทุนในกจิการร่วมคา้ 6,269,051.55 29,834,976.99 -                            -                                

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 434,014,183.01 281,308,922.34 126,888,518.00 30,180,215.51

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงินได้ 34, 36 (18,590,343.97) 16,402,662.64 (23,516,604.24) (13,920,915.99)

กําไรสําหรับปี 415,423,839.04 297,711,584.98 103,371,913.76 16,259,299.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิ2นสุดวนัที. 31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรเบ็ดเสร็จอื.น

รายการที,จะไมถู่กจดัประเภทใหม่

     ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

          ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหมข่อง

               ผลประโยชน์พนกังานที,กาํหนดไว้ 3,599,648.00 1,576,459.00 4,293,825.00 1,524,686.00

          ภาษีเงินไดข้องรายการที,จะไมถู่กจดัประเภทใหม่

               ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (858,765.00) (304,937.20) (858,765.00) (304,937.20)

กาํไรเบ็ดเสร็จอื,น สําหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,740,883.00 1,271,521.80 3,435,060.00 1,219,748.80

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 418,164,722.04 298,983,106.78 106,806,973.76 17,479,048.32

การแบ่งปันกาํไรรวม

สว่นที,เป็นของบริษทัใหญ่ 175,385,164.45 121,116,881.57 103,371,913.76 16,259,299.52

สว่นที,เป็นของสว่นไดเ้สียที,ไมมี่อาํนาจควบคมุ 240,038,674.59          176,594,703.41          -                            -                                

กาํไรสําหรับปี 415,423,839.04 297,711,584.98 103,371,913.76 16,259,299.52

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

สว่นที,เป็นของบริษทัใหญ่ 178,126,047.45 122,334,403.37 106,806,973.76 17,479,048.32

สว่นที,เป็นของสว่นไดเ้สียที,ไมมี่อาํนาจควบคมุ 240,038,674.59          176,594,703.41          -                            -                                

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 418,164,722.04 298,929,106.78 106,806,973.76 17,479,048.32

กําไรต่อหุ้นขั2นพื2นฐาน          32

กาํไรตอ่หุน้ 0.31 0.21 0.18 0.03

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี,ยถว่งนํ=าหนกั(หุน้) 566,920,786 566,892,623 566,920,786 566,892,623

กําไรต่อหุ้นปรับลด 32

กาํไรตอ่หุน้ 0.29 0.20 0.17 0.03

จาํนวนหุน้สามญั(หุน้) 609,325,749 594,449,450 609,325,749 594,449,450

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

- 2 -

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปี สิ2นสุดวนัที. 31 ธันวาคม 2560

บาท
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จัดสรรแลว้ สาํรองจาก ผลตา่งจากการ

ทนุที,ออก ส่วนเกนิ ทนุสาํรอง การจ่ายโดย เปลี,ยนแปลงสดัส่วน รวมองคป์ระกอบอื,น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที, รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ เงนิลงทุนในบริษัทย่อย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น เจ้าของบริษทัใหญ่ ไม่มีอํานาจควบคมุ ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 1 มกราคม 2559 566,892,495.00 381,567,860.00 25,831,764.31 (1,057,843,789.13) 10,208,963.35 1,182,407,550.23 1,192,616,513.58 1,109,064,843.76        1,405,409,305.31 2,514,474,149.07

การเปลี.ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

รบัชาํระคา่หุ้นเพิ,มทนุ 29.2.1 452.00 904.00 -                           -                              -                            -                            -                              1,356.00                      -                            1,356.00

รบัชาํระคา่หุ้นสามญัของบริษทัย่อย - ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สีย

     ที,ไม่มีอํานาจควบคมุ -                         -                          -                           -                              -                            -                            -                              -                              69,275,070.00 69,275,070.00

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 31 -                         -                          14,481,003.10         (14,481,003.10) -                            -                            -                              -                              -                            -                            

เงินปันผลจ่าย 30 -                         -                          -                           -                              -                            -                            -                              -                              (29,000,080.00) (29,000,080.00)

ลดขาดทนุสะสม 29.2.2 -                         (164,000,000.00) (21,750,000.00) 185,750,000.00           -                            -                            -                              -                              -                            -                            

ผลตา่งจากการเปลี,ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุในบริษทัย่อย -                         -                          -                           -                              -                            1,237,903.64            1,237,903.64 1,237,903.64               (1,237,903.64) -                            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                         -                          -                           122,334,403.37 -                            -                            -                              122,334,403.37           176,594,703.41 298,929,106.78

รวมการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 452.00                   (163,999,096.00) (7,268,996.90) 293,603,400.27 -                            1,237,903.64 1,237,903.64 123,573,663.01 215,631,789.77 339,205,452.78

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 566,892,947.00 217,568,764.00 18,562,767.41 (764,240,388.86) 10,208,963.35 1,183,645,453.87 1,193,854,417.22 1,232,638,506.77 1,621,041,095.08 2,853,679,601.85

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 1 มกราคม 2560 566,892,947.00 217,568,764.00 18,562,767.41 (764,240,388.86) 10,208,963.35 1,183,645,453.87 1,193,854,417.22 1,232,638,506.77        1,621,041,095.08 2,853,679,601.85

การเปลี.ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

รบัชาํระคา่หุ้นเพิ,มทนุ 29.2.4 105,160.00 210,320.00 -                           -                              -                            -                            -                              315,480.00                  -                            315,480.00

รบัชาํระคา่หุ้นสามญัของบริษทัย่อย - ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สีย

     ที,ไม่มีอํานาจควบคมุ -                         -                          -                           -                              -                            -                            -                              -                              62,387,665.00          62,387,665.00          

หุ้นสามญัลดลงจากการเลิกกจิการของบริษทัย่อย-ส่วนที, -                            

เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอํานาจควบคมุ -                         -                          -                           -                              -                            -                            -                              -                              (3,500,020.00) (3,500,020.00)

ขาดทนุจากการเลิกกจิการของบริษทัย่อย-ส่วนที,เป็นของ -                            

ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอํานาจควบคมุ -                         -                          -                           -                              -                            -                            -                              -                              218,022.91               218,022.91               

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 31 -                         -                          27,386,137.74         (27,386,137.74) -                            -                            -                              -                              -                            -                            

เงินปันผลจ่าย 30 -                         -                          -                           (6,535,807.19) -                            -                            -                              (6,535,807.19) (63,007,158.70) (69,542,965.89)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                         -                          -                           178,126,047.45           -                            -                            -                              178,126,047.45           240,038,674.59        418,164,722.04        

รวมการเปลี,ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 105,160.00            210,320.00              27,386,137.74         144,204,102.52 -                            -                            -                              171,905,720.26           236,137,183.80        408,042,904.06        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 566,998,107.00 217,779,084.00 45,948,905.15 (620,036,286.34) 10,208,963.35 1,183,645,453.87 1,193,854,417.22 1,404,544,227.03 1,857,178,278.88 3,261,722,505.91

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ, งของงบการเงินนี=

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปี สิ2นสุดวันที. 31 ธันวาคม 2560

บาท
กาํไร(ขาดทนุ)สะสม องคป์ระกอบอื,นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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ทนุที,ออก ส่วนเกนิ จัดสรรแลว้ รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุ้น ทนุสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 1 มกราคม 2559 566,892,495.00 381,567,860.00 21,750,000.00 (186,100,959.46) 784,109,395.54

การเปลี.ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

รบัชาํระคา่หุ้นเพิ,มทนุ 29.2.1 452.00 904.00 -                                 -                                 1,356.00

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 31 -                                 -                                 795,417.00 (795,417.00) -                                 

ลดขาดทนุสะสม 29.2.2 -                                 (164,000,000.00) (21,750,000.00) 185,750,000.00             -                                 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                                 -                                 -                                 17,479,048.32 17,479,048.32

รวมการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 452.00 (163,999,096.00) (20,954,583.00) 202,433,631.32 17,480,404.32

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 566,892,947.00 217,568,764.00 795,417.00 16,332,671.86 801,589,799.86

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 1 มกราคม 2560 566,892,947.00 217,568,764.00 795,417.00 16,332,671.86 801,589,799.86

การเปลี.ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

รบัชาํระคา่หุ้นเพิ,มทนุ 29.2.4 105,160.00 210,320.00 -                                 -                                 315,480.00

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 31 -                                 -                                 5,168,595.69                 (5,168,595.69) -                                 

เงินปันผลจ่าย 30 -                                 -                                 -                                 (6,535,807.19) (6,535,807.19)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                                 -                                 -                                 106,806,973.76 106,806,973.76
รวมการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 105,160.00 210,320.00 5,168,595.69 95,102,570.88 100,586,646.57

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 566,998,107.00 217,779,084.00 5,964,012.69 111,435,242.74 902,176,446.43

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ, งของงบการเงินนี=

กาํไร(ขาดทนุ)สะสม

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

บาท

สําหรับปี สิ2นสุดวันที. 31 ธันวาคม 2560
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2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 434,014,183.01 281,308,922.34 126,888,518.00 30,180,215.51

รายการปรับกระทบกาํไรกอ่นภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสด

    รับ(จา่ย)จากกจิกรรมดาํเนินงาน

คา่เสื,อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 109,269,505.57 78,460,585.87 13,010,495.97 18,696,741.80

หนี=สงสยัจะสูญ/(โอนกลบัคา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ) (16,490,746.18) (7,079,162.74) (11,414,689.49) 70,584,193.83

ขาดทุนจากการลดมูลคา่เงินลงทุน 49,770,252.14 -                            -                        -                        

(กาํไร)ขาดทุนจากการเปลี,ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุน (529,477.02) (844,309.83) -                        -                        

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี,ยน -                               2,741,269.52 -                        2,741,269.52      

(กาํไร)ขาดทุนจากการเลิกบริษทัยอ่ย 245,083.87

สว่นแบง่(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกจิการร่วมคา้ (6,269,051.55) (29,834,976.99) -                        -                        

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ (473,734.32) (539,685.99) (953,733.32) (530,058.28)

โอนกลบัประมาณการหนี=สินจากคา่ปรับงานลา่ชา้ -                               (24,239,610.00) -                        (24,239,610.00)

หนี=สูญ 464,343.25                45,217.95               464,343.25 139,485.91

ตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ 160,246.07                1,051,422.53          160,246.07         1,051,422.53

ประมาณการผลขาดทุนที,คาดวา่จะเกดิขึ=น -                               (2,620,854.60) -                        (2,620,854.60)

ประมาณการหนี=สินที,คาดวา่จะเกดิขึ=น 5,186,945.14             5,193,445.98          5,186,945.14      5,193,445.98

คา่เผื,อการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 10,789,749.57           375,221.34             -                        -                        

ภาษีถูกหกั ณ ที,จา่ยตดัจา่ย 3,327,204.60 1,206,378.94 1,227,665.79      982,931.71         

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพนกังาน 3,022,027.00 3,844,830.00 2,278,539.00 2,541,106.00

รายไดเ้งินปันผล -                               -                            (4,966,498.80) -                        

คา่ใชจ้า่ยดอกเบี=ย 79,862,998.11 62,876,035.03 16,218,524.76 19,970,078.72

กาํไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมดาํเนินงานกอ่นการเปลี,ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี=สินดาํเนินงาน 672,349,529.26 371,944,729.35 148,100,356.37 124,690,368.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปี สิ2นสุดวนัที. 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท
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2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ดาํเนนิงานลดลง (เพิ.มขึ2น)

เงินลงทุนเพื,อคา้ 157,516,647.62 309,991,576.96 -                        -                        

ลูกหนี=การคา้ - กจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั -                               -                            (13,910.00) (1,883.20)

ลูกหนี=การคา้ - บริษทัอื,น (16,054,305.15) 82,776,890.56 42,000,816.37 (27,359,792.65)

ลูกหนี=หมุนเวียนอื,น (18,347,316.79) (17,849,545.92) 4,498,627.12 22,807,594.41

มูลคา่งานที,เสร็จแตย่งัไมเ่รียกเกบ็ 42,885,101.75 (90,836,256.61) 43,134,670.35 (70,635,327.14)

ลูกหนี=เงินประกนัผลงาน 37,893,215.51 58,396,073.20 (2,869,136.21) 7,956,396.92

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่กอ่สร้างและซื=อวสัดุ 31,610,985.26 (21,694,478.69) 12,252,543.21 (993,917.59)

วสัดุคงเหลือ (17,259,392.84) (2,250,230.15) (17,231,297.84) (2,250,230.15)

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา  102,877,953.49 (12,523,843.36) -                        -                        

เงินจา่ยลว่งหนา้ผูร้ับเหมา 25,548,165.82 (6,021,886.07) 12,800,000.00 6,736,279.75

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่บริหารจดัการ (23,058,409.81) (8,500,000.00) -                        -                        

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื,น (2,033,621.06) (805,210.62) (210,100.00) (964,025.62)

หนี2สินดาํเนนิงานเพิ.มขึ2น (ลดลง)

เจา้หนี=การคา้ (161,956,138.28) 23,680,617.61 (187,306,476.07) 41,212,037.19

เจา้หนี=หมุนเวียนอื,น 8,001,417.92 6,516,214.53 (3,225,937.14) 10,315,414.44

เจา้หนี= เงินประกนัผลงาน 23,909,810.65 14,036,260.65 43,292,866.40 12,417,829.41

เงินรับลว่งหนา้ตามสญัญากอ่สร้าง (97,291,121.78) 11,369,290.69 (212,078,357.05) (130,916,754.04)

เงินรับลว่งหนา้ตามสญัญาจะซื=อจะขาย 560,000.00 394,000.00 -                        -                        

จา่ยภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,433,376.00) (3,114,961.00) -                        (3,114,961.00)

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนนิงาน 765,719,145.57 715,509,241.13 (116,855,334.49) (10,100,970.64)

จา่ยดอกเบี=ย (79,320,376.21) (83,255,488.37) (15,249,186.54) (22,799,271.39)

เงินสดรับภาษีเงินได้ 36,536,230.18           127,942,310.43     36,536,230.18    126,963,501.99 

จา่ยภาษีเงินได้ (55,930,010.81) (63,826,978.39) (49,916,231.74) (59,460,761.42)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนนิงาน 667,004,988.73 696,369,084.80 (145,484,522.59) 34,602,498.54

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จา่ย)เงินฝากที,ติดภาระคํ=าประกนั 45,935,889.23 7,331,310.52 48,149,158.77 19,034,065.78

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั,วคราว -                               1,070,534.64 -                        1,070,534.64      

เงินสดจา่ยจากเงินลงทุนชั,วคราว -                               (406,459.92) -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

งบการเงินรวม

สําหรับปี สิ2นสุดวนัที. 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

บาท

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

- 2 -
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดรับจากเงินใหก้ ูย้ืมระยะสั=นแกก่จิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั -                               -                            125,926,311.40 200,209,962.05

เงินสดจา่ยเงินใหก้ ูย้ืมระยะสั=นแกก่จิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั (45,920.57) (50,030,000.00) (44,915,673.75) (146,547,143.48)

เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษทัยอ่ย -                               -                            4,966,498.80 -                        

เงินสดจา่ยเพื,อลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                            (15,000,000.00) (1,999,980.00)

เงินสดจา่ยเพื,อลงทุนในกจิการร่วมคา้ (208,126,000.00) (145,000,000.00) -                        -                        

เงินสดรับจากการขายที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 473,738.32 1,362,442.52 953,738.32         1,310,750.93

เงินสดจา่ยเพื,อซื=อที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ (801,163,909.68) (973,741,041.90) (19,124,772.61) (13,043,773.07)

เงินสดจา่ยลว่งหนา้เพื,อซื=อที,ดิน -                               (20,640,000.00) -                        -                        

เงินสดจา่ยเพื,อซื=อสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื,น (2,877,532.00) -                            (67,900.00) -                        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (965,803,734.70) (1,180,053,214.14) 100,887,360.93 60,034,416.85

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจาก(จา่ยคืน)เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืม

    ระยะสั=นจากสถาบนัการเงิน 5,998,459.55 (38,045,131.21) 8,871,971.56 (40,918,643.22)

เงินสดรับจากเงินก ูย้ืมระยะสั=นกจิการเก ี,ยวขอ้งกนั -                               -                            50,000,000.00 -                        

เงินสดจา่ยคืนเงินก ูย้ืมระยะสั=นกจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั -                               -                            (40,000,000.00) (10,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินก ูย้ืมระยะยาว 511,112,880.00 897,880,441.47 -                        -                        

เงินสดจา่ยคืนเงินก ูย้ืมระยะยาว (278,917,321.47) (218,943,999.82) -                        (1,248,000.00)

เงินสดจา่ยหนี=สินตามสญัญาเชา่การเงิน (8,020,396.96) (8,752,648.40) (2,544,274.34) (5,631,843.83)

รับเงินคา่หุน้สามญัและสว่นเกนิมูลคา่หุน้ 315,480.00 1,356.00 315,480.00         1,356.00              

เงินคืนทุนในบริษทัยอ่ยที,เลิกกจิการ - สว่นไดเ้สียที,ไมมี่

    อาํนาจควบคมุ (3,527,080.96) -                            -                        -                        

รับเงินคา่หุน้สามญับริษทัยอ่ย - สว่นไดเ้สียที,ไมมี่อาํนาจควบคมุ 62,387,665.00           69,275,070.00       -                        -                        

เงินสดจา่ยเงินปันผล (69,515,330.19) (29,000,080.00) (6,508,171.49) -                        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 219,834,354.97 672,415,008.04 10,135,005.73 (57,797,131.05)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ.มขึ2น(ลดลง) - สุทธิ (78,964,391.00) 188,730,878.70 (34,462,155.93) 36,839,784.34

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 273,162,981.98 84,432,103.28 60,800,506.84 23,960,722.50

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ2นปี 6 194,198,590.98 273,162,981.98 26,338,350.91 60,800,506.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปี สิ2นสุดวนัที. 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บาท

- 3 -

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 194,198,590.98 273,162,981.98 26,338,350.91 60,800,506.84

เงินลงทุนชั,วคราว 8 184,891,630.93 391,649,053.67 -                          -                          

ลูกหนี=การคา้และลูกหนี=หมุนเวียนอื,น

กจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั 5.2, 9.1 -                                -                                -                          -                          

บริษทัอื,น 9.1 433,650,272.69 445,875,512.54 205,463,959.42 275,744,320.79

ลูกหนี=หมุนเวียนอื,น 9.2 180,142,892.80 161,988,772.27 29,409,477.32 38,772,592.39

มูลคา่งานที,เสร็จแตย่งัไมเ่รียกเกบ็ 10 347,115,556.72 380,183,563.13 378,167,197.98 411,484,772.99

ลูกหนี=เงินประกนัผลงาน 11 762,585.58 68,949,862.90 762,585.58 68,949,862.90

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่กอ่สร้างและซื=อวสัดุ 12 178,277,170.29 209,963,796.41 176,885,842.53 188,476,551.60

เงินใหก้ ูย้ืมระยะสั=นแกก่จิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั 5.2 50,000,000.00 50,000,000.00 193,526,273.88 276,410,257.10

วสัดุคงเหลือ 13 62,471,975.34 44,424,150.00 62,443,880.34 44,424,150.00

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 14 94,777,955.95 466,230,053.55 -                          -                          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,726,288,631.28 2,492,427,746.45 1,072,997,567.96 1,365,063,014.61

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากที,ติดภาระคํ=าประกนั 15 150,190,601.38 265,166,502.55 120,497,558.58 237,686,729.29

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                                -                                423,149,925.00    408,149,925.00    

เงินลงทุนในกจิการร่วมคา้ 17 496,174,652.10 346,529,524.72 -                          -                          

อสงัหาริมทรัพย์เพื,อการลงทุน - ที,ดิน 18 270,222,129.65 663,000.00 663,000.00 663,000.00

ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 3,622,086,957.06 2,811,184,507.70 98,056,953.49 92,496,532.45

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื,น 20 12,576,176.77 10,560,219.79 686,896.36 1,001,350.22

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36.3 68,720,757.11 74,002,270.93 24,428,020.73 23,883,706.66

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที,จา่ย 81,760,516.33 90,813,542.80 64,194,162.31 76,961,509.85

ลูกหนี=เงินประกนัผลงาน 109,659,938.45 73,010,935.86 255,924,678.45 178,513,324.14

เงินวางที,กรมบงัคบัคดี 22.1 69,040,011.94            -                                69,040,011.94      -                          

เงินจา่ยลว่งหนา้ผูร้ับเหมา 50,576,174.91            76,134,340.73            50,576,174.91      63,376,174.91      

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่บริหารจดัการ 5.2 68,558,409.81 45,500,000.00 -                          -                          

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื,น 6,925,261.05 25,531,640.00 4,715,555.00 4,505,455.00

           รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 5,006,491,586.56 3,819,096,485.08 1,111,932,936.77 1,087,237,707.52

รวมสินทรัพย์ 6,732,780,217.84 6,311,524,231.53 2,184,930,504.73 2,452,300,722.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี2สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินก ูย้ืมระยะสั=น

จากสถาบนัการเงิน 21 285,899,425.39 279,421,328.62 285,899,425.39 276,547,816.61

เจา้หนี=การคา้และเจา้หนี=หมุนเวียนอื,น 22 722,608,386.94 879,440,101.04 474,762,685.25 689,215,808.01

เงินกูย้ืมระยะยาว

สว่นที,ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 26 277,351,000.00 136,680,000.00 -                          -                          

หนี=สินตามสญัญาเชา่การเงิน

สว่นที,ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี 27 7,226,555.37 5,821,054.51 515,203.82 2,544,274.33

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกนั 5.2 -                                -                                50,000,000.00      40,000,000.00

ประมาณการหนี�สิน 1,405,433.03              1,205,357.19              -                          -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 17,205.60                    179,463.40                  -                          -                          

เจา้หนี=เงินประกนัผลงาน 23 207,455,014.31 133,075,998.87 190,025,756.77 146,732,890.37

เงินรับลว่งหนา้ตามสญัญากอ่สร้าง 24 247,297,114.29 344,588,236.07 266,460,624.29 478,538,981.34

เงินรับลว่งหนา้ตามสญัญาจะซื=อจะขาย 25 2,315,000.00 1,755,000.00 -                          -                          

รวมหนี=สินหมุนเวียน 1,751,575,134.93 1,782,166,539.70 1,267,663,695.52 1,633,579,770.66

หนี2สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 26 1,686,710,000.00 1,595,185,441.47 -                          -                          

หนี=สินตามสญัญาเชา่การเงิน 27 11,268,817.39 6,998,388.11 824,338.78 1,339,542.61

ประมาณการหนี=สินไมห่มุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 28 20,269,807.00 21,791,103.00 14,266,024.00 15,791,609.00

เจา้หนี=เงินประกนัผลงาน 23 1,233,952.61 51,703,157.40 -                          -                          

รวมหนี=สินไมห่มุนเวียน 1,719,482,577.00 1,675,678,089.98 15,090,362.78 17,131,151.61

รวมหนี2สิน 3,471,057,711.93 3,457,844,629.68 1,282,754,058.30 1,650,710,922.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

บาท

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ - มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 

     ทุนจดทะเบียน 29

                  หุน้สามญั 692,868,493 หุน้ 692,868,493.00 692,868,493.00 692,868,493.00 692,868,493.00

ทุนที,ออกและชาํระแลว้ 

    หุน้สามญั 566,998,107 หุน้ 566,998,107.00 566,998,107.00

    หุน้สามญั 566,892,947 หุน้ 566,892,947.00 566,892,947.00

สว่นเกนิมูลคา่หุน้ 217,779,084.00 217,568,764.00 217,779,084.00 217,568,764.00

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

จดัสรรแลว้ 

    ทุนสํารองตามกฎหมาย 31 27,404,700,507.41 18,562,767.41 5,964,012.69        795,417.00

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (27,978,787,888.60) (764,240,388.86) 111,435,242.74 16,332,671.86

องค์ประกอบอื,นของสว่นของผูถ้ือหุน้ 1,193,854,417.22 1,193,854,417.22 -                          -                          

รวมสว่นของบริษทัใหญ่ 1,404,544,227.03 1,232,638,506.77 902,176,446.43 801,589,799.86

สว่นไดเ้สียที�ไมมี่อาํนาจควบคมุ 1,857,178,278.88 1,621,041,095.08 -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,261,722,505.91 2,853,679,601.85 902,176,446.43 801,589,799.86

รวมหนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,732,780,217.84 6,311,524,231.53 2,184,930,504.73 2,452,300,722.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

งบการเงินเฉพาะกจิการ

- 3 -

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายไดร้ับเหมากอ่สร้าง 2,063,653,192.91 1,922,278,870.15 2,508,997,103.82 2,863,401,715.56

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,092,675,132.68 658,163,938.34 -                            -                                

รายไดเ้งินอุดหนุนสว่นเพิ,มราคารับซื=อไฟฟ้า 0.00 14,233,404.00 -                            -                                

รายไดข้ายอสงัหาริมทรัพย์ 258,180,000.00 113,800,000.00 -                            -                                

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 17,493,565.48            -                                -                            -                                

รวมรายได้ 3,432,001,891.07 2,708,476,212.49 2,508,997,103.82 2,863,401,715.56

ตน้ทุนรับเหมากอ่สร้าง (1,822,641,390.31) (1,768,540,072.63) (2,247,171,864.87) (2,641,377,102.14)

ตน้ทุนจากการขายไฟฟ้า (580,698,454.30) (343,050,436.59) -                            -                                

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ (190,780,668.54) (86,288,281.44) -                            -                                

ตน้ทุนจากการขายสินคา้และบริการ (14,875,338.55) -                                -                            -                                

รวมตน้ทุน (2,608,995,851.70) (2,197,878,790.66) (2,247,171,864.87) (2,641,377,102.14)

กําไรขั2นต้น 823,006,039.37 510,597,421.83 261,825,238.95 222,024,613.42

รายไดอ้ื,น 27,998,051.00 55,798,918.14 38,386,680.63 55,815,007.37

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 851,004,090.37 566,396,339.97 300,211,919.58 277,839,620.79

ตน้ทุนในการจดัจาํหนา่ย (18,796,091.22) (6,800,720.88) -                            -                                

คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร (291,075,279.75) (252,324,801.45) (168,519,566.31) (157,105,132.73)

(หนี=สงสยัจะสูญ)/โอนกลบัคา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ 16,490,746.18 7,079,162.74 11,414,689.49 (70,584,193.83)

ขาดทุนจากการลดมูลคา่เงินลงทุน (49,770,252.14) -                                -                            -                                

คา่ใชจ้า่ยอื,น (245,083.87) -                                -                            -                                

ตน้ทุนทางการเงิน (79,862,998.11) (62,876,035.03) (16,218,524.76) (19,970,078.72)

สว่นแบง่กาํไรเงินลงทุนในกจิการร่วมคา้ 6,269,051.55 29,834,976.99 -                            -                                

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 434,014,183.01 281,308,922.34 126,888,518.00 30,180,215.51

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงินได ้ 34, 36 (18,590,343.97) 16,402,662.64 (23,516,604.24) (13,920,915.99)

กําไรสําหรับปี 415,423,839.04 297,711,584.98 103,371,913.76 16,259,299.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิ2นสุดวนัที. 31 ธันวาคม 2560

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรเบ็ดเสร็จอื.น

รายการที,จะไมถู่กจดัประเภทใหม่

     ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

          ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่ใหมข่อง

               ผลประโยชน์พนกังานที,กาํหนดไว้ 3,599,648.00 1,576,459.00 4,293,825.00 1,524,686.00

          ภาษีเงินไดข้องรายการที,จะไมถู่กจดัประเภทใหม่

               ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (858,765.00) (304,937.20) (858,765.00) (304,937.20)

กาํไรเบ็ดเสร็จอื,น สําหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,740,883.00 1,271,521.80 3,435,060.00 1,219,748.80

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 418,164,722.04 298,983,106.78 106,806,973.76 17,479,048.32

การแบ่งปันกาํไรรวม

สว่นที,เป็นของบริษทัใหญ่ 175,385,164.45 121,116,881.57 103,371,913.76 16,259,299.52

สว่นที,เป็นของสว่นไดเ้สียที,ไมมี่อาํนาจควบคมุ 240,038,674.59          176,594,703.41          -                            -                                

กาํไรสําหรับปี 415,423,839.04 297,711,584.98 103,371,913.76 16,259,299.52

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

สว่นที,เป็นของบริษทัใหญ่ 178,126,047.45 122,334,403.37 106,806,973.76 17,479,048.32

สว่นที,เป็นของสว่นไดเ้สียที,ไมมี่อาํนาจควบคมุ 240,038,674.59          176,594,703.41          -                            -                                

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 418,164,722.04 298,929,106.78 106,806,973.76 17,479,048.32

กําไรต่อหุ้นขั2นพื2นฐาน          32

กาํไรตอ่หุน้ 0.31 0.21 0.18 0.03

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี,ยถว่งนํ=าหนกั(หุน้) 566,920,786 566,892,623 566,920,786 566,892,623

กําไรต่อหุ้นปรับลด 32

กาํไรตอ่หุน้ 0.29 0.20 0.17 0.03

จาํนวนหุน้สามญั(หุน้) 609,325,749 594,449,450 609,325,749 594,449,450

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

- 2 -

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปี สิ2นสุดวนัที. 31 ธันวาคม 2560

บาท
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จัดสรรแลว้ สาํรองจาก ผลตา่งจากการ

ทนุที,ออก ส่วนเกนิ ทนุสาํรอง การจ่ายโดย เปลี,ยนแปลงสดัส่วน รวมองคป์ระกอบอื,น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที, รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร ใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ เงนิลงทุนในบริษัทย่อย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น เจ้าของบริษทัใหญ่ ไม่มีอํานาจควบคมุ ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 1 มกราคม 2559 566,892,495.00 381,567,860.00 25,831,764.31 (1,057,843,789.13) 10,208,963.35 1,182,407,550.23 1,192,616,513.58 1,109,064,843.76        1,405,409,305.31 2,514,474,149.07

การเปลี.ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

รบัชาํระคา่หุ้นเพิ,มทนุ 29.2.1 452.00 904.00 -                           -                              -                            -                            -                              1,356.00                      -                            1,356.00

รบัชาํระคา่หุ้นสามญัของบริษทัย่อย - ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สีย

     ที,ไม่มีอํานาจควบคมุ -                         -                          -                           -                              -                            -                            -                              -                              69,275,070.00 69,275,070.00

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 31 -                         -                          14,481,003.10         (14,481,003.10) -                            -                            -                              -                              -                            -                            

เ งินปันผลจ่าย 30 -                         -                          -                           -                              -                            -                            -                              -                              (29,000,080.00) (29,000,080.00)

ลดขาดทนุสะสม 29.2.2 -                         (164,000,000.00) (21,750,000.00) 185,750,000.00           -                            -                            -                              -                              -                            -                            

ผลตา่งจากการเปลี,ยนแปลงสดัส่วนเงินลงทนุในบริษทัย่อย -                         -                          -                           -                              -                            1,237,903.64            1,237,903.64 1,237,903.64               (1,237,903.64) -                            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                         -                          -                           122,334,403.37 -                            -                            -                              122,334,403.37           176,594,703.41 298,929,106.78

รวมการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 452.00                   (163,999,096.00) (7,268,996.90) 293,603,400.27 -                            1,237,903.64 1,237,903.64 123,573,663.01 215,631,789.77 339,205,452.78

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 566,892,947.00 217,568,764.00 18,562,767.41 (764,240,388.86) 10,208,963.35 1,183,645,453.87 1,193,854,417.22 1,232,638,506.77 1,621,041,095.08 2,853,679,601.85

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 1 มกราคม 2560 566,892,947.00 217,568,764.00 18,562,767.41 (764,240,388.86) 10,208,963.35 1,183,645,453.87 1,193,854,417.22 1,232,638,506.77        1,621,041,095.08 2,853,679,601.85

การเปลี.ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

รบัชาํระคา่หุ้นเพิ,มทนุ 29.2.4 105,160.00 210,320.00 -                           -                              -                            -                            -                              315,480.00                  -                            315,480.00

รบัชาํระคา่หุ้นสามญัของบริษทัย่อย - ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สีย

     ที,ไม่มีอํานาจควบคมุ -                         -                          -                           -                              -                            -                            -                              -                              62,387,665.00          62,387,665.00          

หุ้นสามญัลดลงจากการเลิกกจิการของบริษทัย่อย-ส่วนที, -                            

เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอํานาจควบคมุ -                         -                          -                           -                              -                            -                            -                              -                              (3,500,020.00) (3,500,020.00)

ขาดทนุจากการเลิกกจิการของบริษทัย่อย-ส่วนที,เป็นของ -                            

ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอํานาจควบคมุ -                         -                          -                           -                              -                            -                            -                              -                              218,022.91               218,022.91               

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 31 -                         -                          27,386,137,740.00  (27,386,137,740.00) -                            -                            -                              -                              -                            -                            

เ งินปันผลจ่าย 30 -                         -                          -                           (6,535,807.19) -                            -                            -                              (6,535,807.19) (63,007,158.70) (69,542,965.89)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                         -                          -                           178,126,047.45           -                            -                            -                              178,126,047.45           240,038,674.59        418,164,722.04        

รวมการเปลี,ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 105,160.00            210,320.00              27,386,137,740.00  (27,214,547,499.74) -                            -                            -                              171,905,720.26           236,137,183.80        408,042,904.06        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 566,998,107.00 217,779,084.00 27,404,700,507.41 (27,978,787,888.60) 10,208,963.35 1,183,645,453.87 1,193,854,417.22 1,404,544,227.03 1,857,178,278.88 3,261,722,505.91

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ, งของงบการเงินนี=

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปี สิ2นสุดวันที. 31 ธันวาคม 2560

บาท
กาํไร(ขาดทนุ)สะสม องคป์ระกอบอื,นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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ทนุที,ออก ส่วนเกนิ จัดสรรแลว้ รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุ้น ทนุสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 1 มกราคม 2559 566,892,495.00 381,567,860.00 21,750,000.00 (186,100,959.46) 784,109,395.54

การเปลี.ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

รบัชาํระคา่หุ้นเพิ,มทนุ 29.2.1 452.00 904.00 -                                 -                                 1,356.00

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 31 -                                 -                                 795,417.00 (795,417.00) -                                 

ลดขาดทนุสะสม 29.2.2 -                                 (164,000,000.00) (21,750,000.00) 185,750,000.00             -                                 

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                                 -                                 -                                 17,479,048.32 17,479,048.32

รวมการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 452.00 (163,999,096.00) (20,954,583.00) 202,433,631.32 17,480,404.32

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 566,892,947.00 217,568,764.00 795,417.00 16,332,671.86 801,589,799.86

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 1 มกราคม 2560 566,892,947.00 217,568,764.00 795,417.00 16,332,671.86 801,589,799.86

การเปลี.ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

รบัชาํระคา่หุ้นเพิ,มทนุ 29.2.4 105,160.00 210,320.00 -                                 -                                 315,480.00

ทนุสาํรองตามกฎหมาย 31 -                                 -                                 5,168,595.69                 (5,168,595.69) -                                 

เงินปันผลจ่าย 30 -                                 -                                 -                                 (6,535,807.19) (6,535,807.19)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรบัปี -                                 -                                 -                                 106,806,973.76 106,806,973.76
รวมการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 105,160.00 210,320.00 5,168,595.69 95,102,570.88 100,586,646.57

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 566,998,107.00 217,779,084.00 5,964,012.69 111,435,242.74 902,176,446.43

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ, งของงบการเงินนี=

กาํไร(ขาดทนุ)สะสม

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี.ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ

บาท

สําหรับปี สิ2นสุดวันที. 31 ธันวาคม 2560



  

 

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

168 

 
 

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนนิงาน

กาํไรกอ่นภาษีเงินได้ 434,014,183.01 281,308,922.34 126,888,518.00 30,180,215.51

รายการปรับกระทบกาํไรกอ่นภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสด

    รับ(จา่ย)จากกจิกรรมดาํเนินงาน

คา่เสื,อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 109,269,505.57 78,460,585.87 13,010,495.97 18,696,741.80

หนี=สงสยัจะสูญ/(โอนกลบัคา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ) (16,490,746.18) (7,079,162.74) (11,414,689.49) 70,584,193.83

ขาดทุนจากการลดมูลคา่เงินลงทุน 49,770,252.14 -                            -                        -                        

(กาํไร)ขาดทุนจากการเปลี,ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุน (529,477.02) (844,309.83) -                        -                        

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี,ยน -                               2,741,269.52 -                        2,741,269.52      

(กาํไร)ขาดทุนจากการเลิกบริษทัยอ่ย 245,083.87

สว่นแบง่(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกจิการร่วมคา้ (6,269,051.55) (29,834,976.99) -                        -                        

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ (473,734.32) (539,685.99) (953,733.32) (530,058.28)

โอนกลบัประมาณการหนี=สินจากคา่ปรับงานลา่ชา้ -                               (24,239,610.00) -                        (24,239,610.00)

หนี=สูญ 464,343.25                45,217.95               464,343.25 139,485.91

ตดัจาํหนา่ยสินทรัพย์ 160,246.07                1,051,422.53          160,246.07         1,051,422.53

ประมาณการผลขาดทุนที,คาดวา่จะเกดิขึ=น -                               (2,620,854.60) -                        (2,620,854.60)

ประมาณการหนี=สินที,คาดวา่จะเกดิขึ=น 5,186,945.14             5,193,445.98          5,186,945.14      5,193,445.98

คา่เผื,อการดอ้ยคา่สินทรัพย์ 10,789,749.57           375,221.34             -                        -                        

ภาษีถูกหกั ณ ที,จา่ยตดัจา่ย 3,327,204.60 1,206,378.94 1,227,665.79      982,931.71         

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพนกังาน 3,022,027.00 3,844,830.00 2,278,539.00 2,541,106.00

รายไดเ้งินปันผล -                               -                            (4,966,498.80) -                        

คา่ใชจ้า่ยดอกเบี=ย 79,862,998.11 62,876,035.03 16,218,524.76 19,970,078.72

กาํไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมดาํเนินงานกอ่นการเปลี,ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี=สินดาํเนินงาน 672,349,529.26 371,944,729.35 148,100,356.37 124,690,368.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปี สิ2นสุดวนัที. 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท
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2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ดาํเนนิงานลดลง (เพิ.มขึ2น)

เงินลงทุนเพื,อคา้ 157,516,647.62 309,991,576.96 -                        -                        

ลูกหนี=การคา้ - กจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั -                               -                            (13,910.00) (1,883.20)

ลูกหนี=การคา้ - บริษทัอื,น (16,054,305.15) 82,776,890.56 42,000,816.37 (27,359,792.65)

ลูกหนี=หมุนเวียนอื,น (18,347,316.79) (17,849,545.92) 4,498,627.12 22,807,594.41

มูลคา่งานที,เสร็จแตย่งัไมเ่รียกเกบ็ 42,885,101.75 (90,836,256.61) 43,134,670.35 (70,635,327.14)

ลูกหนี=เงินประกนัผลงาน 37,893,215.51 58,396,073.20 (2,869,136.21) 7,956,396.92

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่กอ่สร้างและซื=อวสัดุ 31,610,985.26 (21,694,478.69) 12,252,543.21 (993,917.59)

วสัดุคงเหลือ (17,259,392.84) (2,250,230.15) (17,231,297.84) (2,250,230.15)

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา  102,877,953.49 (12,523,843.36) -                        -                        

เงินจา่ยลว่งหนา้ผูร้ับเหมา 25,548,165.82 (6,021,886.07) 12,800,000.00 6,736,279.75

เงินจา่ยลว่งหนา้คา่บริหารจดัการ (23,058,409.81) (8,500,000.00) -                        -                        

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื,น (2,033,621.06) (805,210.62) (210,100.00) (964,025.62)

หนี2สินดาํเนนิงานเพิ.มขึ2น (ลดลง)

เจา้หนี=การคา้ (161,956,138.28) 23,680,617.61 (187,306,476.07) 41,212,037.19

เจา้หนี=หมุนเวียนอื,น 8,001,417.92 6,516,214.53 (3,225,937.14) 10,315,414.44

เจา้หนี= เงินประกนัผลงาน 23,909,810.65 14,036,260.65 43,292,866.40 12,417,829.41

เงินรับลว่งหนา้ตามสญัญากอ่สร้าง (97,291,121.78) 11,369,290.69 (212,078,357.05) (130,916,754.04)

เงินรับลว่งหนา้ตามสญัญาจะซื=อจะขาย 560,000.00 394,000.00 -                        -                        

จา่ยภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,433,376.00) (3,114,961.00) -                        (3,114,961.00)

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนนิงาน 765,719,145.57 715,509,241.13 (116,855,334.49) (10,100,970.64)

จา่ยดอกเบี=ย (79,320,376.21) (83,255,488.37) (15,249,186.54) (22,799,271.39)

เงินสดรับภาษีเงินได้ 36,536,230.18           127,942,310.43     36,536,230.18    126,963,501.99 

จา่ยภาษีเงินได้ (55,930,010.81) (63,826,978.39) (49,916,231.74) (59,460,761.42)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนนิงาน 667,004,988.73 696,369,084.80 (145,484,522.59) 34,602,498.54

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จา่ย)เงินฝากที,ติดภาระคํ=าประกนั 45,935,889.23 7,331,310.52 48,149,158.77 19,034,065.78

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั,วคราว -                               1,070,534.64 -                        1,070,534.64      

เงินสดจา่ยจากเงินลงทุนชั,วคราว -                               (406,459.92) -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

บาท

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

- 2 -

งบการเงินรวม

สําหรับปี สิ2นสุดวนัที. 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดรับจากเงินใหก้ ูย้ืมระยะสั=นแกก่จิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั -                               -                            125,926,311.40 200,209,962.05

เงินสดจา่ยเงินใหก้ ูย้ืมระยะสั=นแกก่จิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั (45,920.57) (50,030,000.00) (44,915,673.75) (146,547,143.48)

เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษทัยอ่ย -                               -                            4,966,498.80 -                        

เงินสดจา่ยเพื,อลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                            (15,000,000.00) (1,999,980.00)

เงินสดจา่ยเพื,อลงทุนในกจิการร่วมคา้ (208,126,000.00) (145,000,000.00) -                        -                        

เงินสดรับจากการขายที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ 473,738.32 1,362,442.52 953,738.32         1,310,750.93

เงินสดจา่ยเพื,อซื=อที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ (801,163,909.68) (973,741,041.90) (19,124,772.61) (13,043,773.07)

เงินสดจา่ยลว่งหนา้เพื,อซื=อที,ดิน -                               (20,640,000.00) -                        -                        

เงินสดจา่ยเพื,อซื=อสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื,น (2,877,532.00) -                            (67,900.00) -                        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (965,803,734.70) (1,180,053,214.14) 100,887,360.93 60,034,416.85

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจาก(จา่ยคืน)เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืม

    ระยะสั=นจากสถาบนัการเงิน 5,998,459.55 (38,045,131.21) 8,871,971.56 (40,918,643.22)

เงินสดรับจากเงินก ูย้ืมระยะสั=นกจิการเก ี,ยวขอ้งกนั -                               -                            50,000,000.00 -                        

เงินสดจา่ยคืนเงินก ูย้ืมระยะสั=นกจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั -                               -                            (40,000,000.00) (10,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินก ูย้ืมระยะยาว 511,112,880.00 897,880,441.47 -                        -                        

เงินสดจา่ยคืนเงินก ูย้ืมระยะยาว (278,917,321.47) (218,943,999.82) -                        (1,248,000.00)

เงินสดจา่ยหนี=สินตามสญัญาเชา่การเงิน (8,020,396.96) (8,752,648.40) (2,544,274.34) (5,631,843.83)

รับเงินคา่หุน้สามญัและสว่นเกนิมูลคา่หุน้ 315,480.00 1,356.00 315,480.00         1,356.00              

เงินคืนทุนในบริษทัยอ่ยที,เลิกกจิการ - สว่นไดเ้สียที,ไมมี่

    อาํนาจควบคมุ (3,527,080.96) -                            -                        -                        

รับเงินคา่หุน้สามญับริษทัยอ่ย - สว่นไดเ้สียที,ไมมี่อาํนาจควบคมุ 62,387,665.00           69,275,070.00       -                        -                        

เงินสดจา่ยเงินปันผล (69,515,330.19) (29,000,080.00) (6,508,171.49) -                        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 219,834,354.97 672,415,008.04 10,135,005.73 (57,797,131.05)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ.มขึ2น(ลดลง) - สุทธิ (78,964,391.00) 188,730,878.70 (34,462,155.93) 36,839,784.34

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นปี 273,162,981.98 84,432,103.28 60,800,506.84 23,960,722.50

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ2นปี 6 194,198,590.98 273,162,981.98 26,338,350.91 60,800,506.84

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ,งของงบการเงินนี=

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สําหรับปี สิ2นสุดวนัที. 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บาท
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1.  ข้อมูลทั.วไป 

     1.1  บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) ทะเบียนเลขที, 0107551000037 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์

             แหง่ประเทศไทย  เมื,อวนัที, 4 มีนาคม 2552  โดยหลกัทรัพย์ทาํการซื=อขายในสว่นของตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และตอ่มา

             ในวนัที, 16 ธนัวาคม 2553   ไดร้ับอนุมติัใหห้ลกัทรัพย์ทาํการซื=อขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษทัฯ ประกอบ

             ธุรกจิรับเหมากอ่สร้าง 

     1.2  บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน)  มีที,อยูต่ามที,ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี=

             1.2.1  สํานกังานใหญต่ั=งอยูเ่ลขที,  2, 4 ซอยประเสริฐมนูกจิ 29  แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกจิ แขวงจรเขบ้วั 

                      เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร

            1.2.2  สํานกังานสาขา ตั=งอยูเ่ลขที, 140 ถนนกาํปงบารู ตาํบลบางนาค  อาํเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวดันราธิวาส

            1.2.3  สํานกังานสาขา ตั=งอยูเ่ลขที, 106 หมู ่10 ถนนนาเกลือ ตาํบลบานา อาํเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี

            1.2.4  สํานกังานสาขา ตั=งอยูเ่ลขที, 74 หมู ่5 ตาํบลจะโหนง อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา

2.  หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิและนาํเสนองบการเงนิ 

     2.1  เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงิน

            งบการเงินนี=จดัทาํขึ=นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที,ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี

     ในพระบรมราชปูถมัภ์ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ลงวนัที, 

     22 มกราคม 2544  เรื,องการจดัทาํและสง่งบการเงิน และรายการเก ี,ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน 

     พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบการนาํเสนองบการเงินไมแ่ตกตา่งอยา่งมีสาระสําคญัจากประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ ลงวนัที, 11 ตุลาคม 

     2559 เรื,องกาํหนดรายการยอ่ที,ตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที, 2) พ.ศ. 2559

            งบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   จดัทาํขึ=นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลคา่ขององค์ประกอบของรายการใน

     งบการเงิน ยกเวน้รายการที,เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีที,เก ี,ยวขอ้ง

     2.2  การวดัมูลคา่ยุติธรรม

            นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหลายขอ้กาํหนดใหมี้การวดัมูลคา่ยุติธรรมทั=งสินทรัพย์และ

     หนี=สินทางการเงินและไมใ่ชท่างการเงิน 

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคมุเก ี,ยวกบัการวดัมูลคา่ยุติธรรม กรอบแนวคิดนี=รวมถึงกลุม่ผูป้ระเมิน

     มูลคา่ ซึ,งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอ่การวดัมูลคา่ยุติธรรมที,มีนยัสําคญั  รวมถึงการวดัมูลคา่ยุติธรรมระดบั 3  และรายงานโดยตรง

     ตอ่ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

สําหรับปี สิ2นสุดวนัที. 31 ธันวาคม 2560

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
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            ผูป้ระเมินมูลคา่มีการทบทวนขอ้มูลที,ไมส่ามารถสงัเกตได ้ และปรับปรุงการวดัมูลคา่ที,มีนยัสําคญัอยา่งสมํ,าเสมอ  หากมีการ

     ใชข้อ้มูลจากบุคคลที,สามเพื,อวดัมูลคา่ยุติธรรม เชน่ ราคาจากนายหนา้ หรือการตั=งราคา ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานที,ไดม้าจาก

     บุคคลที,สามที,สนบัสนุนขอ้สรุปเก ี,ยวกบัการวดัมูลคา่    รวมถึงการจดัระดบัชั=นของมูลคา่ยุติธรรมวา่เป็นไปตามที,กาํหนดไวใ้น

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

            เมื,อวดัมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี= สิน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดใ้ชข้อ้มูลที,สามารถสงัเกตไดใ้หม้ากที,สุด เทา่ที,จะทาํได ้

     มูลคา่ยุติธรรมเหลา่นี=ถูกจดัประเภทในแตล่ะลาํดบัชั=นของมูลคา่ยุติธรรมตามขอ้มูลที,ใชใ้นการประเมินมูลคา่ดงันี=  

   -   ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื=อขาย (ไมต่อ้งปรับปรุง) ในตลาดที,มีสภาพคลอ่งสําหรับสินทรัพย์หรือหนี= สินอยา่งเดียวกนั 

            และกจิการสามารถเขา้ถึงตลาดนั=น ณ วนัที,วดัมูลคา่

   -   ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื,นที,สงัเกตไดโ้ดยตรง (เชน่ ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เชน่ ราคาที,สงัเกตได ้สําหรับสินทรัพย์นั=น

            หรือหนี= สินนั=นนอกเหนือจากราคาเสนอซื=อขายซึ,งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

   -   ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลที,ไมส่ามารถสงัเกตไดส้ําหรับสินทรัพย์หรือหนี=สินนั=น

            หากขอ้มูลที,นาํมาใชใ้นการวดัมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี=สินถูกจดัประเภทลาํดบัชั=นของมูลคา่ยุติธรรมที,แตกตา่งกนั 

     การวดัมูลคา่ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั=นของมูลคา่ยุติธรรมของขอ้มูลที,อยูใ่นระดบั

     ต ํ,าสุดที,มีนยัสําคญัสําหรับการวดัมูลคา่ยุติธรรมโดยรวม 

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั=นของมูลคา่ยุติธรรม ณ วนัสิ=นรอบระยะเวลารายงานที,เกดิรายการ

  2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที,ออกและปรับปรุงใหม ่ซึ,งเริ,มมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั

            ในระหวา่งปี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหม ่ซึ,งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที,มีรอบระยะเวลาบญัชี

  เริ,มในหรือหลงัวนัที, 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ=น

  เพื,อใหมี้เนื=อหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยสว่นใหญเ่ป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์

  การตีความและการใหแ้นวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินี=

  ไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย

  2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที,ออกและปรับปรุงใหมซ่ึ,งมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ,งไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ แตย่งัไมมี่ผลบงัคบัใช ้สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อก

  ประกาศเก ี,ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินที,มีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที,มีรอบระยะเวลาบญัชีที,เริ,มในหรือหลงั

  วนัที, 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป ดงัตอ่ไปนี=
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มาตรฐานการบญัชี เรื,อง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 1 (ปรับปรุง 2560) การนาํเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชี การเปลี,ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

     ขอ้ผิดพลาด

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญากอ่สร้าง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 16 (ปรับปรุง 2560) ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 17 (ปรับปรุง 2560) สญัญาเชา่

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนกังาน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 20 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล

     เก ี,ยวกบัความชว่ยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงของอตัราแลกเปลี,ยนเงินตรา

     ตา่งประเทศ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการก ูย้ืม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเก ี,ยวกบับุคคลหรือกจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 26 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื,อออกจากงาน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกจิการ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที,เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 33 (ปรับปรุง 2560) กาํไรตอ่หุน้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 36 (ปรับปรุง 2560) การดอ้ยคา่ของสินทรัพย์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหนี= สิน หนี= สินที,อาจเกดิขึ=น และสินทรัพย์ที,อาจเกดิขึ=น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 40 (ปรับปรุง 2560) อสงัหาริมทรัพย์เพื,อการลงทุน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที, 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื,อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

   ฉบบัที, 2 (ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การรวมธุรกจิ

   ฉบบัที, 3 (ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สญัญาประกนัภยั

   ฉบบัที, 4 (ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนที,ถือไวเ้พื,อขายและการดาํเนินงาน

   ฉบบัที, 5 (ปรับปรุง 2560)      ที,ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การสํารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่

   ฉบบัที, 6 (ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สว่นงานดาํเนินงาน

   ฉบบัที, 8 (ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินรวม

   ฉบบัที, 10 (ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การร่วมการงาน

   ฉบบัที, 11 (ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลเก ี,ยวกบัสว่นไดเ้สียในกจิการอื,น

   ฉบบัที, 12 (ปรับปรุง 2560)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การวดัมูลคา่ยุติธรรม

   ฉบบัที, 13 (ปรับปรุง 2560)
 

การตีความมาตรฐานการบญัชี เรื,อง

การตีความมาตรฐานการบญัชี ความชว่ยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที,ไมมี่ความเก ี,ยวขอ้ง

   ฉบบัที, 10 (ปรับปรุง 2560)      อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมดาํเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบญัชี สญัญาเชา่ดาํเนินงาน - สิ,งจูงใจที,ใหแ้กผู่เ้ชา่

   ฉบบัที, 15 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการบญัชี ภาษีเงินได ้- การเปลี,ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกจิการ

   ฉบบัที, 25 (ปรับปรุง 2560)      หรือของผูถ้ือหุน้

การตีความมาตรฐานการบญัชี การประเมินเนื=อหาสญัญาเชา่ที,ทาํขึ=นตามรูปแบบกฎหมาย

   ฉบบัที, 27 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการบญัชี การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ

   ฉบบัที, 29 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการบญัชี รายได ้- รายการแลกเปลี,ยนเก ี,ยวกบับริการโฆษณา

   ฉบบัที, 31 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการบญัชี สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - ตน้ทุนเว็บไซต์

   ฉบบัที, 32 (ปรับปรุง 2560)

- 4 -



  

 

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

175 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื,อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปลี,ยนแปลงในหนี= สินที,เกดิขึ=นจากการรื=อถอน การบูรณะ 

   ฉบบัที, 1 (ปรับปรุง 2560)      และหนี=สินที,มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเชา่หรือไม่

   ฉบบัที, 4 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สิทธิในสว่นไดเ้สียจากกองทุนการรื=อถอน การบูรณะ และการ

   ฉบบัที, 5 (ปรับปรุง 2560)      ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที, 29 

   ฉบบัที, 7 (ปรับปรุง 2560)      (ปรับปรุง 2560) เรื,อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

     เศรษฐกจิที,เงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่

   ฉบบัที, 10 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ

   ฉบบัที, 12 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้

   ฉบบัที, 13 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอ้จาํกดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุน

   ฉบบัที, 14 (ปรับปรุง 2560)      ข ั=นตํ,าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหลา่นี=  สําหรับมาตรฐาน

     การบญัชี ฉบบัที, 19 (ปรับปรุง 2560) เรื,อง ผลประโยชน์ของ

     พนกังาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สญัญาสําหรับการกอ่สร้างอสงัหาริมทรัพย์

   ฉบบัที, 15 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การจา่ยสินทรัพย์ที,ไมใ่ชเ่งินสดใหเ้จา้ของ

   ฉบบัที, 17 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การโอนสินทรัพย์จากลูกคา้

   ฉบบัที, 18 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในชว่งการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

   ฉบบัที, 20 (ปรับปรุง 2560)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เงินที,นาํสง่รัฐ

   ฉบบัที, 21 (ปรับปรุง 2560)

            บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย   ไมมี่แผนที,จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาใชก้อ่นวนัถือปฏิบตัิ และคาดวา่

      จะไมมี่ผลกระทบที,มีสาระสําคญัตอ่งบการเงินในงวดที,ถือปฏิบตัิ
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3.  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม

     3.1  ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑ์การรวมเฉพาะบริษทั  ซึ,งบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน)  มีอาํนาจควบคมุ

             ในบริษทัเหลา่นั=นท ั=งทางตรงและทางออ้ม    หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัที,เป็นสาระสําคญัแลว้  โดย

             บริษทัฯ ไดน้าํบริษทัยอ่ยมาจดัทาํงบการเงินรวมตั=งแตว่นัที,มีอาํนาจควบคมุบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที,บริษทัฯ สิ=นสุดการควบคมุ

             บริษทัยอ่ยนั=น   

     3.2  งบการเงินรวมนี=จดัทาํขึ=นโดยมีวตัถุประสงค์เพื,อแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั  ไทยโพลีคอนส์ 

             จาํกดั  (มหาชน)  และบริษทัยอ่ยเทา่นั=น การใชข้อ้มูลตามงบการเงินเพื,อวตัถุประสงค์อื,น  อาจมีขอ้จาํกดัดา้นลกัษณะธุรกจิ

            ที,คอ่นขา้งแตกตา่งกนัในบรรดาบริษทัตา่ง ๆ  ที,นาํงบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

     3.3  งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั  ไทยโพลีคอนส์  จาํกดั (มหาชน)   ซึ,งเป็นบริษทัใหญ ่    และงบการเงิน

            บริษทัยอ่ย ซึ,งบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุน้หรือมีอาํนาจควบคมุอยา่งเป็นสาระสําคญัในบริษทัยอ่ย  ดงันี=

การประกอบธุรกจิ จดัตั=งขึ=น

ในประเทศ

2560 2559

บริษัทย่อย 

บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั พฒันา ไทย 99.99                            99.99                            

อสงัหาริมทรัพย์

บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั ซื=อ ขายสินคา้ ไทย 99.99                            99.99                            

บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั  (มหาชน) ลงทุนในธุรกจิ ไทย 41.26                            41.26                            

พลงังาน

กจิการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทอง รับเหมากอ่สร้าง ไทย 99.95                            99.95                            

   พทัลุง

กจิการร่วมคา้ ทีพีซีไอ รับเหมากอ่สร้าง ไทย 99.00                            99.00                            

บริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน)

บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย ไทย 73.12                            73.12                            

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทุง่สงั กรีน จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย ไทย 65.00                            65.00                            

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย ไทย 65.00                            65.00                            

กระแสไฟฟ้า

บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย ไทย 60.00                            60.00                            

กระแสไฟฟ้า

ชื,อกจิการ

อตัราสว่นร้อยละที,ถือ

โดยบริษทัหรือ

สว่นแบง่กาํไร
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การประกอบธุรกจิ จดัตั=งขึ=น

ในประเทศ

2560 2559

บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์  จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย ไทย 51.00                            51.00                            

กระแสไฟฟ้า

บริษทั  แมว่งศ์  เอ็นเนอยี, จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย ไทย 85.00                            85.00                            

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย ไทย 65.00                            65.00                            

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย ไทย 65.00                            65.00                            

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย ไทย -                                65.00                            

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย ไทย -                                65.00                            

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย ไทย 65.00                            65.00                            

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย ไทย 65.00                            -                                

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย ไทย 99.99                            -                                

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย ไทย 99.99                            -                                

กระแสไฟฟ้า

บริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั

กจิการร่วมคา้ ทีพีซีอีเอสจี ขายสินคา้และ ไทย 80.00                            80.00                            

บริการ

ชื,อกจิการ โดยบริษทัหรือ

สว่นแบง่กาํไร
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4.  สรุปนโยบายการบัญชีที.สําคัญ  

     นโยบายการบญัชีที,สําคญัที,ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ยมีดงันี=

     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย

            4.1.1  กลุม่บริษทับนัทึกรายไดจ้ากการรับเหมากอ่สร้างตามอตัราสว่นของงานกอ่สร้างที,ทาํเสร็จ อตัราสว่นของงานกอ่สร้างที,ทาํเสร็จ

                      คาํนวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานกอ่สร้างที,เกดิขึ=นแลว้จนถึงวนัสิ=นงวดกบัตน้ทุนงานกอ่สร้างทั=งหมดที,คาดวา่จะใชใ้น

                      การกอ่สร้างตามสญัญา  กลุม่บริษทัจะตั=งสํารองเผื,อผลขาดทุนจากงานกอ่สร้างทนัทีที,ทราบวา่จะมีผลขาดทุนเกดิขึ=นสําหรับ

                      รายไดท้ี,รับรู้แลว้ในงวดที,รายงาน สว่นที,เกนิกวา่รายไดที้,ถึงกาํหนดชาํระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น “มูลคา่งานที,เสร็จแตย่งัไม่

                      เรียกเกบ็” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

            4.1.2  กลุม่บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเมื,อมีการสง่มอบสินคา้ และไดโ้อนความเสี,ยงและผลตอบแทน ที,เป็นสาระสําคญัใหก้บั

                      ผูซ้ื=อแลว้

            4.1.3  บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้าง เป็นรายไดท้ ั=งจาํนวนเมื,อบริษทัยอ่ย ไดโ้อนความเสี,ยง  และ

                      ผลประโยชน์ที,มีนยัสําคญัในทรัพย์สินใหแ้กผู่ซ้ื=อแลว้

            4.1.4  บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเมื,อไดใ้หบ้ริการแกลู่กคา้แลว้

            4.1.5  ตน้ทุนกอ่สร้างประกอบดว้ย  คา่วสัดุ คา่แรงงานทางตรง และโสหุย้ในการกอ่สร้าง สว่นคา่ใชจ้า่ยทั,วไปและคา่ใชจ้า่ยในการ

                      บริหาร กลุม่บริษทัถือเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที,เกดิขึ=น 

            4.1.6  กลุม่บริษทัรับรู้รายไดอื้,นและคา่ใชจ้า่ยตามเกณฑ์คงคา้ง

     4.2  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

             เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   หมายถึง  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  และเงินลงทุนระยะสั=นที,มีสภาพคลอ่งสูงซึ,งถึงกาํหนด

     จา่ยคืนภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 3 เดือนนบัจากวนัที,ไดม้าและไมมี่ขอ้จาํกดัในการเบิกใช้

             เงินฝากสถาบนัการเงินที,มีขอ้จาํกดัในการใชไ้ดแ้สดงไวแ้ยกตา่งหากในบญัชี  “เงินฝากที,ติดภาระคํ=าประกนั”  ภายใตสิ้นทรัพย์

     ไมห่มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

     4.3  เงินลงทุนชั,วคราว

            4.3.1  เงินลงทุนชั,วคราวที,จดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื,อขายแสดงตามมูลคา่ยุติธรรม   กลุม่บริษทับนัทึกผลการ

                      เปลี,ยนแปลงจากการวดัมูลคา่เงินลงทุน ณ วนัที,ในงบการเงินเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนที,ยงัไมเ่กดิขึ=นในกาํไรขาดทุน

                      เบ็ดเสร็จอื,น และรับรู้จาํนวนสะสมไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้จนกระทั,งจาํหนา่ยหลกัทรัพย์จึงบนัทึกการเปลี,ยนแปลงมูลคา่นั=น

                      ในกาํไรขาดทุน

            4.3.2  เงินลงทุนชั,วคราวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื,อคา้แสดงตามมูลคา่ยุติธรรม กลุม่บริษทับนัทึกผลการเปลี,ยนแปลงจากการ

                      วดัมูลคา่เงินลงทุน ณ วนัที,ในงบการเงินเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

            4.3.3 มูลคา่ยุติธรรมของหลกัทรัพย์เพื,อคา้และหลกัทรัพย์เผื,อขายจะใชร้าคามูลคา่หนว่ยลงทุน (NAV) ที,ประกาศ ณ วนัที,รายงาน

            4.3.4 กลุม่บริษทัใชวิ้ธีเขา้กอ่นออกกอ่นในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน
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     4.4  ลูกหนี=การคา้และลูกหนี=หมุนเวียนอื,น

            ลูกหนี=การคา้และลูกหนี=หมุนเวียนอื,นแสดงดว้ยมูลคา่ตามใบแจง้รายการหกัดว้ยคา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ   ซึ,งประมาณจากการสอบทาน

      ยอดคงเหลือ  ณ  วนัสิ=นงวด   มูลคา่ของคา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญกคื็อผลตา่งระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหนี=การคา้และลูกหนี=หมุนเวียนอื,น     

      เมื,อเปรียบเทียบกบัมูลคา่ที,คาดวา่จะไดร้ับจากลูกหนี=การคา้และลูกหนี=หมุนเวียนอื,น   หนี=สูญที,เกดิขึ=นในระหวา่งงวดตดัเป็นคา่ใชจ้า่ยเมื,อ

      สามารถระบุได้

     4.5  วสัดุคงเหลือ

            วสัดุคงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลคา่สุทธิที,จะไดร้ับแลว้แตร่าคาใดจะตํ,ากวา่ ราคาทุนคาํนวณโดยใชวิ้ธีเขา้กอ่นออกกอ่น

       กลุม่บริษทัไดบ้นัทึกคา่เผื,อการลดมูลคา่สําหรับวสัดุเกา่ ลา้สมยัหรือเสื,อมคณุภาพ

     4.6  โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา

            โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา  คือโครงการที,ถืออสงัหาริมทรัพย์ไวด้ว้ยความตั=งใจในการพฒันาและการขาย

       ในการดาํเนินธุรกจิปกติ  โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาแสดงในราคาทุนหรือมูลคา่สุทธิที,จะไดร้ับโดยประมาณ

       แลว้แตร่าคาใดตํ,ากวา่

            มูลคา่สุทธิที,จะไดร้ับ คือ ราคาขายโดยประมาณหกัดว้ยตน้ทุนที,เกดิขึ=นในการขาย 

            ตน้ทุนของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาประกอบดว้ย  ตน้ทุนของแตล่ะโครงการ  รวมตน้ทุนจากการไดม้า 

       คา่ใชจ้า่ยในการพฒันา   ตน้ทุนการกูย้ืม   และคา่ใชจ้า่ยอื,น ๆ  ที,เก ี,ยวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้ืมซึ,งบนัทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

       เมื,อโครงการเริ,มพฒันาจนกระทั,งการพฒันาสําเร็จพร้อมขาย

     4.7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

            บริษทัยอ่ย   หมายถึง  บริษทัที,บริษทัใหญใ่นกลุม่บริษทัมีสิทธิออกเสียงทั=งทางตรงและทางออ้มมากกวา่ก ึ,งหนึ,งของสิทธิ

     ในการออกเสียงทั=งหมด   หรือมีอาํนาจในการควบคมุนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย  บริษทัยอ่ยดงักลา่วได้

     ถูกนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงิน โดยเริ,มต ั=งแตว่นัที,บริษทัใหญมี่อาํนาจควบคมุ จนถึงวนัที,บริษทัยอ่ยดงักลา่วไดข้ายออกไป   

     รายการและยอดคงเหลือระหวา่งกลุม่บริษทั    ตลอดจนกาํไรขาดทุนที,ยงัไมเ่กดิขึ=นไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมนี=แลว้  นโยบาย

     การบญัชีสําหรับบริษทัยอ่ยจะเปลี,ยนแปลงเพื,อใชน้โยบายบญัชีเดียวกบักลุม่บริษทัในการจดัทาํงบการเงินรวม       เงินลงทุนใน

     บริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกจิการโดยใชวิ้ธีราคาทุน หกัดว้ยคา่เผื,อการดอ้ยคา่ (ถา้มี)

     4.8  เงินลงทุนในกจิการร่วมคา้

            สว่นไดเ้สียของบริษทัในกจิการที,มีอาํนาจควบคมุร่วมกนัที,เป็นร่วมคา้แสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีสว่นไดเ้สียโดยรวม

     สว่นแบง่กาํไรหรือขาดทุน     และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,นของกจิการที,ควบคมุร่วมกนั   นบัจากวนัที,มีอาํนาจควบคมุร่วมกนั 

     จนถึงวนัที,อาํนาจควบคมุร่วมกนัสิ=นสุดลง ในกรณีที,สว่นแบง่ขาดทุนของกจิการที,ควบคมุร่วมกนัที,กลุม่บริษทัไดร้ับรู้  มีจาํนวน

     เกนิกวา่มูลคา่เงินลงทุนในกจิการที,ควบคมุร่วมกนั มูลคา่เงินลงทุนจะถูกลดลงเป็นศูนย์ และหยุดรับรู้สว่นแบง่ขาดทุน เวน้แต่

     บริษทั มีภาระผูกพนัตามกฎหมาย  หรือภาระผูกพนัจากการอนุมาน  บริษทัจะรับรู้ขาดทุนเพิ,มเป็นหนี=สิน

            เงินลงทุนในกจิการที,ควบคมุร่วมกนัแสดงในงบการเงินเฉพาะกจิการ โดยใชวิ้ธีราคาทุนหกัดว้ยคา่เผื,อการดอ้ยคา่ (ถา้มี)
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     4.9  อสงัหาริมทรัพย์เพื,อการลงทุน

            อสงัหาริมทรัพย์เพื,อการลงทุน     ไดแ้ก ่     อสงัหาริมทรัพย์ที,ถือครองโดยบริษทัเป็นเจา้ของหรือผูเ้ชา่ภายใตส้ญัญาเชา่

     การเงินเพื,อหาประโยชน์จากรายไดค้า่เชา่หรือจากการเพิ,มขึ=นของมูลคา่ของสินทรัพย์หรือทั=งสองอยา่ง  ทั=งนี=  ไมไ่ดมี้ไวเ้พื,อ

     ใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการ หรือใชใ้นการบริหารงานของกจิการ หรือขายตามลกัษณะการประกอบธุรกจิ

     ตามปกติ  

     4.10 ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์

            อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัคา่เสื,อมราคาสะสมและหกัคา่เผื,อการดอ้ยคา่(ถา้มี) สว่นที,ดินแสดงตาม

     ราคาทุนหกัคา่เผื,อการดอ้ยคา่(ถา้มี)

            บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย   ตดัคา่เสื,อมราคาอาคารและอุปกรณ์     โดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของ

     สินทรัพย์ดงันี=

จาํนวนปี

สว่นปรับปรุงที,ดิน 5

อาคาร 20 - 30

สว่นปรับปรุงอาคาร 5

ระบบสาธารณูปโภค 5

เครื,องมือและอุปกรณ์ 5

เครื,องจกัร 15-25

เครื,องตกแตง่และเครื,องใชส้ํานกังาน 3 - 5

ยานพาหนะ 5

            ที,ดิน - บอ่ดิน บริษทัฯ ตดัจา่ยตามปริมาณการขุดดินไปใช้

            เมื,อมีการขายหรือเลิกใชง้านสินทรัพย์ กลุม่บริษทัจะบนัทึกตดัราคาทุนและคา่เสื,อมราคาสะสมของสินทรัพย์นั=นออกจากบญัชี

     และรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์เหลา่นั=นในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

            ในกรณีที,ราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลคา่ที,คาดวา่จะไดร้ับคืน ซึ,งคาํนวณจากมูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที,คาดวา่จะเกดิใน

     อนาคตจากการใชสิ้นทรัพย์อยา่งตอ่เนื,อง     หรือจาํนวนที,จะไดร้ับจากการจาํหนา่ยสินทรัพย์หกัดว้ยตน้ทุนจากการจาํหนา่ย

     สินทรัพย์นั=นแลว้แตจ่าํนวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ทา่กบัมูลคา่ที,คาดวา่จะไดร้ับคืน

            การซอ่มแซมและบาํรุงรักษา จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหวา่งงวดบญัชีที,เกดิรายการขึ=น ตน้ทุนของการปรับปรุง

     ใหด้ีขึ=นอยา่งสําคญัจะถูกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย์เมื,อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนที่,ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต

     ที,จะไหลเขา้สูก่ลุม่บริษทัจะมีมูลคา่สูงเกนิกวา่มาตรฐานการใชป้ระโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที,มีไวต้ ั=งแตต่น้เมื,อไดม้าซึ,งสินทรัพย์ที,มี

     อยูใ่นปัจจุบนั การปรับปรุงหลกัจะถูกตดัคา่เสื,อมราคาตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที,เหลืออยูข่องสินทรัพย์ที,เก ี,ยวขอ้ง

            กาํไรขาดทุนจากการขายที,ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์กาํหนดขึ=นจากราคาตามบญัชี และไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรจากการ

     ดาํเนินงาน

            สินทรัพย์ระหวา่งติดตั=งแสดงในราคาทุน    โดยที,ยงัไมมี่การตดัคา่เสื,อมราคาจนกระทั,งสินทรัพย์นั=นจะแลว้เสร็จและพร้อมที,

     จะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค์
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            ดอกเบี=ยจากการกูย้ืมเงินเพื,อนาํมาใชใ้นการกอ่สร้างอาคารและอุปกรณ์ ไดบ้นัทึกเป็นสว่นหนึ,งของตน้ทุนของสินทรัพย์นั=น

     ตลอดชว่งเวลาการกอ่สร้างและเตรียมสินทรัพย์นั=นใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมที,จะใชไ้ดต้ามประสงค์    ตน้ทุนการก ูย้ืมประกอบดว้ย 

     ดอกเบี=ยที,เกดิจากเงินกูย้ืม

     4.11 ที,ดินรอการพฒันา

              ที,ดินรอการพฒันาแสดงมูลคา่ตามราคาทุนหกัคา่เผื,อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ (ถา้มี) โดยราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนที,ดิน

     และตน้ทุนในการพฒันาที,ดิน 

     4.12  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื,น 

              4.12.1  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอื,นที,อายุการใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้นน่อนแสดงในราคาทุน หกัคา่ตดัจาํหนา่ยสะสม และคา่เผื,อ

     การดอ้ยคา่ (ถา้มี) โดยจะตดัจาํหนา่ยตามวิธีเสน้ตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณ ดงันี=

จาํนวนปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5

              4.12.2  คา่ความนิยมที,เกดิจากการซื=อกจิการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  การรับรู้มูลคา่เริ,มแรกของ

     คา่ความนิยม   ภายหลงัจากการรับรู้รายการเริ,มแรกคา่ความนิยมจะถูกวดัมูลคา่ดว้ยวิธีราคาทุนหกัจากการดอ้ยคา่สะสม

     4.13 การดอ้ยคา่ของสินทรัพย์

              กลุม่บริษทัไดส้อบทานการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์เมื,อมีขอ้บง่ชี=วา่      มูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์อาจจะไมไ่ดร้ับคืน

     หรือเมื,อมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์เกนิกวา่มูลคา่ที,คาดวา่จะไดร้ับคืน (ราคาขายสุทธิหรือมูลคา่จากการใชข้องสินทรัพย์

     นั=นแลว้แตร่าคาใดจะสูงกวา่)   โดยที,การประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์แตล่ะรายการ    หรือพิจารณาจากหนว่ยสินทรัพย์ที,

     กอ่ใหเ้กดิเงินสดแลว้แตก่รณี

              ในกรณีที,มูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์เกนิกวา่มูลคา่ที,คาดวา่จะไดร้ับคืน        กลุม่บริษทัไดร้ับรู้รายการขาดทุนจาก

     การดอ้ยคา่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  กลุม่บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ที,รับรู้ใน

     งวดกอ่น  ๆ  โดยบนัทึกเป็นรายไดอ้ื,นเมื,อมีขอ้บง่ชี=วา่รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์หมดไป   หรือยงัคงมีอยู ่

     แตเ่ป็นไปในทางที,ลดลง

     4.14  รายการบญัชีที,เป็นเงินตราตา่งประเทศ

              กลุม่บริษทัแปลงคา่รายการที,เป็นเงินตราตา่งประเทศที,เกดิขึ=นใหเ้ป็นเงินบาท  โดยใชอ้ตัราแลกเปลี,ยน  ณ  วนัที,เกดิ

     รายการ   และแปลงคา่สินทรัพย์และหนี=สินที,เป็นตวัเงินที,เป็นเงินตราตา่งประเทศ  ณ วนัที,ในงบแสดงฐานะการเงินใหเ้ป็น

     เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี,ยน ณ วนันั=น  กาํไรและขาดทุนที,เกดิจากการรับหรือจา่ยชาํระที,เป็นเงินตราตา่งประเทศ และ

     ที,เกดิจากการแปลงคา่สินทรัพย์และหนี=สินที,เป็นตวัเงินดงักลา่วไดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทนัที

     4.15  สญัญาเชา่ระยะยาว

              สญัญาเชา่สินทรัพย์ที,ความเสี,ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญไ่ดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ชา่ถือเป็นสญัญา

     เชา่การเงิน   สญัญาเชา่การเงินจะบนัทึกเป็นรายจา่ยฝ่ายทุนดว้ยมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์ที,เชา่    หรือมูลคา่ปัจจุบนัสุทธิ

     ของจาํนวนเงินที,ตอ้งจา่ยตามสญัญาเชา่แลว้แตมู่ลคา่ใดจะตํ,ากวา่   โดยจาํนวนเงินที,ตอ้งจา่ยจะปันสว่นระหวา่งหนี=สินและ

     คา่ใชจ้า่ยทางการเงินเพื,อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบี=ยคงที,ตอ่หนี=สินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแตล่ะสญัญา  ภาระผูกพนัตามสญัญา

     เชา่หกัคา่ใชจ้า่ยทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี=สินระยะยาว
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              สว่นดอกเบี=ยจา่ยจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสญัญาเชา่ สินทรัพย์ที,ไดม้าตามสญัญาเชา่การเงินจะคิด

     คา่เสื,อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพย์ที,เชา่ 

              สญัญาระยะยาวเพื,อเชา่สินทรัพย์โดยที,ความเสี,ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสว่นใหญต่กอยูก่บัผูใ้หเ้ชา่จะจดัเป็น

     สญัญาเชา่ดาํเนินงาน    เงินที,ตอ้งจา่ยภายใตส้ญัญาเชา่ดาํเนินงาน   (สุทธิจากสิ,งตอบแทนจูงใจที,ไดร้ับจากผูใ้หเ้ชา่)     จะบนัทึกใน

     งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิ้ธีเสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเชา่นั=น

     4.16  เครื,องมือทางการเงิน

              สินทรัพย์ทางการเงินที,แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลูกหนี=การคา้ เงินให้

     ก ูย้ืมระยะสั=นและลูกหนี= เงินประกนัผลงาน   หนี=สินทางการเงินที,แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย     เงินเบิกเกนิบญัชี

     และเงินก ูยื้มระยะสั=นจากสถาบนัการเงิน เจา้หนี=การคา้และเจา้หนี=หมุนเวียนอื,น หนี=สินตามสญัญาเชา่การเงิน และเจา้หนี= เงินประกนั

     ผลงาน ซึ,งนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับรายการแตล่ะรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแตล่ะหวัขอ้ที,เก ี,ยวขอ้ง   กลุม่บริษทัไมไ่ดใ้ช้

     เครื,องมือทางการเงินอื,นเพื,อลดความเสี,ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี=ย

     4.17  ประมาณการทางบญัชี

             ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการรายการบญัชีบางรายการ 

     ซึ,งมีผลกระทบตอ่จาํนวนเงินที,แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน    ดว้ยเหตุนี=ผลที,เกดิขึ=นจริงในภายหลงัจึง  

     อาจแตกตา่งไปจากจาํนวนที,ประมาณไว้

     4.18  ประมาณการหนี=สิน 

             กลุม่บริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี=สิน เมื,อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน ่ ของการเกดิภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมาย

     หรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเนื,องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพนัดงักลา่วคาดวา่จะสง่ผลใหต้อ้งเกดิการไหลออกของ

     ทรัพยากรเพื,อจา่ยชาํระภาระผูกพนัและจาํนวนที,ตอ้งจา่ยสามารถประมาณการไดอ้ยา่งนา่เชื,อถือ รายจา่ยที,จะไดร้ับคืนบนัทึกเป็น

     สินทรัพย์แยกตา่งหาก   กต็อ่เมื,อการไดร้ับคืนคาดวา่จะไดร้ับอยา่งแนน่อน เมื,อไดจ้า่ยชาํระประมาณการหนี=สินไปแลว้

     4.19  บุคคลหรือกจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั

             บุคคลหรือกจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนักบับริษทั   หมายถึง  บุคคลหรือกจิการที,มีอาํนาจควบคมุบริษทั ถูกควบคมุโดยบริษทั

     ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม   หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบับริษทั  รวมถึงบริษทัที,ทาํหนา้ที,ถือหุน้ บริษทั

     ยอ่ย  และกจิการที,เป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากนี=บุคคลหรือกจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและ

     บุคคลซึ,งถือหุน้ที,มีสิทธิออกเสียงไมว่า่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบับริษทั   ผูบ้ริหารสําคญั 

     กรรมการหรือพนกังานของบริษทั    ตลอดทั=งสมาชิกในครอบครัวที,ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักลา่ว     และกจิการที,เก ี,ยวขอ้งกบั

     บุคคลเหลา่นั=น

             ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนักบับริษทัแตล่ะรายการ บริษทัฯ คาํนึงถึงเนื=อหา

     ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย
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     4.20  กองทุนสํารองเลี=ยงชีพและผลประโยชน์ของพนกังาน

              4.20.1  กองทุนสํารองเลี=ยงชีพพนกังาน

                          บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จดัใหมี้กองทุนสํารองเลี=ยงชีพ ซึ,งเป็นลกัษณะของแผนการจา่ยสมทบ ตามที,ไดก้าํหนด

              การจา่ยสมทบไวแ้ลว้    สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี=ยงชีพ   ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย

              และไดร้ับการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก         กองทุนสํารองเลี=ยงชีพดงักลา่วไดร้ับเงินสะสมเขา้กองทุนจาก

              พนกังานและเงินสมทบจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เงินจา่ยสมทบกองทุนสํารองเลี=ยงชีพบนัทึกเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบกาํไร

              ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที,เกดิรายการนั=น

              4.20.2  ผลประโยชน์ของพนกังาน

                          ภาระผูกพนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   เก ี,ยวกบัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  ไดบ้นัทึกในงบการเงินดว้ยวิธี

              คิดลดแตล่ะหนว่ยที,ประมาณการไวซ้ึ,งคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

              4.20.3  การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ที,ชาํระดว้ยตราสารทุน

      บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้โครงการโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  เมื,อไดร้ับบริการจากพนกังานตามมูลคา่ยุติธรรมของ

              สิทธิซื=อ  ณ วนัใหสิ้ทธิ   โดยบนัทึกเป็นคา่ใชจ้า่ยตามเงื,อนไขของระยะเวลาการใหบ้ริการของพนกังานที,กาํหนดไวใ้น

              โครงการ พร้อมกบัรับรู้  "สํารองจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์" ในสว่นของผูถ้ือหุน้

     4.21  ภาษีเงินได้

             ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

             4.21.1  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

                         บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที,คาดวา่จะจา่ยใหก้บัหนว่ยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ  

             โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที,กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

              4.21.2  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

                          บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกตา่งชั,วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

             สินทรัพย์และหนี=สิน ณ วนัสิ=นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี=สินที,เก ี,ยวขอ้งนั=น โดยใชอ้ตัรา

             ภาษีที,มีผลบงัคบัใช ้ ณ  วนัสิ=นรอบระยะเวลารายงาน

             -  หนี=สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที,เกดิจากการรับรู้รายการเมื,อเริ,มแรกของคา่ความนิยมหรือเกดิจากการรับรู้รายการ

                 เมื,อเริ,มแรกของสินทรัพย์หรือหนี=สินที,ไมใ่ชก่ารรวมธุรกจิและไมส่ง่ผลกระทบตอ่กาํไรทางบญัชี       และกาํไรหรือ

                 ขาดทุนทางภาษี

             -  หนี=สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที,เกดิจากผลแตกตา่งชั,วคราวที,ตอ้งเสียภาษีที,เก ี,ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

                 ที,กจิการสามารถควบคมุระยะเวลาในการกลบัรายการของผลแตกตา่งชั,วคราว     และมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่

                 วา่จะไมมี่การกลบัรายการของผลแตกตา่งชั,วคราวในอนาคตอนัใกล้

             -  สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้สําหรับผลแตกตา่งชั,วคราวที,ใชห้กัภาษี     และผลขาดทุนทางภาษีที,ยงั

                ไมไ่ดใ้ชใ้นจาํนวนเทา่ที,มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนท่ี,บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ

                ที,จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกตา่งชั,วคราวที,ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที,ยงัไมไ่ดใ้ชน้ั=น ยกเวน้กรณี ดงัตอ่ไปนี=
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                      -  สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที,เกดิจากการรับรู้รายการเมื,อเริ,มแรกของสินทรัพย์หรือหนี=สินที,ไมใ่ชก่าร

                รวมธุรกจิและไมส่ง่ผลกระทบตอ่กาํไรทางบญัชีและกาํไรหรือขาดทุนทางภาษี

                      -  สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที,เกดิจากผลแตกตา่งชั,วคราวที,ใชห้กัภาษีที,เก ี,ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทั

                ยอ่ย   จะถูกรับรู้เมื,อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่จะมีการกลบัรายการของผลแตกตา่งชั,วคราวในอนาคตอนัใกล ้   

                และจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที,จะนาํผลแตกตา่งชั,วคราวมาใชป้ระโยชน์ได ้

                          บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย   จะทบทวนมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัสิ=นรอบระยะ

               เวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลคา่ตามบญัชีดงักลา่ว หากมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่ บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

               จะไมมี่กาํไรทางภาษีเพียงพอตอ่การนาํสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ท ั=งหมดหรือบางสว่นมาใชป้ระโยชน์  

                          นอกจากนี=  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที,ยงัไมไ่ดร้ับรู้ใหมทุ่กวนัสิ=น

               รอบระยะเวลารายงาน และจะทาํการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที,ยงัไมไ่ดร้ับรู้นั=นไดต้ามจาํนวนที,มีความ

               เป็นไปไดค้อ่นขา้งแนว่า่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตที,จะทาํใหไ้ดร้ับประโยชน์ในอนาคตในสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการ

               ตดับญัชีดงักลา่ว   บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  จะบนัทึกรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผูถ้ือหุน้

               หากภาษีที,เกดิขึ=นเก ี,ยวขอ้งกบัรายการที,ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัสว่นของผูถื้อหุน้

                          บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย   จะนาํรายการสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี และรายการหนี= สินภาษีเงินไดร้อการ

               ตดับญัชีมาหกักลบกนั หากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพย์ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและหนี=สิน

               ภาษีเงินไดปั้จจุบนัมาหกักลบกนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั=นเก ี,ยวขอ้งกบัหนว่ยภาษีเดียวกนั และหนว่ยงานจดัเกบ็

               ภาษีเงินไดเ้ป็นหนว่ยงานเดียวกนั   ผลประโยชน์ทางภาษีที,ไดม้าจากการรวมธุรกจิอาจจะไมเ่ขา้เงื,อนไขในการแยกรับรู้

               ในวนัที,มีการซื=อธุรกจิ   แตใ่นภายหลงัอาจจะรับรู้ผลประโยชน์ทางภาษีได ้ ถา้บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  ไดร้ับขอ้มูลใหม่

               เก ี,ยวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ที,มีอยู ่ณ วนัที,ซื=อธุรกจิ โดยนาํไปปรับลดมูลคา่ตามบญัชีของคา่ความนิยม (ตราบเทา่

               ที,ยงัไมเ่กนิจาํนวนคา่ความนิยม)     ถา้ยงัอยูใ่นชว่งระยะเวลาในการวดัมูลคา่  ( Measurement period )  หรือรับรู้ในกาํไร

               หรือขาดทุน 

     4.22  กาํไรตอ่หุน้

              4.22.1  กาํไรตอ่หุน้ข ั=นพื=นฐาน  

             กาํไรตอ่หุน้ ที,แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นกาํไรตอ่หุน้ข ั=นพื=นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุน

     สําหรับงวดดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี,ยถว่งนํ=าหนกัที,ถือโดยผูถ้ือหุน้ในระหวา่งงวด

              4.22.2  กาํไรตอ่หุน้ปรับลด

              กาํไรตอ่หุน้ปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดที,เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั (ไมร่วมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,น) 

     ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลี,ยถว่งนํ=าหนกัของหุน้สามญัที,ออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจาํนวนถวัเฉลี,ยถว่งนํ=าหนกัของหุน้สามญั

      ที,บริษทัอาจตอ้งออกเพื,อแปลงหุน้สามญัเทียบเทา่ปรับลดทั=งสิ=นใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ผูถื้อหุน้ไดมี้การใชใ้บสําคญั

     แสดงสิทธิซื=อหุน้มาแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเทา่
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5.  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที.เกี.ยวข้องกัน

     5.1  ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา

บริษทั ทพีีซ ีแอสเสท จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทพีีซ ีบางกอก ซพัพลาย จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นโดยบริษทั และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทุง่สงั กรีน จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั สตลู  กรีน  เพาเวอร์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั แม่วงศ์  เอ็นเนอยี,  จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทพีีซเีอช เพาเวอร์ 1 จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทพีีซเีอช เพาเวอร์ 2 จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทพีีซเีอช เพาเวอร์ 3 จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทพีีซเีอช เพาเวอร์ 4 จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทพีีซเีอช เพาเวอร์ 5 จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทพีีซเีอช เพาเวอร์ 6 จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทพีีซเีอช เพาเวอร์ 7 จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทพีีซเีอช เพาเวอร์ 8 จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

กจิการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพทัลุง กจิการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

กจิการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

กจิการร่วมคา้ ทพีีซอีีเอสจี กจิการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

กจิการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์  พ.ี เอส. เอ็ม. กจิการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

กจิการร่วมคา้ เอสแอลททีี กจิการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั  พีเอ เวสตแ์อนด์เอเนอร์จี จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั สยาม พาวเวอร์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทพีีซ ีเพาเวอร์ โฮลดิ=ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั วเีอสพีพี คอนซลัแตนท ์จํากดั เป็นผูถื้อหุ้นบริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั อตัราส่วนรอ้ยละ16.87

บริษทั คาร์บอน บดีบัเบิ=ลยู (ไทยแลนด์) จํากดั เป็นผูถื้อหุ้นบริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั  อตัราส่วนรอ้ยละ 10

บริษทั ทุง่สงั กรีน จํากดั   อตัราส่วนรอ้ยละ 35 และ

บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั อตัราส่วนรอ้ยละ 46

เป็นผูถื้อหุ้นบริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั อตัราส่วนรอ้ยละ 3

กรรมการร่วมกบับริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั ซึ,งบริษทัดงักล่าว

เป็นผูถื้อหุ้นบริษทัย่อย คอื บริษทั แม่วงศ์  เอ็นเนอยี, จํากดั อตัราส่วน

รอ้ยละ 10 และบริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั อตัราส่วนรอ้ยละ 10
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เป็นผูถื้อหุ้นบริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั อตัราส่วนรอ้ยละ 10

บริษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี, จํากดั อตัราส่วนรอ้ยละ 10  และ

บริษทั สตลู กรีน เพาเวอร์ จํากดั อตัราส่วนรอ้ยละ 9

บริษทั ซนัเรย์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ,ง จํากดั เป็นกรรมการร่วมกบับริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั ซึ,งเป็นผูถื้อหุ้น 

บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั อตัราส่วนรอ้ยละ 10 

บริษทั โคโค ่บริหารจัดการเชื=อเพลิงชวีมวล จํากดั กรรมการร่วมกบับริษทั เอ็น ซ ีโคโคนัท จํากดั จํากดั ซึ,งบริษทัดงักล่าว

เป็นผูถื้อหุ้นบริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั อตัราส่วนรอ้ยละ 3

บริษทั สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี, แมเนจเมนท ์จํากดั กรรมการร่วมกบับริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั และบริษทั สตลู กรีน

เพาเวอร์ จํากดั

บริษทั วูด๊เวอร์ค เอ็นเนอยี, จํากดั มีกรรมการร่วมกนัและเป็นผูถื้อหุ้น บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั 

บริษทั สตลู กรีน เพาเวอร์ จํากดั และบริษทั ทพีีซเีอช เพาเวอร์ 6 จํากดั

นายไชยณรงค ์ จันทร์พลงัศรี กรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั ฯ

นางกนกทพิย์  จันทร์พลงัศรี กรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั ฯ

นายสมบตั ิชยัรตันมโนกร เป็นผูถื้อหุ้นบริษทัย่อย ดงันี=

1. บริษทั ทพีีซเีอช เพาเวอร์ 1 จํากดั

2. บริษทั ทพีีซเีอช เพาเวอร์ 2 จํากดั

3. บริษทั ทพีีซเีอช เพาเวอร์ 5 จํากดั

4. บริษทั นราพารา จํากดั ซึ,งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั

อตัราดอกเบี=ยรอ้ยละ 5.00 - 7.00 ตอ่ปี

เงินกูย้ ืม อตัราดอกเบี=ยรอ้ยละ 5.00 ตอ่ปี 

รายไดจ้ากการรบัเหมากอ่สรา้ง ตามราคาที,ตกลงในสญัญา

รายไดจ้ากการขาย ตามราคาที,ตกลงในสญัญา

ตามราคาที,ตกลงในสญัญา

ราคาปกตธุิรกจิใกลเ้คยีงกบัราคาที,คดิกบัคูค่า้รายอื,น

คดิจากพื=นที,เชา่ ตามที,ตกลงร่วมกนัในสญัญา อตัรา 220.00 - 231.53 บาท

ตอ่ตารางเมตร

คา่วสัดุกอ่สร้าง ตามราคาที,ตกลง

คา่จ้างเหมา ตามราคาที,ตกลงในสญัญา

บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั

นโยบายราคา

รายไดค้า่เชา่พื=นที,

ลกัษณะความสมัพนัธ์

รายไดค้า่บริหารจัดการ

รายไดค้า่เชา่อุปกรณ์

เงินให้กู ้
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     5.2  ยอดคงเหลือกบักจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั

            ยอดคงเหลือกบักจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี=

2560 2559 2560 2559

     ลูกหนี2การค้า

     กจิการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพทัลุง -                                 -                                 2,451,356.47               2,451,356.47               

     กจิการร่วมคา้ ทีพีซีไอ -                                 -                                 31,381,927.20            31,368,017.20            

            รวม -                                 -                                 33,833,283.67            33,819,373.67            

     หกั  คา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ -                                 -                                 (33,833,283.67) (33,819,373.67)
            สุทธิ -                                 -                                 -                                 -                                 

     ลูกหนี2หมุนเวยีนอื.น

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั -                                 -                                 76,039.40                    22,949.20                    

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั -                                 -                                 70,836.76                    97,853.58                    

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์  โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) -                                 -                                 82,198.61                    79,523.60                    

     บริษทั ทุง่สงั กรีน จาํกดั -                                 -                                 -                                 21,400.00                    

     บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                 -                                 21,100.00                    -                                 

     กจิการร่วมคา้ ทีพีซีไอ -                                 -                                 42,452.73                    2,823.50                       

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จาํกดั -                                 -                                 34,106.25                    -                                 

     บริษทั ซนัเทค เอ็นจิเนียริ,ง แอนด์ เอ็นเนอยี, จาํกดั 2,094,645.43               -                                 -                                 -                                 

     บริษทั สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี, แมเนจเมนท์ จาํกดั 398,794.00                  -                                 -                                 -                                 
            รวม 2,493,439.43               -                                 326,733.75                  224,549.88                  

     ลูกหนี2เงนิประกันผลงาน

     บริษทั ทุง่สงั กรีน จาํกดั -                                 -                                 31,330,000.00            61,292,700.00            

     บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                 -                                 63,420,196.00            45,629,324.80            

     บริษทั สตูล  กรีน  เพาเวอร์ จาํกดั -                                 -                                 58,514,400.00            21,056,807.40            

     บริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั -                                 1,419,636.51               -                                 -                                 
            รวม -                                 1,419,636.51               153,264,596.00          127,978,832.20          

     เงนิให้กู้ยมืระยะสั2 น

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั -                                 -                                 158,350,000.00          222,550,000.00          

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั -                                 -                                 3,000,000.00               18,500,000.00            

     กจิการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพทัลุง -                                 -                                 40,568,055.17            38,740,630.17            

     กจิการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม. 1,166,674.08               1,120,753.51               1,166,674.08               1,120,753.51               

     กจิการร่วมคา้ ทีพีซีไอ -                                 -                                 32,176,273.88            35,360,257.10            

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 50,000,000.00            50,000,000.00            -                                 -                                 

            รวม 51,166,674.08            51,120,753.51            235,261,003.13          316,271,640.78          

     หกั  คา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ (1,166,674.08) (1,120,753.51) (41,734,729.25) (39,861,383.68)
            สุทธิ 50,000,000.00            50,000,000.00            193,526,273.88          276,410,257.10          
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            การเปลี,ยนแปลงในเงินใหก้ ูย้ืมระยะสั=นแกก่จิการที,เก ี,ยวขอ้งกนัสําหรับปี สิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งันี=

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

2559 เพิ,มขึ=น ลดลง 2560

     งบการเงนิรวม

     กจิการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม. 1,120,753.51               84,720.57 (38,800.00) 1,166,674.08

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 50,000,000.00            -                                 -                                 50,000,000.00

            รวม 51,120,753.51            84,720.57 (38,800.00) 51,166,674.08

     หกั  คา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ (1,120,753.51) (45,920.57) -                                 (1,166,674.08)

            สุทธิ 50,000,000.00            38,800.00 (38,800.00) 50,000,000.00

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

2559 เพิ,มขึ=น ลดลง 2560

     งบการเงนิเฉพาะกิจการ

     บริษทั ทีพีซี  แอสเสท จาํกดั 222,550,000.00          4,000,000.00               (68,200,000.00) 158,350,000.00

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั 18,500,000.00            8,100,000.00               (23,600,000.00) 3,000,000.00

     กจิการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพทัลุง 38,740,630.17            1,827,425.00               -                                 40,568,055.17

     กจิการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม. 1,120,753.51               84,720.57                    (38,800.00) 1,166,674.08

     กจิการร่วมคา้ ทีพีซีไอ 35,360,257.10            30,903,528.18            (34,087,511.40) 32,176,273.88

            รวม 316,271,640.78          44,915,673.75            (125,926,311.40) 235,261,003.13          

     หกั  คา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ (39,861,383.68) (1,873,345.57) -                                 (41,734,729.25)

            สุทธิ 276,410,257.10          43,042,328.18 (125,926,311.40) 193,526,273.88          

2560 2559 2560 2559

     มูลค่างานที.เสร็จยงัไม่เรียกเก็บ

     บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                 -                                 3,952,413.99               31,368,017.20

     บริษทั สตูล  กรีน  เพาเวอร์ จาํกดั -                                 -                                 23,382,782.84            -                                 

     บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั -                                 -                                 3,772,346.44               -                                 

            รวม -                                 -                                 31,107,543.27            31,368,017.20            

บาท

บาท
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2560 2559 2560 2559

     ดอกเบี2ยค้างรับ

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั -                                 -                                 13,150.69                    6,699,978.24               

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั -                                 -                                 8,219.16                       437,295.07                  

     กจิการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพทัลุง -                                 -                                 8,615,359.01               5,103,352.73               

     กจิการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม. 100,639.59                  80,720.67                    100,639.59                  80,720.67                    

     กจิการร่วมคา้ ทีพีซีไอ -                                 -                                 55,537.13                    -                                 

            รวม 100,639.59                  80,720.67                    8,792,905.58               12,321,346.71            

     หกั  คา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ (100,639.59) (80,720.67) (8,715,998.60) (5,184,073.40)

            สุทธิ -                                 -                                 76,906.98                    7,137,273.31               

     เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและสินทรัพย์

     บริษทั ซนัเรย์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ,ง จาํกดั 1,921,987.50               12,203,268.75            1,921,987.50               12,203,268.75            

     บริษทั ซนัเทค เอ็นจิเนียริ,ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี, จาํกดั 1,434,807.75               40,621,273.00            1,434,807.75               40,621,273.00            

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกดั -                                 677,737.50                  -                                 677,737.50                  

            รวม 3,356,795.25 53,502,279.25 3,356,795.25 53,502,279.25            

     เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ

     บริษทั วีเอสพีพี คอนซลัแตนท์ จาํกดั 27,000,000.00            27,000,000.00            -                                 -                                 

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกดั 18,500,000.00            18,500,000.00            -                                 -                                 

     บริษทั สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี, แมเนจเมนท์ จาํกดั 18,500,000.00            -                                 -                                 -                                 

            รวม 64,000,000.00 45,500,000.00 -                                 -                                 

            เมื,อวนัที,  10  กรกฎาคม  2557  บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั  ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยไดต้กลงวา่จา้ง บริษทั วีเอสพีพี คอนซลัแตนท์ 

     จาํกดั ซึ,งเป็นผูถ้ือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักลา่วเป็นผูเ้ดินเครื,องและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 5 ปี  เริ,มต ั=งแตว่นัที,  1 กรกฎาคม 2557  

     ถึงวนัที, 30 กนัยายน 2562  โดยตกลงคา่จา้งอตัราร้อยละ 44.75 ของรายไดค้า่ไฟฟ้าสุทธิ (รายไดจ้ากการจาํหนา่ยใหก้ารไฟฟ้ารวมสว่นเพิ,ม

     ราคาตามนโยบายรัฐบาล  (Adder)  และคา่ไฟฟ้าผนัแปร (Ft) หกัดว้ยคา่ดาํเนินการที,การไฟฟ้าเรียกเกบ็) และเมื,อวนัที, 7 พฤศจิกายน 2559 

     ไดมี้การเปลี,ยนสญัญาคา่บริหารจดัการใหมเ่ป็นอตัรา  1.68  บาทตอ่หนว่ยไฟฟ้าที,ขาย   โดยมีผลตั=งแตว่นัที,  11  มีนาคม 2559  ถึงวนัที,  31 

     ธนัวาคม  2559  และตั=งแตว่นัที, 1 มกราคม 2560  จนสิ=นสุดสญัญาจา้งคิดอตัราจา้งหนว่ยละ  1.76 บาท  และมีเงินคา่จา้งลว่งหนา้ตามสญัญา

     จาํนวน 18,500,000.00 บาท  โดยใหจ้า่ยคืนเงินคา่จา้งลว่งหนา้เมื,อครบกาํหนดการวา่จา้งและไมต่อ่สญัญา โดยจา่ยคืนเป็น 5 งวด นบัต ั=งแต ่

     เดือนที,สามกอ่นครบกาํหนดตามสญัญา ถึงเดือนที,สองหลงัครบกาํหนดสญัญา
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            เมื,อวนัที, 24 กรกฎาคม 2558  บริษทั แมว่งศ์ เอ็นเนอยี, จาํกดั  ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ย  ไดจ้ดัทาํสญัญาจา้งบริษทั  กรีน เพาเวอร์ แพลนท์  จาํกดั  

     เพื,อเดินเครื,องและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีอตัราคา่จา้ง 1.75 บาทตอ่หนว่ย เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัต ั=งแตว่นัที,ตกลงกนั และตกลงจา่ยคา่จา้ง

     ลว่งหนา้  จาํนวน  18,500,000.00 บาท    เพื,อเป็นคา่สํารองเชื=อเพลิงและคา่ใชจ้า่ยในการเดินเครื,อง   โดยกาํหนดใหจ้า่ยคืนเงินคา่จา้งลว่งหนา้

     เมื,อครบกาํหนดการวา่จา้ง  โดยจา่ยคืนเป็น  5  งวด  นบัตั=งแตเ่ดือนที,สามกอ่นครบกาํหนดตามสญัญา   ถึงเดือนที,สองหลงัครบกาํหนดสญัญา

     เมื,อวนัที, 9 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสญัญาจา้งเดินเครื,อง ครั=งที, 3 โดยปรับอตัราคา่จา้งเดินเครื,องเป็นหนว่ยละ 

     2.35 บาท เริ,มต ั=งแตว่นัที, 1 กมุภาพนัธ์ 2560 และสิ=นสุดสญัญาวนัที, 31 มกราคม 2561

            เมื,อวนัที, 24 มีนาคม 2559 บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยไดต้กลงวา่จา้งบริษทั สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี, แมเนจเมนท์ 

     จาํกดั   เพื,อเดินเครื,องและบาํรุงรักษา   โดยมีอตัราคา่จา้งหนว่ยละ  2.00  บาท  ของจาํนวนหนว่ยที,ขายจนถึงวนัที,การไฟฟ้าผา่นการทดสอบ

     การรับประกนัประสิทธิภาพ  (Performance  Test)  โดยคิดคา่จา้งปีที, 1  หนว่ยละ 1.4293 บาท, ปีที, 2 หนว่ยละ 1.4371 บาท, ปีที, 3 หนว่ยละ

     1.4451 บาท, ปีที, 4 หนว่ยละ 1.4535 บาท, ปีที, 5 หนว่ยละ 1.4623 บาท ตามลาํดบั

            เมื,อวนัที, 20 กนัยายน 2559 บริษทั ทุง่สงั กรีน จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยไดต้กลงวา่จา้งบริษทั วีเอสพีพี คอนซลัแตนท์ จาํกดั เพื,อเดินเครื,อง

     และบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า  โดยมีอตัราคา่จา้ง 2.00 บาทตอ่หนว่ย  ของจาํนวนหนว่ยที,ขาย  จนถึงวนัที,การไฟฟ้าผา่นการทดสอบการรับประกนั

     ประสิทธิภาพ  (Performance  Test)  และหนว่ยละ  1.68  บาท ตลอดระยะเวลา  ต ั=งแตว่นัถดัจากวนัที,โรงไฟฟ้าผา่นการทดสอบการรับประกนั

     ประสิทธิภาพหรือวนัเริ,มตน้อื,นที,ตกลงร่วมกนั  และตกลงจา่ยคา่จา้งลว่งหนา้ตามสญัญา  จาํนวน  8,500,000.00  บาท  โดยจา่ยคืนเงินคา่จา้ง

     ลว่งหนา้เมื,อครบกาํหนดการวา่จา้งและไมต่อ่สญัญา  โดยจา่ยคืนเป็น 5 งวด  นบัต ั=งแตเ่ดือนที,สามกอ่นครบกาํหนดตามสญัญาถึงเดือนที,สอง

     หลงัครบกาํหนดสญัญา

2560 2559 2560 2559

     เจ้าหนี2การค้า

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั -                                 -                                 5,668,655.68 1,691,357.51

     บริษทั วีเอสพีพี คอนซลัแตนท์ จาํกดั 45,324,648.40 47,631,371.43 -                                 -                                 

     บริษทั ซนัเรย์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ,ง จาํกดั 15,949,872.08            15,828,301.35            15,949,872.08            15,828,301.35            

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกดั 27,355,340.57            19,250,303.20            2,175,537.38               -                                 

     บริษทั ซนัเทค เอ็นจิเนียริ,ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี, จาํกดั 10,654,482.20            60,204,679.93            10,654,482.20            60,204,679.93            

     บริษทั สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี, แมเนจเมนท์ จาํกดั 26,189,086.74            -                                 -                                 -                                 

            รวม 125,473,429.99 142,914,655.91 34,448,547.34 77,724,338.79

บาท

- 20 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



  

 

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

191 

 

2560 2559 2560 2559

     เจ้าหนี2ค่าทรัพย์สิน

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลน จาํกดั 1,712,000.00               -                                 -                                 -                                 

     เจ้าหนี2ค่าที.ดนิ

     นายสมบติั ชยัรัตนมโนกร 81,586,437.50            -                                 -                                 -                                 

     เจ้าหนี2เงนิประกันผลงาน

     บริษทั ซนัเรย์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ,ง จาํกดั 9,249,705.00               5,475,100.00               9,249,705.00               5,475,100.00               

     บริษทั ซนัเทค เอ็นจิเนียริ,ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี, จาํกดั 14,372,207.85            3,447,675.00               14,372,207.85            3,447,675.00               

            รวม 23,621,912.85            8,922,775.00               23,621,912.85            8,922,775.00               

     เงนิกู้ยมืระยะสั2 น

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) -                                 -                                 50,000,000.00            40,000,000.00            

            การเปลี,ยนแปลงในเงินก ูย้ืมระยะสั=นแกก่จิการที,เก ี,ยวขอ้งกนัสําหรับปี สิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งันี=

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

2559 เพิ,มขึ=น ลดลง 2560

     งบการเงนิเฉพาะกิจการ

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์  โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) 40,000,000.00            50,000,000.00            40,000,000.00            50,000,000.00            

2560 2559 2560 2559

     เงนิรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

     บริษทั ทุง่สงั กรีน จาํกดั -                                 -                                 -                                 6,842,635.19               

     บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                 -                                 3,449,510.00 47,926,688.00

     บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                 -                                 15,714,000.00 111,944,859.79

     บริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั -                                 15,241,090.47            -                                 -                                 

            รวม -                                 15,241,090.47            19,163,510.00            166,714,182.98          

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินรวม

บาท

การเปลี,ยนแปลง

บาท
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     5.3  รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยกบักจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั

            รายการกบักจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนัสําหรับปี สิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ที,มีสาระสําคญัโดยสรุปมีดงันี=

2560 2559 2560 2559

     รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง

     บริษทั ทุง่สงั  กรีน จาํกดั -                                 -                                 19,647,385.19            256,323,075.48

     บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                 -                                 150,563,593.46 487,688,957.86

     บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                 -                                 400,562,040.04 207,981,195.03

     บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั -                                 -                                 3,773,342.56               -                                 

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                 3,735,008.41               -                                 3,735,008.41               

            รวม -                                 3,735,008.41               574,546,361.25 955,728,236.78          

     รายได้ค่าเช่า

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั -                                 -                                 2,336.45                       5,607.48                       

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) -                                 -                                 297,284.52 238,087.55

     บริษทั ทุง่สงั กรีน จาํกดั -                                 -                                 20,000.00                    120,000.00                  

     กจิการร่วมคา้ ทีพีซีไอ -                                 -                                 -                                 1,760.00                       

            รวม -                                 -                                 319,620.97                  365,455.03                  

     รายได้ค่าดาํเนนิงาน

     บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                 -                                 - 200,000.00                  

     บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั -                                 -                                 280,000.00                  210,000.00                  

            รวม -                                 -                                 280,000.00                  410,000.00                  

     รายได้อื.น

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั -                                 -                                 4,818.69 -                                 

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) -                                 -                                 482,499.00 206,600.00                  

     บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                 -                                 500,000.00                  -                                 

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จาํกดั -                                 -                                 31,875.00                    -                                 

     บริษทั ซนัเรย์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ,ง จาํกดั -                                 479,248.41                  -                                 479,248.41                  

-                                 523,617.69                  -                                 523,617.69

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั 120,000.00                  -                                 -                                 -                                 

            รวม 120,000.00                  1,002,866.10               1,019,192.69               1,209,466.10               

     บริษทั ซนัเทค เอ็นจิเนียริ,ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี, จํากดั

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2560 2559 2560 2559

     ดอกเบี2ยรับ

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั -                                 -                                 10,477,116.42            10,798,606.53            

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั -                                 -                                 664,966.19                  437,295.07                  

     กจิการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพทัลุง -                                 -                                 3,512,006.28               1,787,435.46               

     กจิการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม. 100,639.59                  58,732.35                    100,639.59                  58,732.35                    

     กจิการร่วมคา้ ทีพีซีไอ -                                 -                                 2,619,518.04               2,667,544.95

     กจิการร่วมคา้ ทีโพล-ีเอชอาร์ซี -                                 -                                 -                                 -                                 

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 2,375,000.01               1,565,547.94               -                                 -                                 

            รวม 2,475,639.60 1,624,280.29 17,374,246.52            15,749,614.36

     รายได้เงนิปันผล

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) -                                 -                                 4,966,498.80               -                                 

     ค่าวสัดกุ่อสร้าง

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั -                                 -                                 20,022,279.47 -                                 

     ค่าจ้างเหมา

     บริษทั ซนัเรย์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ,ง จาํกดั 105,767,655.00          101,745,895.00          66,754,305.00            101,745,895.00          

     บริษทั ซนัเทค เอ็นจิเนียริ,ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี, จาํกดั 264,098,800.00          166,545,687.00          156,745,862.00          166,545,687.00          

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกดั 5,241,169.99               76,286,133.00            2,710,950.00               76,286,133.00            

            รวม 375,107,624.99          344,577,715.00          226,211,117.00          344,577,715.00          

     ค่าที.ปรึกษาและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า

     บริษทั วีเอสพีพี คอนซลัแตนท์ จาํกดั 267,647,226.08          155,200,368.52          -                                 -                                 

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท์ จาํกดั 148,958,151.50          114,056,547.00          -                                 -                                 

     บริษทั สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ยี, แมเนจเมนท์ จาํกดั 60,600,438.00            -                                 -                                 -                                 

            รวม 477,205,815.58          269,256,915.52          -                                 -                                 

     ดอกเบี2ยจ่าย

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) -                                 -                                 1,356,155.38               2,253,424.65               

บาท
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6.  ข้อมูล เพิ.มเตมิเกี.ยวกับกระแสเงนิสด

     6.1  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

2560 2559 2560 2559

              เงินสด 551,528.50 700,067.25 346,113.00 518,742.50

              เงินฝากกระแสรายวนั 21,132,457.96 20,012,669.80 17,085,599.45 17,569,174.24

              เงินฝากออมทรัพย์ 172,514,604.52 252,437,834.03 8,906,638.46 42,712,590.10

              เงินฝากประจาํ -                                 12,410.90 -                                 -                                 

รวม 194,198,590.98 273,162,981.98 26,338,350.91 60,800,506.84

     6.2  รายการที,ไมก่ระทบเงินสด

             6.2.1  สําหรับปี สิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 

                    6.2.1.1  บริษทัฯ โอนเงินฝากที,ติดภาระค ํ=าประกนัไปเป็นเงินวางที,กรมบงัคบัคดี จาํนวน 69.04 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินรวม

                                   และงบการเงินเฉพาะกจิการ

                    6.2.1.2  บริษทัฯ ตดัคา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ จาํนวน 16.54 ลา้นบาท กบัมูลคา่งานที,เสร็จแตย่งัไมเ่รียกเกบ็และลูกหนี= เงินประกนั

                                   ผลงาน สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ

                    6.2.1.3  บริษทัยอ่ย ซื=อสินทรัพย์ตามสญัญาเชา่การเงิน จาํนวน 13.67 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินรวม

                    6.2.1.4  บริษทัยอ่ยโอนเงินจา่ยลว่งหนา้เป็นคา่ที,ดิน  จาํนวน  21.39  ลา้นบาท สําหรับงบการเงินรวม 

                    6.2.1.5  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซื=อสินทรัพย์ถาวร จาํนวน 86.59 ลา้นบาทสําหรับงบการเงินรวม และบริษทัฯ ซื=อสินทรัพย์

                                   ถาวร จาํนวน 3.84 ลา้นบาทสําหรับงบการเงินเฉพาะกจิการ โดยแสดงไวเ้ป็นเจา้หนี=อื,น 

                    6.2.1.6  บริษทัยอ่ยโอนที,ดินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื,อการลงทุน

                                   จาํนวน 269.56 ลา้นบาทสําหรับงบการเงินรวม

             6.2.2  สําหรับปี สิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2559

                    6.2.2.1  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซื=อสินทรัพย์ตามสญัญาเชา่การเงิน จาํนวนเงิน 10.11 ลา้นบาท และโอนเงินจา่ยลว่งหนา้

                                   คา่ที,ดินจาํนวน 49.94 ลา้นบาท ไปเป็นตน้ทุนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งพฒันา สําหรับงบการเงินรวม

                                   และบริษทัฯ ซื=อสินทรัพย์ตามสญัญาเชา่การเงินจาํนวน 1.50 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกจิการ

                    6.2.2.2  บริษทัฯ ซื=อสินทรัพย์เป็นเงินเชื,อ จาํนวน 1.50 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกจิการ

7.  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด

2560 2559 2560 2559

              เงินสด 551,528.50 700,067.25 346,113.00 518,742.50                  

              เงินฝากกระแสรายวนั 21,132,457.96 20,012,669.80 17,085,599.45 17,569,174.24            

              เงินฝากออมทรัพย์ 172,514,604.52 252,437,834.03 8,906,638.46 42,712,590.10            

              เงินฝากประจาํ -                                 12,410.90                    -                                 -                                 
รวม 194,198,590.98 273,162,981.98 26,338,350.91 60,800,506.84

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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8.  เงนิลงทุนชั.วคราว

ราคาทุน ราคายุติธรรม ราคาทุน ราคายุติธรรม

              เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื,อคา้ 233,720,417.90 234,249,894.92 390,398,283.92 391,242,593.75

              เงินฝากประจาํ 12 เดือน 411,979.24 411,988.15 406,459.92 406,459.92

รวม 234,132,397.14 234,661,883.07 390,804,743.84 391,649,053.67

              หกั  คา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ (49,770,252.14) (49,770,252.14) -                                 -                                 

สุทธิ 184,362,145.00 184,891,630.93 390,804,743.84          391,649,053.67          

            เงินลงทุนชั,วคราว เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินที,ลงทุนในตราสารหนี=ของรัฐบาลเป็นสว่นใหญ ่มีมูลคา่ยุติธรรม จาํนวน 111.43

     ลา้นบาท ราคาทุน จาํนวน 110.94 ลา้นบาท  และเงินลงทุนชั,วคราวที,ลงทุนในตั tวแลกเงินมูลคา่ตน้ทุน จาํนวน 49.77 ลา้นบาท   บนัทึกคา่เผื,อ

     หนี=สงสยัจะสูญทั=งจาํนวน

9.  ลูกหนี2การค้าและลูกหนี2หมุนเวยีนอื.น

      9.1  ลูกหนี=การคา้

            ลูกหนี=การคา้ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แยกตามอายุหนี= ที,คา้งชาํระดงันี=

2560 2559 2560 2559

     กิจการที.เกี.ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)

            แยกตามอายุหนี=  ประกอบดว้ย

     ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ -                                 -                                 -                                 -                                 

     คา้งชาํระ 1 เดือน ถึง  3 เดือน -                                 -                                 -                                 -                                 

     คา้งชาํระ 4 เดือน ถึง  6 เดือน -                                 -                                 13,910.00                    -                                 

     คา้งชาํระ 7 เดือน ถึง  12 เดือน -                                 -                                 -                                 38,413.00

     มากกวา่ 12 เดือน -                                 -                                 33,819,373.67 33,780,960.67

                 รวม -                                 -                                 33,833,283.67 33,819,373.67

     หกั  คา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ -                                 -                                 (33,833,283.67) (33,819,373.67)

     ลูกหนี=การคา้ - กจิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั - สุทธิ -                                 -                                 -                                 -                                 

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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2560 2559 2560 2559

     บริษัทอื.น

            แยกตามอายุหนี=  ประกอบดว้ย

     ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ 359,313,346.54 178,157,137.98 131,127,033.27 178,157,137.98

     คา้งชาํระ 1 เดือน ถึง  3 เดือน 5,156,639.74 168,463,043.15 5,156,639.74               127,351.40                  

     คา้งชาํระ 4 เดือน ถึง  6 เดือน -                                 -                                 -                                 -                                 

     คา้งชาํระ 7 เดือน ถึง  12 เดือน -                                 -                                 -                                 -                                 

     มากกวา่ 12 เดือน 116,586,553.80 144,866,098.80 116,586,553.80 144,866,098.80

                 รวม 481,056,540.08 491,486,279.93 252,870,226.81 323,150,588.18

    ตั tวเงินรับ -                                 1,795,500.00               -                                 -                                 

                 รวม 481,056,540.08 493,281,779.93 252,870,226.81 323,150,588.18

     หกั คา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ (47,406,267.39) (47,406,267.39) (47,406,267.39) (47,406,267.39)

     ลูกหนี=การคา้ - บริษทัอื,น - สุทธิ 433,650,272.69 445,875,512.54 205,463,959.42 275,744,320.79

            ณ  วนัที,  31 ธนัวาคม 2560   กลุม่บริษทัไดโ้อนสิทธิในการเรียกเกบ็เงินจากลูกหนี=การคา้เป็นจาํนวนเงินประมาณ  83.61 ลา้นบาท

     (ณ  วนัที,  31 ธนัวาคม 2559 : 192.13 ลา้นบาท)  ใหก้บัสถาบนัการเงินในประเทศเพื,อค ํ=าประกนัวงเงินสินเชื,อเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน

     ตามหมายเหตุ 21

     9.2  ลูกหนี=หมุนเวียนอื,น

2560 2559 2560 2559

     ลูกหนี=กรมสรรพากร 131,922,560.90 118,620,535.64 79,326.78                    -                                 

     ภาษีซื=อรอใบกาํกบัภาษี 22,717,165.40 23,956,571.36 16,268,192.31 18,266,410.89

     คา่ใชจ้า่ยจา่ยลว่งหนา้ 14,879,872.27 13,822,612.04 6,846,341.50 9,273,570.12

     ดอกเบี=ยคา้งรับ 205,288.93 5,849,141.85 8,792,905.58 12,321,346.71

     อื,นๆ 20,348,938.54 10,613,122.52 16,731,200.24 14,687,828.56

                รวม 190,073,826.04 172,861,983.41 48,717,966.41 54,549,156.28

     หกั คา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ (9,930,933.24) (10,873,211.14) (19,308,489.09) (15,776,563.89)

                สุทธิ 180,142,892.80 161,988,772.27 29,409,477.32 38,772,592.39

งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท
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10.  มูลค่างานที.เสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ

2560 2559 2560 2559

     มูลคา่สญัญา 6,954,877,275.81 11,954,619,407.99 10,070,774,253.82 14,251,419,407.99

     รายไดจ้ากการใหบ้ริการที,รับรู้

        - รายไดจ้ากการใหบ้ริการที,รับรู้จนถึงตน้ปี 4,994,784,812.79 7,531,064,396.96 6,289,937,197.51 8,385,893,936.28

        - รายไดจ้ากการใหบ้ริการที,รับรู้ในระหวา่งปี 2,055,565,420.19 1,905,431,629.05 2,500,908,016.70 2,846,482,717.49

     รวมรายไดจ้ากการใหบ้ริการที,รับรู้ 7,050,350,232.98 9,436,496,026.01 8,790,845,214.21 11,232,376,653.77

     หกั เงินงวดที,เรียกเกบ็จากผูจ้า้ง (6,637,836,623.23) (8,964,662,364.06) (8,347,279,963.20) (10,729,241,781.96)

     มูลคา่งานที,เสร็จแตย่งัไมเ่รียกเกบ็ 412,513,609.75 471,833,661.95 443,565,251.01 503,134,871.81

     หกั คา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ (65,398,053.03) (91,650,098.82) (65,398,053.03) (91,650,098.82)

     มูลคา่งานที,เสร็จแตย่งัไมเ่รียกเกบ็ - สุทธิ 347,115,556.72 380,183,563.13 378,167,197.98 411,484,772.99

            ณ  วนัที,   31 ธนัวาคม  2560     ยอดคงเหลือของมูลคา่งานที,เสร็จแตย่งัไมเ่รียกเกบ็รวมสว่นของมูลคา่งานที,เสร็จแตย่งัไมเ่รียกเกบ็

     ที,มีอายุเกนิกวา่   6  เดือน   นบัจากวนัที,ไดใ้หบ้ริการเป็นจาํนวนเงินประมาณ  65.40  ลา้นบาท     (ณ  วนัที,  31  ธนัวาคม  2559 : 91.65

     ลา้นบาท) ขณะนี= บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการสง่มอบ  และการเจรจาขอเรียกเกบ็เงินและออกใบแจง้หนี=แกค่ ูส่ญัญา   ณ  วนัที,  

     31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ  ไดต้ ั=งคา่เผื,อสําหรับการเรียกเกบ็เงินไมไ่ดจ้าํนวน  65.40  ลา้นบาท  (ณ  วนัที,  31  ธนัวาคม 2559 : 91.65

     ลา้นบาท) ฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการใหบ้ริการและปฏิบติัตามสญัญาอยา่งครบถว้นมาโดยตลอด     

     และคาดวา่จะไมไ่ดร้ับความเสียหายเกนิกวา่จาํนวนที,ไดต้ ั=งคา่เผื,อจากการเรียกเกบ็หนี=

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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11. ลูกหนี2เงนิประกันผลงาน

            ลูกหนี= เงินประกนัผลงานเป็นเงินที,ลูกคา้หกัเงินประกนัผลงานในอตัราร้อยละ   5 - 10  ในแตล่ะสญัญาของจาํนวนเงินที,กลุม่บริษทัเรียกเกบ็

     จากลูกคา้ในแตล่ะงวด โดยลูกคา้จะคืนเงินประกนันี=เมื,อโครงการเสร็จตามที,ระบุในสญัญา

2560 2559 2560 2559

     ลูกหนี=เงินประกนัผลงาน 4,513,322.55 79,156,312.17 4,513,322.55 79,156,312.17

     หกั คา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ (3,750,736.97) (10,206,449.27) (3,750,736.97) (10,206,449.27)

     ลูกหนี=เงินประกนัผลงาน - สุทธิ 762,585.58 68,949,862.90 762,585.58 68,949,862.90

12. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื2อวสัดุ

2560 2559 2560 2559

     เงินมดัจาํคา่สินคา้และทรัพย์สิน 198,376,980.63 230,735,440.89 196,985,652.87 209,248,196.08

     หกั คา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ (20,099,810.34) (20,771,644.48) (20,099,810.34) (20,771,644.48)

     เงินจา่ยลว่งหนา้ - สุทธิ 178,277,170.29 209,963,796.41 176,885,842.53 188,476,551.60

13. วสัดคุงเหลือ

2560 2559 2560 2559

     วสัดุกอ่สร้าง 72,203,555.06 54,155,729.72 72,175,460.06 54,155,729.72

     หกั คา่เผื,อการดอ้ยคา่ (9,731,579.72) (9,731,579.72) (9,731,579.72) (9,731,579.72)

     วสัดุกอ่สร้างคงเหลือ 62,471,975.34         44,424,150.00         62,443,880.34         44,424,150.00

14. โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

2560 2559 2560 2559

     โครงการอสงัหาริมทรัพย์

          - ที,ดิน 554,028,000.00 554,028,000.00 -                              -                              

          - งานระหวา่งกอ่สร้าง 349,208,213.80 278,748,786.67 -                              -                              

          - คา่ใชจ้า่ยอื,นๆ 99,138,013.14 83,730,120.12 -                              -                              

          - คา่ดอกเบี=ย 43,526,600.46 42,741,159.56 -                              -                              

     โครงการอสงัหาริมทรัพย์ 1,045,900,827.40 959,248,066.35 -                              -                              

     หกั โอนออก (681,563,741.80) (493,018,012.80) -                              -                              

     โอนออกไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื,อการลงทุน (269,559,129.65) -                              -                              -                              

     โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา 94,777,955.95 466,230,053.55 -                              -                              
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            ในไตรมาส  3  ปี 2560  บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยไดโ้อนจดัประเภทที,ดินซึ,งเดิมถือไวเ้พื,อการพฒันาโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์เพื,อขาย จาํนวน  1 แปลง  มูลคา่ 269.56 ลา้นบาท ไปเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื,อการลงทุน  เนื,องจากบริษทัยอ่ยจะไมพ่ฒันา

โครงการ และอยูร่ะหวา่งพิจารณาที,จะขายที,ดินดงักลา่ว  ตามมติที,ประชมุคณะกรรมการบริหาร ครั=งที, 1/2560 วาระที, 1 ตามที,กลา่วไวใ้น

หมายเหตุขอ้ 18

            ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจาํนองที,ดินระหวา่งการพฒันา ไวเ้ป็นหลกัทรัพย์ค ํ=าประกนัเงินก ูย้ืมระยะยาว ตามหมายเหตุ

ขอ้ 26

15. เงนิฝากที.ตดิภาระคํ2าประกัน

2560 2559 2560 2559

     เงินฝากประจาํ 134,167,197.69       253,406,502.55       120,497,558.58       237,686,729.29       

     เงินฝากออมทรัพย์ 16,023,403.69         11,760,000.00         -                              -                              

รวม 150,190,601.38       265,166,502.55       120,497,558.58       237,686,729.29       

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดจ้าํนาํเงินฝากไวเ้ป็นหลกัทรัพย์ค ํ= าประกนัจากการที,ธนาคารออกหนงัสือคํ=าประกนั ตามหมายเหตุ 41

            บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ย ไดน้าํเงินฝากธนาคาร คํ=าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

ตามหมายเหตุ 26

16. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย

ประเภทกจิการ 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท ทีพซี ีแอสเสท พฒันา

    จาํกัด อสังหาริมทรัพย์ 230       230       99.99                         99.99                         230,000,000.00       230,000,000.00       

บริษัท ทีพซี ีเพาเวอร์ ลงทุนในธุรกิจ

   โฮลดิ=ง จาํกัด (มหาชน) พลังงาน 401       401       41.26                         41.26                         173,149,960.00       173,149,960.00       

บริษัท ทีพซี ีบางกอก ซื=อ ขายสินคา้

   ซพัพลาย จาํกัด 20          5            99.99                         99.99                         19,999,965.00         4,999,965.00            

รวม 423,149,925.00       408,149,925.00       

ช ื,อบริษัท

(ล้านบาท)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สัดส่วนเงนิลงทุน เงนิลงทุน-วิธีราคาทุน

(ร้อยละ) ( บาท )

ทุนชาํระแล้ว
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16.1  บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั 

          (มหาชน)) ประกอบดว้ย

ประเภทกิจการ ทุนชาํระแล้ว 2560 2559 2560 2559

บริษัท ชา้งแรก ไบโอ ผลิตและจาํหน่าย

   เพาเวอร์ จาํกัด กระแสไฟฟ้า 200,000,000              73.12                     73.12                     135,143,869.86         135,143,869.86         

บริษัท ทุ่งสัง กรีน จาํกัด ผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า 200,000,000              65.00                     65.00                     126,737,788.49         126,737,788.49         

บริษัท ปัตตานี กรีน ผลิตและจาํหน่าย

   จาํกัด กระแสไฟฟ้า 132,500,000              65.00                     65.00                     86,124,970.00           6,499,970.00             

(ปี 2559 ทุนชาํระแล้ว 10,000,000 บาท)

บริษัท พทัลุง กรีน ผลิตและจาํหน่าย

   เพาเวอร์ จาํกัด กระแสไฟฟ้า 250,000,000              60.00                     60.00                     149,999,970.00         149,999,970.00         

บริษัท สตลู กรีน ผลิตและจาํหน่าย

   เพาเวอร์  จาํกัด กระแสไฟฟ้า 250,000,000              51.00                     51.00                     127,499,970.00         127,499,970.00         

บริษัท  แม่วงศ์  ผลิตและจาํหน่าย

   เอ็นเนอยี, จาํกัด กระแสไฟฟ้า 200,000,000              85.00                     85.00                     170,739,500.00         170,739,500.00         

บริษัท ทีพซีเีอช ผลิตและจาํหน่าย

   เพาเวอร์ 1 จาํกัด กระแสไฟฟ้า 20,000,000                65.00                     65.00                     12,999,990.00           3,249,990.00             

(ปี 2559 ทุนชาํระแล้ว 5,000,000 บาท)

บริษัท ทีพซีเีอช ผลิตและจาํหน่าย

   เพาเวอร์ 2 จาํกัด กระแสไฟฟ้า 20,000,000                65.00                     65.00                     12,999,990.00           3,249,990.00             

(ปี 2559 ทุนชาํระแล้ว 5,000,000 บาท)

บริษัท ทีพซีเีอช ผลิตและจาํหน่าย

   เพาเวอร์ 3 จาํกัด กระแสไฟฟ้า 5,000,000                  -                        65.00                     -                             3,249,990.00             

(เลิกกิจการวันที, 22 ธันวาคม 2560)

บริษัท ทีพซีเีอช ผลิตและจาํหน่าย

   เพาเวอร์ 4 จาํกัด กระแสไฟฟ้า 5,000,000                  -                        65.00                     -                             3,249,990.00             

(เลิกกิจการวันที, 22 ธันวาคม 2560)

บริษัท ทีพซีเีอช ผลิตและจาํหน่าย

   เพาเวอร์ 5 จาํกัด กระแสไฟฟ้า 20,000,000                65.00                     65.00                     12,999,990.00           3,249,990.00             

(ปี 2559 ทุนชาํระแล้ว 5,000,000 บาท)

บริษัท ทีพซีเีอช ผลิตและจาํหน่าย

   เพาเวอร์ 6 จาํกัด กระแสไฟฟ้า 10,750,000                65.00                     -                        9,637,450.00             -                             

บริษัท ทีพซีเีอช ผลิตและจาํหน่าย

   เพาเวอร์ 7 จาํกัด กระแสไฟฟ้า 250,000                     99.99                     -                        249,987.50                -                             

บริษัท ทีพซีเีอช ผลิตและจาํหน่าย

   เพาเวอร์ 8 จาํกัด กระแสไฟฟ้า 250,000                     99.99                     -                        249,987.50                -                             

รวม 845,383,463.35         732,871,018.35         

(ร้อยละ) ( บาท )

ชื,อบริษัท
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16.1.1  ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนเพิ,มพร้อมจา่ยชาํระคา่หุน้ ดงันี=

         16.1.1.1  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั เป็นจาํนวน 1,299,996 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท เรียกชาํระหุน้ละ 2.50 

         บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 3.25 ลา้นบาท โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 65

         16.1.1.2  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั เป็นจาํนวน 1,299,996 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท เรียกชาํระหุน้ละ 2.50 

         บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 3.25 ลา้นบาท โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 65

         16.1.1.3  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 จาํกดั เป็นจาํนวน 1,299,996 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท เรียกชาํระหุน้ละ 2.50 

         บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 3.25 ลา้นบาท โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 65

         16.1.1.4  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 จาํกดั เป็นจาํนวน 1,299,996 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท เรียกชาํระหุน้ละ 2.50 

         บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 3.25 ลา้นบาท โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 65

         16.1.1.5  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั เป็นจาํนวน 1,299,996 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท เรียกชาํระหุน้ละ 2.50 

         บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 3.25 ลา้นบาท โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 65

         16.1.1.6  บริษทัฯ  ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้สามญัของบริษทั  พทัลุง  กรีน  เพาเวอร์  จาํกดั  เพิ,มอีก จาํนวน 10,200,000 หุน้ หุน้ละ 2.50 บาท 

         คิดเป็นจาํนวนเงิน 25,500,000.00 บาท

16.1.2  ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน)  ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้สามญัของบริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 

        เพิ,มอีก จาํนวน 11,730,000 หุน้ หุน้ละ  2.50 บาท  คิดเป็นจาํนวนเงิน 29,325,000.00 บาท

16.1.3  ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน)  ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้สามญัของบริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั เพิ,มอีก 

        จาํนวน 31,850,000 หุน้ หุน้ละ  2.50 บาท  คิดเป็นจาํนวนเงิน 79,625,000.00 บาท โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 65

16.1.4  ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน)  ไดล้งทุนเพิ,มและจา่ยชาํระคา่หุน้ ดงันี=

         16.1.4.1  บริษทัฯ ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้สามญัของบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั เพิ,มอีก  จาํนวน  1,299,996  หุน้  หุน้ละ  7.50  บาท 

         คิดเป็นจาํนวนเงิน 9,749,970.00 บาท โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 65

         16.1.4.2  บริษทัฯ ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้สามญัของบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั เพิ,มอีก  จาํนวน  1,299,996  หุน้  หุน้ละ  7.50  บาท 

         คิดเป็นจาํนวนเงิน 9,749,970.00 บาท โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 65

         16.1.4.3  บริษทัฯ ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้สามญัของบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั เพิ,มอีก  จาํนวน  1,299,996  หุน้  หุน้ละ  7.50  บาท

         คิดเป็นจาํนวนเงิน 9,749,970.00 บาท โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 65

         16.1.4.4  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จาํกดั เป็นจาํนวน 99,995 หุน้  หุน้ละ  10.00  บาท  เรียกชาํระหุน้ละ  2.50 

         บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 0.25 ลา้นบาท โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99

         16.1.4.5  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จาํกดั เป็นจาํนวน 99,995 หุน้ หุน้ละ 10.00 บาท เรียกชาํระหุน้ละ 2.50 

         บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 0.25 ลา้นบาท โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99

         16.1.4.6  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จาํกดั เป็นจาํนวน 99,995 หุน้ หุน้ละ 10.00 บาท เรียกชาํระหุน้ละ 2.50 

         บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 0.25 ลา้นบาท โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99
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16.1.5  ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนเพิ,มและจา่ยชาํระคา่หุน้ ดงันี=

         16.1.5.1  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร ครั=งที, 19/2560 เมื,อวนัที, 2 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ มีมติขายเงินลงทุนหุน้สามญั

        ของบริษทั  ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6  จาํกดั  ใหก้บั  บริษทั วู๊ดเวอร์ค เอ็นเนอยี, จาํกดั จาํนวน 35,000 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 2.50 บาท

        เป็นเงิน  87,500.00 บาท  และชาํระคา่หุน้เพิ,มอีกหุน้ละ 7.50 บาท  เป็นเงิน  0.49  ลา้นบาท  และมีมติใหล้งทุนในหุน้เพิ,มทุน

        ในบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จาํกดั อีก  2,535,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 2.50 บาท เป็นเงิน 6.34 ลา้นบาท และชาํระคา่หุน้แทน 

        บริษทั  วู๊ดเวอร์ค เอ็นเนอยี,  จาํกดั   อีกเป็นจาํนวน 2.65 ลา้นบาท   รวมเป็นเงินลงทุนทั=งสิ=น  9.64  ลา้นบาท  โดยมีสดัสว่น

        การถือหุน้ในอตัราร้อยละ 65

16.1.6  ตามรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครั=งที, 3/2560  เมื,อวนัที, 12 ธนัวาคม 2560 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ 3 จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ย 

          มีมติใหเ้ลิกบริษทัฯ และไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้ในวนัที, 22 ธนัวาคม 2560

16.1.7  ตามรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครั=งที, 3/2560  เมื,อวนัที, 12 ธนัวาคม 2560  บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ 4 จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ย 

             มีมติใหเ้ลิกบริษทัฯ และไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้ในวนัที, 22 ธนัวาคม 2560

16.2  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จดัตั=งเป็นกจิการร่วมคา้ของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) โดยไมไ่ดมี้การนาํเงินไปลงทุน ประกอบดว้ย

    16.2.1  กิจการร่วมค้าของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว 2560 2559 2560 2559 2560 2559

กิจการร่วมค้า 

ไทยโพลีคอนส์ และ

 แหลมทองพัทลุง รับเหมาก่อสร้าง -                       99.95                           99.95                           -                                -                                -                                -                                

กิจการร่วมค้า ทีพีซีไอ รับเหมาก่อสร้าง -                       99.00                           99.00                           -                                -                                -                                -                                

    16.2.2  กิจการร่วมค้าของบริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด

ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว 2560 2559 2560 2559 2560 2559

กิจการร่วมค้า ทีพีซีอีเอสจี ขายสินค้าและบริการ -                       80.00                           80.00                           -                                -                                -                                -                                

          เมื,อวนัที, 29 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั และบริษทั อีเอส โกลบอล จาํกดั ไดร้่วมลงทุนในกจิการร่วมคา้ 

ทีพีซีอีเอสจี  โดยมีสดัสว่นเงินลงทุนร้อยละ 80 : 20

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน-วธิีส่วนได้เสีย เงินลงทุน-วธิีราคาทุน

(ร้อยละ) ( บาท ) ( บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนเงินลงทุน

(ร้อยละ) ( บาท ) ( บาท )

เงินลงทุน-วธิีส่วนได้เสีย เงินลงทุน-วธิีราคาทุน
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17.  เงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้าของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว 2560 2559 2560 2559 2560 2559

กิจการร่วมค้า 

ไทยโพลีคอนส์ 

 พ.ี เอส. เอ็ม. รับเหมาก่อสร้าง -                       99.95                           99.95                           -                                -                                -                                -                                

กิจการร่วมค้า

เอสแอลทีที รับเหมาก่อสร้าง -                       50.00                           50.00                           866,203.23                3,023,138.25             -                                -                                

รวม 866,203.23                3,023,138.25             -                                -                                

เมื,อวนัที, 9 มีนาคม 2559 บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) ไดร้่วมลงทุนใน

กจิการร่วมคา้ เอสแอลทีที โดยมีสดัสว่นเงินลงทุนร้อยละ 50 : 50

กิจการร่วมค้าของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ2ง จํากัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท มหาชัย กรีน ผลิตและจําหน่าย

    เพาเวอร์ จํากัด กระแสไฟฟ้า 234,190,000     46.00                           46.00                           159,975,959.41        136,326,294.66        113,350,000.00        113,350,000.00        

(ปี 2559 ทุนชําระแล้ว 

    233,500,000 บาท)
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ประเภทกิจการ ทุนชําระแล้ว 2560 2559 2560 2559 2560 2559

บริษัท พีเอ เวสต์แอนด์ ผลิตและจําหน่าย

    เอเนอร์จี จํากัด ขยะRDF 23,000,000        45.00                           45.00                           19,451,006.06          19,603,623.73          20,000,000.00          20,000,000.00          

บริษัท สยาม พาวเวอร์ ผลิตและจําหน่าย

    จํากัด กระแสไฟฟ้า

(ปี 2559 ทุนชําระแล้ว และขยะRDF 382,500,000     50.00                           50.00                           315,881,483.40        187,576,468.08        337,450,000.00        189,950,000.00        

    250,000,000 บาท) รวม 495,308,448.87        343,506,386.47        470,800,000.00        323,300,000.00        

1.ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั ครั=งที, 2/2559  เมื,อวนัที, 11 พฤษภาคม 2559 ของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง 

จาํกดั  (มหาชน)  มีมติใหล้งทุนในบริษทั  พีเอ  เวสต์แอนด์เอเนอร์จี  จาํกดั  จาํนวน  103,500  หุน้  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  45  ของทุน

จดทะเบียนของบริษทั พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์จี จาํกดั มูลคา่ที,ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั=งสิ=น 20,000,000 บาท

2. ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั  ครั=งที,  4/2559  เมื,อวนัที,  24 สิงหาคม 2559 ของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง 

จาํกดั (มหาชน)  มีมติใหล้งทุนในบริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั  จาํนวน 18,000,000 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษทั   สยาม   พาวเวอร์   จาํกดั   จาํนวน   40   ลา้นหุน้   (ภายหลงัการเพิ,มทุนจดทะเบียน)  จา่ยชาํระคา่หุน้สามญัเป็นเงินจาํนวน 

78,750,000 บาท มีรายละเอียดดงันี=

ซื=อหุน้สามญัจากผูถ้ือหุน้เดิม  จาํนวน  13.50  ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 7.83 บาท  มูลคา่ที,ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท  ที,เรียกชาํระแลว้ 

2.50 บาท ไดจ้า่ยชาํระใหก้บัผูถ้ือหุน้เดิม  เป็นเงิน 33,750,000 บาท  สว่นที,เหลือจาํนวน 71,955,000 บาท ใหจ้า่ยชาํระแกผู่ถ้ือหุน้เดิม

ภายในปี 2560  และบริษทั  สยาม พาวเวอร์  จาํกดั  ไดมี้การเรียกชาํระคา่หุน้เพิ,มอีกหุน้ละ  1.50  บาท   คิดเป็นเงิน  20,250,000  บาท  

จา่ยชาํระพร้อมกนั  รวมเป็นคา่หุน้สามญัในสว่นที,จา่ยชาํระแลว้ จาํนวน 54,000,000 บาท

ซื=อหุน้สามญัเพิ,มทุน จาํนวน 4.50 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 22 บาท มูลคา่ที,ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั=งสิ=น 99,000,000 

บาท จา่ยชาํระคา่หุน้  หุน้ละ  5.50  บาท  โดยแบง่เป็นราคาหุน้ หุน้ละ 2.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 11,250,000 บาท และสว่นเกนิมูลคา่

หุน้ละ 3 บาท เป็นจาํนวนเงิน 13,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 24,750,000 บาท

ชื,อบริษัท
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3. ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั  ครั=งที,  6/2559  เมื,อวนัที,  21 ตุลาคม 2559 ของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั 

(มหาชน) มีมติใหซ้ื=อหุน้ของบริษทัร่วม  คือบริษทั   สยาม  พาวเวอร์  จาํกดั   เพิ,มเติมจากบุคคลที,เก ี,ยวขอ้ง 3 ทา่น     ซึ,งเก ี,ยวขอ้งโดยเป็น

กรรมการและผูถ้ือหุน้ของกลุม่บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 2,000,000 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 10 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 

5 ของทุนจดทะเบียนในราคาตามมูลคา่ หุน้ละ 10 บาท โดยหุน้ดงักลา่ว มีรายละเอียดดงันี=

- ซื=อหุน้สามญั  จาํนวน  1,500,000  หุน้  เรียกชาํระ  หุน้ละ  4  บาท  จาํนวนเงิน 6,000,000 บาท และคงคา้งเรียกชาํระคา่หุน้ หุน้ละ 6 

บาท  จาํนวนเงิน 9,000,000 บาท

- ซื=อหุน้สามญัเพิ,มทุน  จาํนวน 500,000 หุน้  ตามราคาเสนอขายหุน้เพิ,มทุนของบริษทัร่วม หุน้ละ 22 บาท มีเงินล ํ=ามูลคา่ หุน้ละ 12 

บาท เรียกชาํระคา่หุน้ หุน้ละ 5.50 บาท จาํนวนเงิน 2,750,000 บาท และคงคา้งเรียกชาํระคา่หุน้จากบริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั จาํนวน 

8,250,000 บาท

- ราคาซื=อหุน้ดงักลา่ว ซื=อตามราคาทุนที,บุคคลที,เก ี,ยวขอ้ง 3 ทา่น ซื=อเงินลงทุนดงักลา่ว เมื,อวนัที, 24 สิงหาคม 2559

4. ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษทัฯ ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้สามญั ของบริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั เพิ,มอีก จาํนวน 15,000,000 หุน้ หุน้ละ 

1.50 บาท คิดเป็นเงิน จาํนวน 22,500,000 บาท

5. ในไตรมาส  1  ปี  2560  บริษทัฯ  ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้สามญั ของบริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั เพิ,มอีก จาํนวน 15,000,000 หุน้ หุน้ละ 

2 บาท คิดเป็นเงิน จาํนวน 30,000,000 บาท

6. ในไตรมาส  2  ปี  2560  บริษทัฯ ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้สามญั ของบริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั เพิ,มอีก จาํนวน 15,000,000 หุน้ หุน้ละ 

2 บาท คิดเป็นเงิน จาํนวน 30,000,000 บาท

7. ในไตรมาส  3  ปี  2560  บริษทัฯ ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้สามญั ของบริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั เพิ,มอีก จาํนวน 15,000,000 หุน้ หุน้ละ 

0.50 บาท คิดเป็นเงิน จาํนวน 7,500,000 บาท และชาํระอีกจาํนวน 5,000,000 หุน้ หุน้ละ 4 บาท คิดเป็นเงิน จาํนวน 20,000,000 บาท

8. ในไตรมาส  4  ปี  2560  บริษทัฯ ไดจ้า่ยชาํระคา่หุน้สามญั ของบริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั เพิ,มอีก จาํนวน 5,000,000 หุน้ หุน้ละ 

2.00 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10,000,000 บาท 

9. ตามรายงานการประชมุกรรมการบริหาร ครั=งที,  24/2560 เมื,อวนัที, 18 ธนัวาคม 2560  ไดมี้มติใหล้งทุนหุน้สามญัเพิ,มทุนของ

บริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั จาํนวน 5,000,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 50 ลา้นบาท และจา่ยชาํระคา่หุน้ครบแลว้

     18.  อสังหาริมทรัพย์เพื.อการลงทุน

2560 2559 2560 2559

      ที,ดินและคา่พฒันาที,ดิน 270,222,129.65          663,000.00                  663,000.00                  663,000.00                  

            รวม 270,222,129.65          663,000.00                  663,000.00                  663,000.00                  

            ในไตรมาส 3 ปี 2560  บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ย  ไดโ้อนจดัประเภทที,ดินซึ,งเดิมถือไวเ้พื,อการพฒันา  มาเป็น

     อสงัหาริมทรัพย์เพื,อการลงทุน จาํนวน 1 แปลง มูลคา่ 269.65 ลา้นบาท ตามที,กลา่วไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14

            ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 ที,ดินและคา่พฒันาที,ดิน มีราคายุติธรรม จาํนวน 285.24 ลา้นบาท
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19.  ที.ดนิ อาคารและอุปกรณ์

(หนว่ย : บาท)

31 ธนัวาคม 2558 เพิ,มขึ=น ลดลง โอนเขา้ (ออก) 31 ธนัวาคม 2559 เพิ,มขึ=น ลดลง โอนเขา้ (ออก) 31 ธนัวาคม 2560

ราคาทุน:-

     ที,ดินและสว่นปรับปรุงที,ดิน 256,824,935.02 35,454,677.98 -                           65,520.00                 292,345,133.00 208,851,277.75          -                           1,756,750.00            502,953,160.75

     ที,ดิน-บอ่ดิน 10,345,725.00 -                              -                           -                              10,345,725.00 -                                -                           -                              10,345,725.00
     อาคาร 220,673,140.98 10,265,604.80         -                           89,423,788.77 320,362,534.55 3,141,004.01              -                           84,353,738.02 407,857,276.58

     ระบบสาธารณูปโภค -                                -                              -                           -                              -                                -                                -                           1,431,099.45 1,431,099.45

     เครื,องมือและอุปกรณ์ 49,152,540.19 3,405,181.83 (27,313,533.34) -                              25,244,188.68 3,331,908.64              -                           -                              28,576,097.32

     เครื,องจกัร 1,201,728,420.49 19,233,013.29 (43,600.00) 556,988,629.72       1,777,906,463.50 40,853,771.90 -                           570,215,291.08 2,388,975,526.48

     เครื,องตกแตง่

           และเครื,องใชส้ํานกังาน 27,712,015.04 3,072,370.34 (4,052,313.04) -                              26,732,072.34 5,406,491.42 (1,342,072.57) -                              30,796,491.19

     ยานพาหนะ 43,226,127.73 5,546,645.83 (4,933,068.62) -                              43,839,704.94 8,618,000.00              (5,002,044.00) -                              47,455,660.94

รวม 1,809,662,904.45 76,977,494.07 (36,342,515.00) 646,477,938.49 2,496,775,822.01 270,202,453.72 (6,344,116.57) 657,756,878.55 3,418,391,037.71

คา่เสื,อมราคาสะสม:-

     ที,ดินและสว่นปรับปรุงที,ดิน 1,875,360.40 4,925.89 -                           -                              1,880,286.29 1,210.26 -                           -                              1,881,496.55

     ที,ดิน-บอ่ดิน 10,145,725.00 -                              -                           -                              10,145,725.00 -                                -                           -                              10,145,725.00

     อาคาร 16,339,926.71 6,187,549.80 -                           -                              22,527,476.51 9,882,888.79              -                           418,911.59               32,829,276.89

     ระบบสาธารณูปโภค -                                -                              -                           -                              -                                72,143.10                    -                           -                              72,143.10

     เครื,องมือและอุปกรณ์ 42,046,399.49 3,315,296.98 (27,003,535.17) (317,244.98) 18,040,916.32 3,208,804.05 -                           (109,493.40) 21,140,226.97

     เครื,องจกัร 157,378,755.05 60,820,022.82 (43,598.00) -                              218,155,179.87 88,954,962.79 -                           716,758.36 307,826,901.02

     เครื,องตกแตง่

           และเครื,องใชส้ํานกังาน 18,533,481.81 3,511,474.08 (3,526,750.30) 317,244.98 18,835,450.57 3,530,718.78 (1,302,465.50) -                              21,063,703.85

     ยานพาหนะ 32,333,090.39 3,864,781.33 (4,717,561.77) -                              31,480,309.95 2,628,890.78 (5,002,042.00) -                              29,107,158.73

รวม 278,652,738.85 77,704,050.90 (35,291,445.24) -                              321,065,344.51 108,279,618.55 (6,304,507.50) 1,026,176.55            424,066,632.11

     สินทรัพย์ระหวา่งติดตั=ง 358,489,231.04 923,821,369.10 -                           (646,836,569.94) 635,474,030.20 649,019,223.26 -                           (656,730,702.00) 627,762,551.46

มูลคา่สุทธิ 1,889,499,396.64 2,811,184,507.70 3,622,086,957.06
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คา่เสื,อมราคาสําหรับปีสิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีจาํนวน 108,279,618.55 บาท และ 77,704,050.90 บาท ตามลาํดบั

ที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้างบางสว่นและเครื,องจกัรไดน้าํไปเป็นหลกัทรัพย์ค ํ=าประกนัวงเงินสินเชื,อ  ตามหมายเหตุ 21, 26 และ 41

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีทรัพย์สินซึ,งไดค้ิดคา่เสื,อมราคาสะสมไวแ้ลว้เต็มจาํนวนแตย่งัคงใชง้านอยู ่ 

โดยสินทรัพย์ดงักลา่วมีราคาทุน  จาํนวน 144.03 ลา้นบาท มูลคา่สุทธิตามบญัชี 7.43 ลา้นบาท  (ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 มีราคาทุน

จาํนวน 112.90 ลา้นบาท มูลคา่สุทธิตามบญัชี 1,236.00 บาท)

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเครื,องจกัรและยานพาหนะ ซึ,งไดม้าภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน โดยมีมูลคา่สุทธิ

ตามบญัชีเป็นจาํนวน 32.05 ลา้นบาท (ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 18.88 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุ 27

ในระหวา่งไตรมาส 2 และ 3 ปี 2560 กลุม่บริษทัยอ่ยไดมี้การซื=อที,ดินจากบุคคลที,เก ี,ยวขอ้งกนัเพื,อดาํเนินการกอ่สร้างโครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ,งราคาที,ดินมีมูลคา่สูงกวา่ราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ ดงันี=

- บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั มูลคา่การทาํรายการ 32.50 ลา้นบาท ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 12.29 ลา้นบาท

- บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั มูลคา่การทาํรายการ 27.93 ลา้นบาท ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 7.11 ลา้นบาท

- บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั มูลคา่การทาํรายการ 76.50 ลา้นบาท ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 37.98 ลา้นบาท

โดยที,ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่แมร้าคาซื=อที,ดินจากบุคคลที,เก ี,ยวขอ้งกนัดงักลา่วจะเป็นราคาที,ไมเ่หมาะสมเนื,อง

จากเป็นราคาซื=อที,สูงกวา่ราคายุติธรรมที,ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ   แตเ่มื,อพิจารณาถึงเหตุผลและความจาํเป็นรวมถึงขอ้ด/ี

ประโยชน์เปรียบเทียบกบัขอ้ดอ้ย/ความเสี,ยงจากการทาํรายการกบับุคคลที,เก ี,ยวขอ้งกนัซึ,งเป็นบุคคลในทอ้งถิ,น มีความค ุน้เคยพื=นที,  

มีศกัยภาพในการรวบรวมที,ดินที,เหมาะสมไดเ้ห็นวา่การทาํรายการจะสง่ผลดีและเป็นประโยชน์ตอ่บริษทัและผูถ้ือหุน้มากกวา่ อีกทั=ง

ผลตอบแทนในการลงทุนกย็งัเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษทั ท ั=งนี=  ในการศึกษาความคุม้คา่การลงทุนในโครงการ โดยใช้

ราคาซื=อที,ดินจากบุคคลที,เก ี,ยวขอ้งกนัดงักลา่ว  พบวา่  ท ั=ง  3  โครงการมีมูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของการลงทุนเทา่กบั  241.59 ลา้นบาท,  

252.33  ลา้นบาทและ 1,996.66 ลา้นบาท  ตามลาํดบั   และผลตอบแทนการลงทุน  เทา่กบัร้อยละ 11.48, ร้อยละ 11.71 และร้อยละ 

23.99 ตอ่ปี ตามลาํดบั และที,ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครั=งที, 1/2560 ของบริษทั  ทีพีซี  เพาเวอร์ โฮลดิ=ง  จาํกดั (มหาชน) เมื,อวนัที, 29 

กนัยายน 2560 มีมติใหส้ตัยาบนัในการซื=อที,ดินดงักลา่ว
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(หนว่ย : บาท)

31 ธนัวาคม 2558 เพิ,มขึ=น ลดลง โอนเขา้ (ออก) 31 ธนัวาคม 2559 เพิ,มขึ=น ลดลง โอนเขา้ (ออก) 31 ธนัวาคม 2560

ราคาทุน:-

     ที,ดินและสว่นปรับปรุงที,ดิน 30,838,498.55 -                           -                            -                           30,838,498.55 -                           -                           -                            30,838,498.55

     ที,ดิน-บอ่ดิน 10,345,725.00 -                           -                            -                           10,345,725.00 -                           -                           -                            10,345,725.00

     อาคาร 23,947,292.74 3,090,000.00         -                            1,696,178.80         28,733,471.54 -                           -                           11,701,702.60        40,435,174.14

     ระบบสาธารณูปโภค -                              -                           -                            -                           -                              -                           -                           1,431,099.45          1,431,099.45

     เครื,องมือและอุปกรณ์ 48,433,125.43 3,220,655.43 (27,256,133.34) -                           24,397,647.52 2,012,481.60 -                           -                            26,410,129.12

     เครื,องจกัร 115,500,683.83 -                           (43,600.00) -                           115,457,083.83 174,500.00            -                           -                            115,631,583.83

     เครื,องตกแตง่

           และเครื,องใชส้ํานกังาน 23,301,620.13 1,879,788.39 (3,959,086.88) -                           21,222,321.64 3,598,080.07 (1,342,072.57)        -                            23,478,329.14

     ยานพาหนะ 37,539,500.48 3,174,246.19         (4,933,068.32) -                           35,780,678.35 -                           (6,510,455.42)        -                            29,270,222.93

รวม 289,906,446.16 11,364,690.01 (36,191,888.54) 1,696,178.80         266,775,426.43 5,785,061.67 (7,852,527.99) 13,132,802.05 277,840,762.16

คา่เสื,อมราคาสะสม:-

     ที,ดินและสว่นปรับปรุงที,ดิน 1,875,360.40 4,925.89 -                            -                           1,880,286.29 1,210.26 -                           -                            1,881,496.55

     ที,ดิน-บอ่ดิน 10,145,725.00 -                           -                            -                           10,145,725.00 -                           -                           -                            10,145,725.00

     อาคาร 10,015,843.56 1,380,108.00 -                            -                           11,395,951.56 2,075,369.31 -                           -                            13,471,320.87

     ระบบสาธารณูปโภค -                              -                           -                            -                           -                              72,143.10               -                           -                            72,143.10

     เครื,องมือและอุปกรณ์ 41,765,296.36 3,058,941.45 (26,974,424.10) (317,244.98) 17,532,568.73 2,912,066.36 -                           -                            20,444,635.09

     เครื,องจกัร 84,501,063.97 8,092,935.53 (43,598.00) -                           92,550,401.50 3,944,085.61 -                           -                            96,494,487.11

     เครื,องตกแตง่

           และเครื,องใชส้ํานกังาน 16,932,867.87 2,596,328.53 (3,447,299.09) 317,244.98 16,399,142.29 2,322,978.52 (1,302,465.50) -                            17,419,655.31

     ยานพาหนะ 31,258,197.28 3,002,124.40 (4,717,561.77) -                           29,542,759.91 1,172,055.95 (6,510,452.42) -                            24,204,363.44

รวม 196,494,354.44 18,135,363.80 (35,182,882.96) -                           179,446,835.28 12,499,909.11 (7,812,917.92) -                            184,133,826.47

     สินทรัพย์ระหวา่งติดตั=ง 2,054,810.25 5,167,941.30 -                            (2,054,810.25) 5,167,941.30 12,314,878.55       -                           (13,132,802.05)      4,350,017.80            
มูลคา่สุทธิ 95,466,901.97 92,496,532.45 98,056,953.49
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            คา่เสื,อมราคา สําหรับปีสิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  จาํนวน 12,499,909.11 บาท และ 18,135,363.80 บาท ตามลาํดบั 

            ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดจาํนองที,ดิน อาคารและเครื,องจกัรดงักลา่วซึ,งมีมูลคา่สุทธิในงบการเงินจาํนวน 44.51ลา้นบาท  

     (ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 : 30.20 ลา้นบาท)  ไวเ้ป็นหลกัทรัพย์ค ํ= าประกนัวงเงินสินเชื,อจากสถาบนัการเงินตามที,กลา่วไวใ้นหมายเหตุ 21,  

     26 และ 41

            ณ  วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีทรัพย์สินซึ,งไดคิ้ดคา่เสื,อมราคาสะสมไวแ้ลว้เต็มจาํนวนแตย่งัคงใชง้านอยู ่ โดยสินทรัพย์ดงักลา่ว

     มีราคาทุน จาํนวน  142.70  ลา้นบาท  มูลคา่สุทธิตามบญัชี  7.37  ลา้นบาท  (ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 มีราคาทุนจาํนวน 112.78 ลา้นบาท  

     มูลคา่สุทธิตามบญัชี 1,211.00 บาท)

            ณ  วนัที, 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัฯ  มีเครื,องจกัรและยานพาหนะซึ,งไดม้าภายใตส้ญัญาเชา่การเงินโดยมีมูลคา่สุทธิตามบญัชี  

     เป็นจาํนวน 2.48 ลา้นบาท (ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559  มีจาํนวน 7.17 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุ 27

20. สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื.น

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2558 เพิ,มขึ=น ลดลง 31 ธันวาคม 2559 เพิ,มขึ=น ลดลง 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน:-

โปรแกรมสําเร็จรูป 10,008,377.76 1,957,124.00       -                      11,965,501.76 355,767.00    (125,656.00)        12,195,612.76

ค่าความนิยม 7,600,000.00 -                      -                      7,600,000.00 2,650,000.00 -                      10,250,000.00

รวม 17,608,377.76 1,957,124.00       -                      19,565,501.76 3,005,767.00 (125,656.00)        22,445,612.76

ค่าตัดจําหน่ายสะสม:-

โปรแกรมสําเร็จรูป 8,248,747.00 756,534.97 -                      9,005,281.97 989,808.02    (125,654.00)        9,869,435.99

รวม 8,248,747.00 756,534.97 -                      9,005,281.97 989,808.02 (125,654.00)        9,869,435.99

โปรแกรมระหวา่งติดตั=ง 1,957,124.00         -                      (1,957,124.00) -                      -                 -                      -                      

มูลค่าสุทธิ 11,316,754.76 10,560,219.79 12,576,176.77

            คา่ตดัจาํหนา่ยสําหรับปีสิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จาํนวน 989,808.02 บาท และ  756,534.97 บาท ตามลาํดบั

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2558 เพิ,มขึ=น ลดลง 31 ธันวาคม 2559 เพิ,มขึ=น ลดลง 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน:-

โปรแกรมสําเร็จรูป 9,686,754.76 -                      -                      9,686,754.76 196,135.00    (125,656.00)        9,757,233.76

รวม 9,686,754.76 -                      -                      9,686,754.76 196,135.00    (125,656.00)        9,757,233.76

ค่าตัดจําหน่ายสะสม:-

โปรแกรมสําเร็จรูป 8,124,026.54 561,378.00 -                      8,685,404.54 510,586.86    (125,654.00)        9,070,337.40

รวม 8,124,026.54 561,378.00 -                      8,685,404.54 510,586.86 (125,654.00)        9,070,337.40

มูลค่าสุทธิ 1,562,728.22 1,001,350.22 686,896.36

            คา่ตดัจาํหนา่ยสําหรับปีสิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จาํนวน 510,586.86 บาท และ 561,378 บาท ตามลาํดบั
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21. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะสั2 นจากสถาบันการเงนิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

     เ งินเบกิเกนิบญัชี 7.125 - 7.375 7.12 - 7.175 51,979,492.81 34,081,033.26 51,979,492.81             31,207,521.25             

     เ งินกูย้ืมระยะสั=น 5.50 - 6.25 6.00 - 6.25 236,950,000.00 248,850,000.00 236,950,000.00 248,850,000.00

รวม 288,929,492.81 282,931,033.26 288,929,492.81 280,057,521.25

     หัก ดอกเบี=ยจ่ายล่วงหน้า (3,030,067.42) (3,509,704.64) (3,030,067.42) (3,509,704.64)

สุทธิ 285,899,425.39 279,421,328.62 285,899,425.39 276,547,816.61

            ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 กลุม่บริษทัมีวงเงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั=นจากสถาบนัการเงิน    จาํนวน  600.00   ลา้นบาท 

     (ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน  770.00  ลา้นบาท)   ค ํ= าประกนัโดยลูกหนี=การคา้ ตามหมายเหตุ 9.1  จดจาํนองที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้าง 

     และเครื,องจกัร ตามหมายเหตุ 19  ค ํ=าประกนัโดยกรรมการบางทา่นและผูถื้อหุน้  และคํ=าประกนัโดยหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยที,บริษทัถืออยู ่

22. เจ้าหนี2การค้าและเจ้าหนี2หมุนเวยีนอื.น

2560 2559 2560 2559

     เจา้หนี=การคา้ 376,972,815.06 576,801,206.85 271,710,131.49 497,131,435.29

     ต ั tวเงินจา่ยการคา้ 39,843,068.80            1,970,815.29            39,843,068.80         1,728,241.07            

รวม 416,815,883.86 578,772,022.14 311,553,200.29 498,859,676.36

     เจา้หนี=หมุนเวียนอื,น

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยอื,น 75,078,144.74 71,572,826.39 52,411,159.48 52,675,918.24

ดอกเบี=ยคา้งจา่ย 2,658,818.16 2,100,548.94 -                              -                              

ภาษีหกั ณ ที,จา่ยคา้งจา่ย 2,693,831.99 3,317,946.04 25,252.35 255,873.36

เจา้หนี=กรมสรรพากร 5,504,076.92 8,456,327.62 3,349,806.15 5,004,308.17

ภาษีขายไมถ่ึงกาํหนด 37,068,897.68 34,867,528.76 23,089,896.23 25,226,437.81

ประมาณการหนี=สินที,คาดวา่จะเกดิขึ=น 78,556,736.07 73,369,790.93 78,556,736.07 73,369,790.93

ประมาณการขาดทุนจากคา่ปรับงานลา่ชา้ -                                28,279,545.00 -                              28,279,545.00         

เจา้หนี= เงินลงทุน -                                64,950,000.00 -                              -                              

เจา้หนี= อื,น ๆ 104,231,997.52 13,753,565.22 5,776,634.68 5,544,258.14

รวม 305,792,503.08 300,668,078.90 163,209,484.96 190,356,131.65

รวมเจา้หนี=การคา้และเจา้หนี=หมุนเวียนอื,น 722,608,386.94 879,440,101.04 474,762,685.25 689,215,808.01

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทัฯ ไดบ้นัทึกประมาณการหนี=สินจากคดีความ  ดงันี=

            22.1  บริษทัฯ   ไดย้ื,นเสนอขอ้พิพาท ตอ่สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นคดีพิพาท หมายเลขดาํที, 2/2552 ใหผู้ว้า่จา้งรายหนึ,งชาํระ

     คา่เสียหาย และบริษทัดงักลา่ว  ไดย้ื,นคาํคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้โดยเรียกใหบ้ริษทัฯ ชดใชค้า่เสียหาย อนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี=ขาด

     ใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินคา่เสียหายใหแ้กผู่ว้า่จา้งจาํนวน 67,324,685.08 บาท พร้อมดอกเบี=ยร้อยละ 7.50 ตอ่ปี และใหบ้ริษทัฯ คืนหนงัสือ

     ค ํ= าประกนัของธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)    ซึ,งค ํ= าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาจา้งเหมาใหแ้กผู่ว้า่จา้ง  สว่นหนงัสือค ํ=าประกนั

     ของธนาคารกรุงเทพ  จาํกดั  (มหาชน)  ที,ค ํ=าประกนัการรับเงินลว่งหนา้ตามสญัญาจา้งเหมา  ใหผู้ว้า่จา้งคืนใหแ้กบ่ริษทัฯ บริษทัฯ ได้

     บนัทึกภาระหนี=สินแลว้ท ั=งจาํนวน พร้อมดอกเบี=ยร้อยละ  7.50 ตอ่ปี  และบริษทัฯ  ยื,นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี=ขาดอนุญาโตตุลาการตอ่

     ศาลแพง่ ขณะเดียวกนัผูว้า่จา้ง ไดย้ื,นคาํร้องตอ่ศาลแพง่เพื,อขอใหบ้งัคบัคดี ศาลแพง่ตดัสินใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินคา่เสียหายใหแ้กผู่ว้า่จา้ง 

     พร้อมดอกเบี=ยร้อยละ 7.50 ตอ่ปี รวมทั=งคา่ธรรมเนียมและคา่ทนายความ จาํนวน 1,577,364.00 บาท บริษทัฯ ไดย้ื,นอุทธรณ์คาํพิพากษา

     ตอ่ศาลฎีกาและคาํร้องทุเลาการบงัคบัคดีระหวา่งอุทธรณ์ เมื,อวนัที, 15 พฤศจิกายน 2559  ศาลมีคาํสั,งใหง้ดบงัคบัคดีไวก้อ่น  แตค่าํสั,ง

     อายดัเงินยงัมีผลโดยธนาคารตอ้งสง่เงินไปยงักรมบงัคบัคดี  เมื,อวนัที, 20, 24  มีนาคม และ 7 กรกฎาคม 2560 จาํนวน 69,040,011.94 

     บาท จึงบนัทึกไวเ้ป็นเงินวางที,กรมบงัคบัคดี

            22.2  บริษทัฯ   ไดบ้นัทึกประมาณการหนี=สิน   จากคา่ปรับลา่ชา้จากโครงการแหง่หนึ,ง   จาํนวน  28.28  ลา้นบาท   

            22.3  บริษทัฯ    ไดบ้นัทึกหนี=สินจากคดีความ   ตามที,ศาลชั=นตน้ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัจา่ยคา่ความเสียหายใหแ้กก่ลุม่บุคคล 

     ที,ยื,นฟ้องบริษทั เป็นจาํนวน 152,600.00  บาท  พร้อมดอกเบี=ยร้อยละ  7.50 ตอ่ปี จากเงินตน้ นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ และ

     คา่ฤชาธรรมเนียมศาล บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการยื,นอุทธรณ์

            22.4  บริษทัฯ    ไดบ้นัทึกหนี=สินจากคดีความ    ตามที,ศาลชั=นตน้ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัจา่ยคา่ความเสียหายใหแ้กผู่ว้า่จา้ง

     จาํนวน 1,074,912.65 บาท พร้อมดอกเบี=ยร้อยละ  7.50 ตอ่ปี นบัแตว่นัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ และคา่ฤชาธรรมเนียมศาล บริษทัฯ

     อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการยื,นอุทธรณ์

23. เจ้าหนี2เงนิประกันผลงาน

              กลุม่บริษทัหกัเงินประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาจากผูร้ับเหมาในอตัราร้อยละ 5 ของมูลคา่งานกอ่สร้างที,ผูร้ับเหมาเรียกเกบ็

     โดยกลุม่บริษทัจะคืนเงินประกนันี=แกผู่ร้ับเหมาเมื,องานนั=นๆ ไดแ้ลว้เสร็จและผูร้ับเหมาไมไ่ดผ้ิดสญัญาขอ้หนึ,งขอ้ใด
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24. เงนิรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

              เงินรับลว่งหนา้ตามสญัญากอ่สร้างเป็นเงินรับลว่งหนา้จากลูกคา้ในอตัราร้อยละ 5 - 25 ของราคารวมของงานรับจา้งโดยจะ

      หกัจากจาํนวนเงินที,เรียกเกบ็จากลูกคา้ในแตล่ะงวด

25. เงนิรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื2อจะขาย 

2560 2559

                   จาํนวนเงินตามที,ไดท้าํสญัญาจะซื=อจะขายแลว้ 945,995,698.00 728,967,350.00

                   (ร้อยละของยอดขายรวมของโครงการ) 82.55% 67.15%

                   คา่งวดที,ถึงกาํหนดชาํระ 877,170,698.00 618,130,698.00

                   หกั    เงินชาํระแลว้ (877,170,698.00) (618,130,698.00)

                   ลูกหนี=การคา้-สุทธิ -                                -                                

                   มูลคา่งานที,เสร็จแตย่งัไมเ่รียกเกบ็/คา่งวดที,ยงัไมร่ับรู้เป็นรายได้

                   คา่งวดที,ถึงกาํหนดและรับชาํระแลว้ 877,170,698.00 618,130,698.00

                   หกั    การรับรู้รายได ้ (874,855,698.00) (616,375,698.00)

                   เงินรับลว่งหนา้ตามสญัญาจะซื=อจะขาย 2,315,000.00 1,755,000.00

                   ภาระจากการพฒันาโครงการที,ดาํเนินการอยู ่

                   จาํนวนโครงการที,ดาํเนินการอยูต่น้ปี 2 1

                   จาํนวนโครงการที,เปิดใหม่ -                                1

                   จาํนวนโครงการที,ดาํเนินการอยูสิ่=นปี 2 2

                   มูลคา่โครงการที,เปิดดาํเนินการ (บาท) 1,146,000,000.00      1,085,625,000.00      

                   มูลคา่ซื=อขายที,ไดท้าํสญัญาแลว้ทั=งสิ=น (บาท) 945,995,698.00 728,967,350.00

                   คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที,เปิดดาํเนินการอยู ่ 82.55% 67.15%
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26. เงนิกู้ยมืระยะยาว

2560 2559 2560 2559

เงินกูย้ืมระยะยาว 1,964,061,000.00      1,731,865,441.47      -                                -                                

หกั สว่นที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี (277,351,000.00) (136,680,000.00) -                                -                                

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 1,686,710,000.00      1,595,185,441.47      -                                -                                

            บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั   ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยมีวงเงินก ูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินภายในประเทศจาํนวน  137  ลา้นบาท

     โดยชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจาํนองที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้างไมต่ ํ,ากวา่ร้อยละ  80  ของสญัญาจะซื=อจะขาย   กาํหนดชาํระเงินตน้

     ภายใน  30  เดือน นบัจากวนัที,ลงนามในสญัญาเงินก ู ้และชาํระดอกเบี=ยทุกเดือน โดยมีอตัราดอกเบี=ยร้อยละ MLR ตอ่ปี

            เงินกูย้ืมระยะยาวดงักลา่วคํ=าประกนัโดยที,ดินระหวา่งการพฒันา ตามหมายเหตุ 14  ที,ดินและอาคารของบริษทั ตามหมายเหตุ 19

     และบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) คํ= าประกนัเต็มวงเงิน

            บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) มีวงเงินกูย้ืมระยะยาว

     จากสถาบนัการเงินภายในประเทศจาํนวน 500 ลา้นบาท กาํหนดชาํระเงินตน้ทั=งหมดตามสญัญาภายใน 81 งวด นบัแตว่นัที,มีการเบิก

    เงินกูจ้ากวงเงินก ูค้รั=งแรก  และชาํระดอกเบี=ยทุกเดือน โดยมีอตัราดอกเบี=ยร้อยละ  MLR-1.25  ตอ่ปี  และอตัราดอกเบี=ยร้อยละ  MLR

    -2.00 ตอ่ปี  ต ั=งแตว่นัที,  1 มีนาคม 2560  ค ํ= าประกนัโดยเงินฝากประจาํ ตามหมายเหตุ 15 และ จดจาํนองที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้าง และ

    เครื,องจกัรของโครงการ ตามหมายเหตุ 19 และโดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) และเมื,อวนัที, 13 มิถุนายน  2560  บริษทัฯ 

    ลงนามในสญัญาสินเชื,อแกไ้ขเพิ,มเติม ครั=งที,  3  เรื,อง  สญัญาค ํ=าประกนัหนี=คงเหลือ วงเงินรวม 281.62 ลา้นบาท คํ=าประกนัโดยบริษทั 

    ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) จากเดิมคํ=าประกนัวงเงิน โดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน)

            บริษทั  แมว่งศ์  เอ็นเนอยี, จาํกดั  ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง  จาํกดั  (มหาชน)  มีวงเงินสินเชื,อจากสถาบนั

     การเงินภายในประเทศ จาํนวน  500  ลา้นบาท  ครบกาํหนดชาํระภายใน  116  เดือน   (รวมระยะเวลาปลอดชาํระเงินตน้ ) โดยปลอด

     ชาํระเงินตน้  20  เดือน  นบัจากวนัที,ลงนามในสญัญา หรือ  6  เดือน  หลงัจากผูก้ ูเ้ปิดดาํเนินการในเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า  แลว้แต ่

     เหตุการณ์ใดจะเกดิขึ=นกอ่น และชาํระดอกเบี=ยทุกเดือนโดยมีอตัราดอกเบี=ย  เดือนที, 1-48  ในอตัรา MLR -1.50 ตอ่ปี เดือนที, 49-116

     ในอตัรา MLR-1.25 ตอ่ปี ค ํ=าประกนัโดยจดจาํนอง ที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้างและเครื,องจกัรพร้อมอุปกรณ์ทั=งหมดในระบบผลิตกระแส

     ไฟฟ้า  และคํ=าประกนัโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน)  ตามสดัสว่นการถือหุน้และโอนสิทธิรับเงินคา่ไฟฟ้าจากการ

     ไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ใหก้บัธนาคารเป็นผูร้ับเงิน  

            บริษทั ทุง่สงั กรีน จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง  จาํกดั  (มหาชน)  มีวงเงินสินเชื,อจากสถาบนัการเงิน

     ภายในประเทศ  จาํนวน  500  ลา้นบาท  โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัครบกาํหนดระยะเวลา 25 เดือน  และชาํระคืนหนี=ท ั=งหมดตาม

     สญัญาภายใน  120   เดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูค้รั=งแรก   (ปลอดชาํระหนี=ระยะเวลา  24  เดือน   นบัจากวนัที,เบิกเงินกูง้วดแรก)    ชาํระ

     ดอกเบี=ยทุกเดือน    โดยมีอตัราดอกเบี=ย   MLR - 1.5   ตอ่ปี   ตลอดอายุสญัญาเงินกู ้   ค ํ= าประกนัโดยจดจาํนองที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้าง

     และเครื,องจกัรพร้อมอุปกรณ์ทั=งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า     ค ํ=าประกนัโดยบริษทั  ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง  จาํกดั  (มหาชน)

     ซึ,งค ํ=าประกนัตามสดัสว่นการถือหุน้โอนสิทธิรับเงินคา่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคใหก้บัธนาคารเป็นผูร้ับเงิน   และกาํหนดให้

     ดาํรงเงินสดในบญัชีเพื,อรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบี=ยจาํนวน  1  งวด  โดยทยอยใหค้รบภายใน 4 เดือน  นบัจากเริ,มจาํหนา่ย

     กระแสไฟในเชิงพาณิชย์ (COD)
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            บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) มีวงเงินสินเชื,อจากสถาบนั

     การเงินภายในประเทศ จาํนวน 500 ลา้นบาท โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัครบกาํหนดชาํระเวลา 25 เดือน และชาํระคืนหนี=ท ั=งหมด

     ตามสญัญาภายใน 120 เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกูค้รั=งแรก (ปลอดชาํระหนี=  ระยะเวลา  24  เดือน นบัจากวนัที,เบิกเงินกูง้วดแรก) ชาํระ

     ดอกเบี=ยทุกเดือน   โดยมีอตัราดอกเบี=ย MLR - 2 ตอ่ปี ตลอดอายุสญัญาเงินกู ้     ค ํ=าประกนัโดยจดจาํนองที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้างและ

     เครื,องจกัรพร้อมอุปกรณ์ทั=งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า ค ํ=าประกนัโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์  โฮลดิ=ง  จาํกดั  (มหาชน)   ซึ,งค ํ=า

     ประกนัตามสดัสว่นการถือหุน้โอนสิทธิรับเงินคา่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคใหก้บัธนาคารเป็นผูร้ับเงินและกาํหนดใหด้าํรงเงินสด

     ในบญัชีเพื,อรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบี=ยจาํนวน 1 งวด โดยทยอยใหค้รบภายใน 4 เดือน นบัจากเริ,มจาํหนา่ยกระแสไฟในเชิง

     พาณิชย์ (COD)

            บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน)    มีวงเงินสินเชื,อจากสถาบนั

     การเงินภายในประเทศ จาํนวน 500 ลา้นบาท โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัครบกาํหนดชาํระเวลา 25 เดือน และชาํระคืนหนี=ท ั=งหมด

     ตามสญัญาภายใน 120 เดือน นบัจากวนัเบิกเงินกูค้รั=งแรก (ปลอดชาํระหนี=  ระยะเวลา  24  เดือน นบัจากวนัที,เบิกเงินกูง้วดแรก) ชาํระ

     ดอกเบี=ยทุกเดือน  โดยมีอตัราดอกเบี=ย  MLR - 2  ตอ่ปี   ตลอดอายุสญัญาเงินกู ้   ค ํ=าประกนัโดยจดจาํนองที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้างและ

     เครื,องจกัรพร้อมอุปกรณ์ทั=งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า   ค ํ=าประกนัโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน)   ซึ,งค ํ=า

     ประกนัตามสดัสว่นการถือหุน้โอนสิทธิรับเงินคา่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภูมิภาคใหก้บัธนาคารเป็นผูร้ับเงินและกาํหนดใหด้าํรงเงินสด

     ในบญัชีเพื,อรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบี=ยจาํนวน 1 งวด โดยทยอยใหค้รบภายใน 4 เดือน นบัจากเริ,มจาํหนา่ยกระแสไฟในเชิง

     พาณิชย์ (COD)

            สญัญาเงินกูร้ะบุขอ้ปฏิบตัิและขอ้จาํกดับางประการ  เชน่   การดาํรงอตัราสว่นของหนี=สินตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้   ขอ้จาํกดัในการ

     จา่ยเงินปันผล  เป็นตน้

            รายการเคลื,อนไหวของเงินก ูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สําหรับปีสิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งันี=

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 1,731,865,441.47 -                                

บวก รับเงินกูยื้ม 511,112,880.10 -                                

หกั จา่ยคืนเงินกูย้ืม (278,917,321.57) -                                

รวม 1,964,061,000.00      -                                

หกั เงินก ูย้ืมระยะยาวที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี (277,351,000.00) -                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2560 1,686,710,000.00      -                                

บาท
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27. หนี2สินตามสัญญาเช่าการเงนิ

2560 2559 2560 2559

            หนี= สินตามสญัญาเชา่การเงิน 18,495,372.76 12,819,442.62 1,339,542.60 3,883,816.94

            หกั  หนี=สินตามสญัญาเชา่การเงินสว่น

                      ที,ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปี (7,226,555.37) (5,821,054.51) (515,203.82) (2,544,274.33)

        สุทธิ 11,268,817.39 6,998,388.11 824,338.78 1,339,542.61

              จาํนวนเงินขั=นตํ,าที,ตอ้งจา่ยสําหรับสญัญาเชา่การเงินขา้งตน้ มีดงันี=

2560 2559 2560 2559

            ภายใน 1 ปี 8,074,351.92 6,381,226.43 572,340.00 2,643,013.00

            เกนิ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 5 ปี 11,822,112.05 7,486,855.40 858,510.00 1,430,850.00

        รวม 19,896,463.97 13,868,081.83 1,430,850.00 4,073,863.00

            หกั  ดอกเบี=ยจา่ยในอนาคตของ

                      สญัญาเชา่การเงิน (1,401,091.21) (1,048,639.21) (91,307.40) (190,046.06)

            มูลคา่ปัจจุบนัของหนี=สินตามสญัญาเชา่

                      การเงิน 18,495,372.76 12,819,442.62 1,339,542.60 3,883,816.94

              รายละเอียดเก ี,ยวกบัสินทรัพย์ที,เชา่ตามสญัญาเชา่การเงิน มีดงันี=

2560 2559 2560 2559

            ยานพาหนะ 17,712,645.83 12,700,093.46 3,174,246.19             7,689,666.95

            เครื,องจกัร 16,294,392.52 12,281,362.59 -                               4,630,000.00

        รวม 34,007,038.35 24,981,456.05 3,174,246.19 12,319,666.95

            หกั   คา่เสื,อมราคาสะสม (1,954,501.63) (6,102,137.49) (695,974.11) (5,147,795.19)

            ราคาตามบญัชี 32,052,536.72 18,879,318.56 2,478,272.08 7,171,871.76

บาท
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28. ประมาณการหนี2สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนกังาน

              การเปลี,ยนแปลงในมูลคา่ปัจจุบนัภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ สําหรับปี สิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559

2560 2559 2560 2559

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ 

ณ วนัตน้ปี 21,791,103.00 22,216,520.00 15,791,609.00 17,522,977.00

ตน้ทุนโครงการปัจจุบนัและดอกเบี=ย 3,511,728.00 4,212,003.00 2,768,240.00 2,908,279.00

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการ

      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,599,648.00) (1,522,459.00) (4,293,825.00) (1,524,686.00)

จา่ยภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์

      พนกังาน (1,433,376.00) (3,114,961.00) -                                (3,114,961.00)

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ 

ณ วนัสิ=นปี 20,269,807.00 21,791,103.00 14,266,024.00 15,791,609.00

       ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที,ทาํรายงาน

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ

สําหรับปี สิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 

อตัราคิดลด 2.81-3.26 2.81                              

อตัราการเพิ,มขึ=นของเงินเดือน 6.46-6.80 6.68                              

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (พนกังานทุกชว่งอาย)ุ 0-26 0-26

อตัราการมรณะ (ตารางมรณะไทย ปี 2560 ) 100.00                          100.00                          

อตัราทุพพลภาพ (ตารางมรณะไทยปี 2560) 10.00                            10.00                            

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว

       การเปลี,ยนแปลงในแตล่ะฐานขอ้สมมติฐานที,เก ี,ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที,อาจเป็นไปได้

อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัที,รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื,น  ๆคงที, จะมีผลกระทบตอ่ภาระผูกพนัผลประโยชน์ที,กาํหนดไวเ้ป็น

จาํนวนเงินดงัตอ่ไปนี=
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เพิ,มขึ=น ลดลง เพิ,มขึ=น ลดลง

ภาระผกูพันของโครงการผลประโยชน์

     ณ วนัที. 31 ธันวาคม 2560

อตัราคิดลด (เปลี,ยนแปลงร้อยละ 0.50 ) (998,181.00)                1,088,594.00              (520,935.00)                557,078.00                  

การเพิ,มขึ=นของเงินเดือนในอนาคต 1,030,203.00              (955,412.00)                521,561.00                  493,213.00                  

(เปลี,ยนแปลงร้อยละ 0.50 )

       แมก้ารวิเคราะห์นี=ไมไ่ดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที,คาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักลา่วแตไ่ด้

แสดงประมาณการความออ่นไหวของขอ้สมมติฐานตา่งๆ

29. ทุนเรือนหุ้น และใบสําคัญแสดงสิทธิที.จะซื2อหุ้น/เงนิปันผล

      29.1  ใบสําคญัแสดงสิทธิ

                  บริษทัฯ  มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซื=อหุน้สามญัของบริษทั   (ใบสําคญัแสดงสิทธิ) 

                  (TPOLY-W2)  จาํนวนไมเ่กนิ  125,976,090 หนว่ย   เพื,อจดัสรรใหแ้กผู่ถ้ือหุน้เดิมที,จองซื=อหุน้สามญัเพิ,มทุนตามสดัสว่น 

                  (Right Issue)  และเกนิจากสิทธิ  (Excess Rights) ในอตัราสว่น 1 หุน้ที,ไดร้ับการจดัสรร ตอ่ 2 หนว่ยใบสําคญัแสดงสิทธิ  

                  โดยไมมี่ราคาเสนอขายอายุไมเ่กนิ 3 ปี นบัตั=งแตว่นัที,ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ (30 กนัยายน 2558 ถึง 28 กนัยายน 2561)

                  โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิเทา่กบั  1  หนว่ยใบสําคญัแสดงสิทธิ ตอ่ หุน้สามญั 1 หุน้ และราคาการใชสิ้ทธิ 3 บาท ทั=งนี=  อตัรา

                  การใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิอาจเปลี,ยนแปลงในภายหลงัตามเงื,อนไขการปรับสิทธิสําหรับการใชสิ้ทธิ 

                  การเพิ,มขึ=นและลดลงของใบสําคญัแสดงสิทธิ

จาํนวนหนว่ย

2560 2559

               จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิ 125,975,546 125,975,998

               หกั   ใบสําคญัแสดงสิทธิที,ใชสิ้ทธิในระหวา่งงวด (105,160) (452)

               จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิ ณ วนัสิ=นงวด 125,870,386 125,975,546

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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      29.2  ทุนจดทะเบียนและทุนที�ออกและเรียกชาํระแลว้

               29.2.1  ในไตรมาส  1  ปี  2559  บริษทัฯ  ไดร้ับชาํระคา่หุน้สามญัจากการใชใ้บสําคญัแสดงสิทธิ จาํนวน  164  หุน้   มูลคา่หุน้ละ

                           3.00 บาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เป็นจาํนวน 566.89 ลา้นบาท และมีสว่นเกนิมูลคา่หุน้ จาํนวน 381.57

                            ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนที,ชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย์ เมื,อวนัที, 7 เมษายน 2559

               29.2.2  ตามรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2559 เมื,อวนัที, 27 เมษายน 2559 ของบริษทั มีมติอนุมติัใหน้าํทุนสํารอง

                           ตามกฎหมายและสว่นเกนิมูลคา่หุน้ เพื,อชดเชยผลขาดทุนสะสม โดยบริษทัฯ ลดยอดทุนสํารองตามกฎหมาย จาํนวน  21.75

                           ลา้นบาท  และสว่นเกนิมูลคา่หุน้  จาํนวน  164.00  ลา้นบาท เพื,อชดเชยผลขาดทุนสะสม จาํนวน 185.75 ลา้นบาท

               29.2.3  ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษทัฯ ไดร้ับชาํระคา่หุน้สามญัจากการใชใ้บสําคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 288 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 3.00 

                           บาท   ทาํใหบ้ริษทัฯ   มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เป็นจาํนวน 566.89 ลา้นบาท   และมีสว่นเกนิมูลคา่หุน้  จาํนวน  217.57

                           ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนที,ชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย์ เมื,อวนัที, 10 มกราคม 2560

               29.2.4  ในไตรมาส  1   ปี  2560  บริษทัฯ  ไดร้ับชาํระคา่หุน้สามญัจากการใชใ้บสําคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 2,410 หุน้  มูลคา่หุน้ละ

                           3.00 บาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เป็นจาํนวน 566.90 ลา้นบาท และมีสว่นเกนิมูลคา่หุน้ จาํนวน 217.57

                           ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนที,ชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย์ เมื,อวนัที, 11 เมษายน 2560

               29.2.5  ในไตรมาส 3  ปี 2560  บริษทัฯ ไดร้ับชาํระคา่หุน้สามญัจากการใชใ้บสําคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 102,750 หุน้  มูลคา่หุน้ละ

                           3.00 บาท ทาํใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เป็นจาํนวน 567.00 ลา้นบาท และมีสว่นเกนิมูลคา่หุน้ จาํนวน 217.78

                           ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนที,ชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย์ เมื,อวนัที, 11 ตุลาคม 2560

30. เงนิปันผลจ่าย

      30.1  ตามรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้  ประจาํปี  2560  เมื,อวนัที,  26  เมษายน  2560    มีมติอนุมติัจา่ยเงินปันผลใหแ้กผู่ถ้ือหุน้ 

               ในอตัราหุน้ละ 0.0115 บาท รวมเป็นเงิน 6.53 ลา้นบาท โดยมีการจา่ยเงินปันผลใหแ้กผู่ถ้ือหุน้แลว้เมื,อวนัที, 24 พฤษภาคม 2560

      30.2  บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน)

               30.2.1  ตามรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้  ประจาํปี 2559 เมื,อวนัที,   26  เมษายน  2559   มีมติอนุมตัิจา่ยเงินปันผลในอตัรา 

                           1.00 บาท ตอ่หุน้ รวมเป็นเงิน 20.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจาํนวนร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ ปี 2558

                           เป็นจาํนวนเงิน  3.41 ลา้นบาท โดยมีการจา่ยเงินปันผลแลว้เมื,อวนัที, 29 เมษายน 2559

               30.2.2  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั  ครั=งที,  3/2559  เมื,อวนัที, 21พฤศจิกายน 2559  มีมติอนุมติัจา่ยเงินปันผล

                           ระหวา่งกาล ในอตัรา 3.00 บาท ตอ่หุน้ รวมเป็นเงิน 60.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจาํนวนร้อยละ 

                           5 ของกาํไรสุทธิ สําหรับงวด สิ=นสุดวนัที, 30 กนัยายน 2559 โดยมีการจา่ยเงินปันผลเมื,อวนัที, 6 ธนัวาคม 2559

               30.2.3  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั  ครั=งที,  3/2560  เมื,อวนัที,  15  มีนาคม  2560   มีมติอนุมตัิจา่ยเงินปันผล

                           ระหวา่งกาล ในอตัรา 1.25 บาท ตอ่หุน้ รวมเป็นเงิน 25.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจาํนวนร้อยละ  

                           5  ของกาํไรสุทธิ ปี 2559 โดยมีการจา่ยเงินปันผลเมื,อวนัที, 30 มีนาคม 2560

               30.2.4  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั  ครั=งที,  4/2560  เมื,อวนัที, 19  พฤษภาคม 2560   มีมติอนุมตัิจา่ยเงินปันผล

                           ระหวา่งกาล ในอตัรา 1.00 บาท ตอ่หุน้ รวมเป็นเงิน 20.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจาํนวนร้อยละ  

                           5  ของกาํไรสุทธิ สําหรับงวด สิ=นสุดวนัที, 31 มีนาคม 2560 โดยมีการจา่ยเงินปันผลเมื,อวนัที, 15 มิถุนายน 2560
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               30.2.5  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั  ครั=งที,  5/2560  เมื,อวนัที, 14  กรกฎาคม 2560   มีมติอนุมติัจา่ยเงินปันผล

                           ระหวา่งกาล ในอตัรา 1.00 บาท ตอ่หุน้ รวมเป็นเงิน 20.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจาํนวนร้อยละ 5 

                           ของกาํไรสุทธิ สําหรับงวดสิ=นสุดวนัที, 30 มิถุนายน 2560  กาํหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที, 17 สิงหาคม 2560

               30.2.6  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั  ครั=งที,  7/2560  เมื,อวนัที, 6 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัจา่ยเงินปันผล

                           ระหวา่งกาล ในอตัรา 1.25 บาท ตอ่หุน้ รวมเป็นเงิน 25.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5 

                           ของกาํไรสุทธิ สําหรับงวดสิ=นสุดวนัที, 30 กนัยายน 2560 เป็นจาํนวนเงิน 1.79 ลา้นบาท โดยกาํหนดจา่ยเงินปันผลในวนัที,

                           15 พฤศจิกายน 2560

      30.3  บริษทั แมว่งศ์ เอ็นเนอยี, จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน)

               30.3.1  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั  ครั=งที,  3/2559  เมื,อวนัที,  23  กนัยายน  2559  มีมติอนุมติัจา่ยเงินปันผล

                           ระหวา่งกาล ในอตัรา 15.00 บาท ตอ่หุน้ รวมเป็นเงิน 30.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจาํนวนร้อยละ 5

                           ของกาํไรสุทธิ  สําหรับงวด สิ=นสุดวนัที, 30 มิถุนายน 2559 เป็นจาํนวนเงิน 2.86 ลา้นบาท โดยมีการจา่ยเงินปันผลแลว้

                           เมื,อวนัที, 28 กนัยายน 2559

               30.3.2  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั  ครั=งที,  5/2559  เมื,อวนัที, 22 พฤศจิกายน 2559  มีมติอนุมติัจา่ยเงินปันผล

                           ระหวา่งกาล ในอตัรา 10.00 บาท ตอ่หุน้ รวมเป็นเงิน 20.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจาํนวนร้อยละ 5 

                           ของกาํไรสุทธิ  สําหรับงวด สิ=นสุดวนัที, 30 กนัยายน 2559 เป็นจาํนวนเงิน 4.47 ลา้นบาท โดยมีการจา่ยเงินปันผลแลว้

                           เมื,อวนัที, 6 ธนัวาคม 2559

               30.3.3  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั  ครั=งที,  1/2560  เมื,อวนัที,  20   มกราคม  2560   มีมติอนุมตัิจา่ยเงินปันผล

                           ระหวา่งกาล ในอตัรา 20.00 บาท ตอ่หุน้ รวมเป็นเงิน 40.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจาํนวนร้อยละ 5 

                           ของกาํไรสุทธิ สําหรับปีสิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวนเงิน 5.95 ลา้นบาท  โดยมีการจา่ยเงินปันผลเมื,อวนัที, 

                           28 กมุภาพนัธ์ 2560

               30.3.4  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั  ครั=งที,  4/2560  เมื,อวนัที,  2 พฤษภาคม 2560   มีมติอนุมติัจา่ยเงินปันผล

                           ระหวา่งกาล ในอตัรา 10.00 บาท ตอ่หุน้ รวมเป็นเงิน 20.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ  5 

                           ของกาํไรสุทธิ สําหรับงวด สิ=นสุดวนัที, 31 มีนาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 1.37 ลา้นบาท โดยมีการจา่ยเงินปันผลเมื,อวนัที, 

                           16 พฤษภาคม 2560

      30.4  ตามรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้  ประจาํปี  2560  เมื,อวนัที, 24 เมษายน 2560 ของบริษทั  ทีพีซี  เพาเวอร์ โฮลดิ=ง  จาํกดั 

               (มหาชน)   ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ย   มีมติอนุมติัใหจ้า่ยเงินปันผล  สําหรับปี  2559  ในอตัรา  0.03  บาท  ตอ่หุน้ รวมเป็นเงิน 12.04 

               ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย  เป็นจาํนวนร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ ปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 1.44 ลา้นบาท โดยมีการ

               จา่ยเงินปันผลใหแ้กผู่ถ้ือหุน้ เมื,อวนัที, 24 พฤษภาคม 2560

      30.5  บริษทั ทุง่สงั กรีน จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน)

               30.5.1  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั  ครั=งที,  4/2560 เมื,อวนัที, 19 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมติัจา่ยเงินปันผล

                           ระหวา่งกาล ในอตัรา  10.00  บาท  ตอ่หุน้  รวมเป็นเงิน  20.00  ลา้นบาท  และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย  เป็นจาํนวน

                           ร้อยละ  5 ของกาํไรสุทธิ สําหรับงวด สิ=นสุดวนัที, 31 มีนาคม 2560 เป็นจาํนวน 1.54 ลา้นบาท โดยมีการจา่ยเงินปันผล

                           เมื,อวนัที, 15 มิถุนายน 2560

               30.5.2  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั ครั=งที,  5/2560 เมื,อวนัที, 14 กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมติัจา่ยเงินปันผล

                           ระหวา่งกาล  ในอตัรา  10.00  บาท  ตอ่หุน้  รวมเป็นเงิน  20.00  ลา้นบาท  และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจาํนวน

                           ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ สําหรับงวด สิ=นสุดวนัที, 30 มิถุนายน 2560 โดยมีการจา่ยเงินปันผลเมื,อวนัที, 17 สิงหาคม 2560

 - 49 -



  

 

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

220 

 
 

               30.5.3  ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั  ครั=งที,  7/2560  เมื,อวนัที, 6 พฤศจิกายน 2560 ไดมี้มติอนุมติัจา่ยเงินปันผล

                           ระหวา่งกาลในอตัรา 12.50 บาทตอ่หุน้ รวมเป็นเงิน 25.00 ลา้นบาท และไดก้นัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5 

                           ของกาํไรสุทธิ สําหรับงวดสิ=นสุดวนัที,  30  กนัยายน  2560   เป็นจาํนวนเงิน 1.99  ลา้นบาท  โดยมีการจา่ยเงินปันผลเมื,อ

                           วนัที, 15 พฤศจิกายน 2560

      30.6  ตามรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั=งที, 4/2560 เมื,อวนัที, 18 ตุลาคม 2560 บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั ซึ,งเป็น

               บริษทัยอ่ย   มีมติเพิ,มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก   5.00   ลา้นบาท   เป็น   25.00   ลา้นบาท    โดยออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน

               2,000,000.00 หุน้ มูลคา่หุน้ที,ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ,มทุนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้แลว้ เมื,อวนัที,

               30 ตุลาคม 2560

31. ทุนสํารองตามกฎหมาย

              บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํงวดหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี)  

      จนกวา่จะครบร้อยละ 10   ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน จาํกดั  พ.ศ.  2535   โดยทุนสํารองตาม

      กฎหมายไมส่ามารถนาํมาจา่ยเงินปันผลได ้

32.  กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด

กาํไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ปรับลดสําหรับปี สิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี=

กาํไร(ขาดทนุ) จํานวนหุ้น กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น กาํไร(ขาดทนุ) จํานวนหุ้น กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น

ข ั=นพื=นฐาน 175,385,164.45 566,920,786 0.31 121,116,881.57 566,892,623 0.21

ผลกระทบของหุ้นสามญั

   เทยีบเทา่ปรบัลด -                           42,404,963              -                           27,556,827 -                           

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นปรบัลด -                           609,325,749           0.29                         -                           594,449,450 0.20

กาํไร(ขาดทนุ) จํานวนหุ้น กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น กาํไร(ขาดทนุ) จํานวนหุ้น กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น

ข ั=นพื=นฐาน 103,371,913.76 566,920,786 0.18 16,259,299.52 566,892,623 0.03

ผลกระทบของหุ้นสามญั

   เทยีบเทา่ปรบัลด -                           42,404,963 -                           -                           27,556,827 -                           

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นปรบัลด -                           609,325,749 0.17 -                           594,449,450 0.03

บาท
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33. สัญญาและข้อตกลงที.สําคัญ

              กลุม่บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาซื=อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค    ประเภทการรับซื=อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก

     สําหรับการผลิตไฟฟ้า จากพลงังานหมุนเวียน กลุม่บริษทัยอ่ยไดมี้การทาํสญัญาซื=อขายไฟฟ้า     การรับซื=อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้า

     ขนาดเล็กมากสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนกบัการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค เป็นแบบ Feed-in-Tariff  (FiT)  มีดงันี=

บริษทั พื=นที,โครงการ ระยะเวลาการขายไฟฟ้า

     บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั จงัหวดันครศรีธรรมราช เริ,มดาํเนินการจาํหนา่ยกระแสไฟฟ้าแลว้ 

เมื,อวนัที, 15 มีนาคม 2556

      บริษทั แมว่งศ์ เอ็นเนอยี,  จาํกดั จงัหวดันครสวรรค์ เริ,มดาํเนินการจาํหนา่ยกระแสไฟฟ้าในเชิง

พาณิชย์ (COD) เมื,อวนัที, 12 ตุลาคม 2558

      บริษทั ทุง่สงั  กรีน จาํกดั จงัหวดันครศรีธรรมราช เริ,มดาํเนินการจาํหนา่ยกระแสไฟฟ้าแลว้

เมื,อวนัที, 3 ตุลาคม 2559

     บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั จงัหวดัพทัลุง เริ,มดาํเนินการจาํหนา่ยกระแสไฟฟ้าแลว้

เมื,อวนัที, 7 กรกฎาคม 2560

     บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั จงัหวดัสตูล ยงัไมเ่ริ,มดาํเนินงาน(อยูร่ะหวา่งกอ่สร้าง)

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั จงัหวดัยะลา ยงัไมเ่ริ,มดาํเนินงาน(อยูร่ะหวา่งกอ่สร้าง)

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั จงัหวดัยะลา ยงัไมเ่ริ,มดาํเนินงาน(อยูร่ะหวา่งกอ่สร้าง)

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั จงัหวดันราธิวาส ยงัไมเ่ริ,มดาํเนินงาน(อยูร่ะหวา่งกอ่สร้าง)

              บริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาซื=อขายไฟฟ้า การรับซื=อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน 

     เป็นแบบ Adder ดงันี=

บริษทั พื=นที,โครงการ ระยะเวลาการขายไฟฟ้า

บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั จงัหวดัปัตตานี ยงัไมเ่ริ,มดาํเนินงาน(อยูร่ะหวา่งกอ่สร้าง)
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34. ภาษีเงนิได้

            กลุม่บริษทับนัทึกภาษีเงินไดไ้วเ้ทา่กบัจาํนวนเงินที,จะตอ้งจา่ยจริงตามกฎหมายภาษีอากรในอตัราร้อยละ  20  และในอตัราร้อยละ 3 

      ของกาํไรสุทธิกรณีที,บริษทัประกอบกจิการการใหบ้ริการที,มีสถานประกอบการตั=งอยูใ่นเขตพฒันาพิเศษเศรษฐกจิเฉพาะกจิตามพระราช

      กฤษฎีกาฉบบัที, 466

35. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

            รายการคา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะที,สําคญัสําหรับปี สิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดแ้ก ่

 2560 2559  2560 2559

วสัดุกอ่สร้างและวสัดุสิ=นเปลืองใชไ้ป 1,156,923,665.71      1,133,124,537.52 1,105,066,086.98 1,132,458,850.56

ซื=อที,ดินและจา่ยคา่แรงผูร้ับเหมา 85,866,780.15            148,752,124.80 -                                -                                

การเปลี,ยนแปลงในที,ดินงานระหวา่งกอ่สร้าง 371,452,097.60          65,311,910.26 -                                -                                

คา่จา้งเหมา 835,935,656.42          1,127,506,343.41 794,699,675.90 1,118,770,301.62

คา่ใชจ้า่ยเก ี,ยวกบัพนกังาน 205,357,271.05          180,911,455.26 175,274,013.23 155,774,129.46

คา่ตอบแทนกรรมการ 13,760,000.00            13,700,000.00 4,320,000.00 4,260,000.00

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร

    - บนัทึกรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 33,466,300.16            24,110,661.61 22,620,129.44 15,580,661.61            

คา่เสื,อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 109,269,505.57          78,460,585.87 13,010,495.97 18,696,741.80

คา่ที,ปรึกษาและบริหารจดัการโรงไฟฟ้า 477,205,815.58 269,256,916.02 -                                -                                
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36. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ / ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี

            36.1  คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้ําหรับปี สิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี=

 2560 2559  2560 2559

       ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน :

       ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 24,957,344.70            20,482,961.50            24,919,683.31            20,263,147.29            

       ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี :

       ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกดิผล

           แตกตา่งชั,วคราวและการกลบัรายการผล

           แตกตา่งชั,วคราว (6,367,000.73) (36,885,624.14) (1,403,079.07) (6,342,231.30)

       คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษีเงินไดที้,แสดงอยูใ่น

           งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 18,590,343.97 (16,402,662.64) 23,516,604.24 13,920,915.99

 2560 2559  2560 2559

       ภาษีเงินไดท้ี,รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,น

       ภาษีเงินไดท้ี,เก ี,ยวขอ้งกบั

           กาํไรจากการประมาณการตามหลกั

                 คณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับ

                 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 858,765.00 304,937.20 858,765.00 304,937.20

       คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษีเงินไดที้,รับรู้ใน

           กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,น 858,765.00 304,937.20 858,765.00 304,937.20

บาท
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      36.2  รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดก้บัผลคณูของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที,ใช ้

               สําหรับปี สิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดด้งันี=

รายได้ที,ได้ รายได้ที,ไม่ได้ รายได้ที,ได้ รายได้ที,ไม่ได้

รับการยกเว้น รับการยกเว้น รับการยกเว้น รับการยกเว้น

ภาษีเงนิได้ ภาษีเงนิได้ ภาษีเงนิได้ ภาษีเงนิได้

กาํไร(ขาดทุน)ทางบัญชกีอ่นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 459,082,464.35 (25,068,281.34) 285,069,322.81 (3,760,400.47)

อัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคล -                              20% 20%

กาํไร(ขาดทุน)ทางบัญชกีอ่นภาษีเงนิได้นิติบุคคล

        คณูอัตราภาษี -                              (5,013,656.27) -                              (752,080.09)

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :

        รายการต้องห้ามทางภาษี -                              16,725,834.71             -                              11,907,039.75             

        ผลขาดทุนทางภาษีที,ไม่ใชสิ้ทธิ -                              5,950,749.38               -                              9,327,648.66               

        รายจ่ายที,มีสิทธิหักเพิ,ม -                              (654,840.40) -                              (1,124,699.69)

        รายได้ที,ได้รับยกเว้นภาษี -                              (3,461,742.38) -                              -                              

       อื,น ๆ -                              4,098,828.73 -                              (36,212,837.54)

ผลกระทบต่อภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี

       จากการทาํงบการเงนิรวม -                              945,170.20 -                              452,266.27

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงนิได้ที,แสดงอยู่ใน

        งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -                              18,590,343.97 -                              (16,402,662.64)

        อัตราภาษีเงนิได้ที,แท้จริง -                              (74.16)% -                              (436.19)%

2560 2559

กาํไร(ขาดทุน)ทางบัญชกีอ่นภาษีเงนิได้นิติบุคคล 126,888,518.00 30,180,215.51

อัตราภาษีเงนิได้นิติบุคคล 20% 20%

กาํไร(ขาดทุน)ทางบัญชกีอ่นภาษีเงนิได้นิติบุคคล

        คณูอัตราภาษี 25,377,703.60 6,036,043.10

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :

        รายการต้องห้ามทางภาษี 3,243,668.41 11,669,083.83

        รายจ่ายที,มีสิทธิหักเพิ,ม (649,725.63) (1,124,699.69)

        รายได้ที,ได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้ (4,455,042.14) (2,659,511.25)

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงนิได้ที,แสดงอยู่ใน

        งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 23,516,604.24 13,920,915.99

        อัตราภาษีเงนิได้ที,แท้จริง 18.53% 46.13%

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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      36.3  สว่นประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี=สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที, วนัที, 31 ธนัวาคม 2560

                       และ 2559 ประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี=

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

     คา่เผื,อหนี=สงสยัจะสูญ 9,870,674.96 9,870,674.96 9,830,674.96 9,830,674.96

     ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,443,206.20             3,755,732.40             2,853,204.80 3,158,321.80

     ประมาณการงานซอ่ม 6,178,941.51 6,366,899.47 6,178,941.51 6,366,899.47

     ประมาณการหนี=สินที,คาดวา่จะเกดิขึ=น 15,395,874.42 14,358,485.39 15,395,874.42 14,358,485.39

     ขาดทุนสะสม 16,320,820.43           20,746,134.79           -                               -                               

     กาํไรระหวา่งกนัรอรับรู-้ สินทรัพย์สุทธิ

          ของโรงไฟฟ้า 38,506,885.44 29,110,240.21 -                               -                               

รวม 89,716,402.96 84,208,167.22 34,258,695.69 33,714,381.62

หกั  คา่เผื,อการดอ้ยคา่ (20,995,645.85) (10,205,896.29) (9,830,674.96) (9,830,674.96)

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  - สุทธิ 68,720,757.11 74,002,270.93 24,428,020.73 23,883,706.66

              บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ย เป็นบริษทัที,ลงทุนในบริษทัอื,นที,ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าจาก

      พลงังานหมุนเวียนเป็นหลกั มีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและกจิการร่วมคา้ ซึ,งรายไดจ้ากเงินปันผลรับจากธุรกจิที,ไดร้ับ

      การสง่เสริมการลงทุนและไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล    ทาํใหไ้มมี่โอกาสการใชสิ้ทธิสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  จาํนวน

      10.79 ลา้นบาท จึงตั=งคา่เผื,อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดัทั=งจาํนวน

37. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

              คา่ตอบแทนกรรมการนี= เป็นผลประโยชน์ที,จา่ยใหแ้กก่รรมการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  ตามมาตรา 90  ของพระราชบญัญตัิ

      บริษทัมหาชนจาํกดั โดยไมร่วมเงินเดือนและประโยชน์ที,เก ี,ยวขอ้งที,จา่ยใหก้บักรรมการ 

              คา่ตอบแทนผูบ้ริหารเป็นคา่ใชจ้า่ยเก ี,ยวกบัเงินเดือน   คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื,นใหแ้กก่รรมการและผูบ้ริหาร   ตามนิยาม

      ในประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  อนัไดแ้ก ่ ผูจ้ดัการหรือผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบับริหาร

      สี,รายแรกตอ่จากผูจ้ดัการลงมา  และผูซ้ึ,งดาํรงตาํแหนง่เทียบเทา่ผูด้าํรงตาํแหนง่ระดบัผูบ้ริหารรายที,สี,ทุกราย 
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38. ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน

              ขอ้มูลสว่นงานดาํเนินงานที,นาํเสนอนี=สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ   ที,ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นดาํเนินงานไดร้ับและ

สอบทานอยา่งสมํ,าเสมอ เพื,อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัสว่นงานและประเมินผลการดาํเนินงานของสว่นงาน

              บริษทัฯ ดาํเนินธุรกจิบนสว่นงานหลกั คือ การรับเหมากอ่สร้าง บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกจิบนสว่นงานหลกั คือ  1) การรับเหมากอ่สร้าง  

2) พฒันาอสงัหาริมทรัพย์  3) ขายสินคา้และบริการ   4) ขายพลงังาน

              จาํแนกตามสว่นงาน สําหรับปี สิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี=

 2560 2559  2560 2559  2560 2559  2560 2559  2560 2559  2560 2559

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 2,638.18 2,876.84 -           -          -          -          -          -          (574.53) (954.56) 2,063.65 1,922.28

รายได้จากการขายไฟฟ้า -           -           1,092.68   672.39     -          -          -          -          -          -          1,092.68 672.39

รายได้ขายอสังหาริมทรัพย์ -           -           -           -          258.18     113.80     -          -          -          -          258.18 113.80

รายได้จากการขายสินคา้และบริการ -           -           -           -          -          -          37.79       -          (20.30) -          17.49 -           

ตน้ทุนงานรับเหมาก่อสร้าง (2,348.06) (2,653.50) -           -          -          -          -          -          525.42 884.96 (1,822.64) (1,768.54)

ตน้ทุนจากการขายไฟฟ้า -           -           (585.27) (345.31) -          -          -          -          4.57        2.26        (580.70) (343.05)

ตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพย์ -           -           -           -          (190.96) (86.28) -          -          0.18 -          (190.78) (86.28)

ตน้ทุนจากการขายสินคา้และบริการ -           -           -           -          -          -          (33.59) -          18.71 -          (14.88) -           

กาํไร(ขาดทุน)จากการ

       ดาํเนินงานตามส่วนงาน 290.12 223.34 507.41 327.08 67.22 27.52 4.20 -          (45.95) (67.34) 823.00 510.60

รายได้อื,น 38.54        59.05        14.37        15.98       0.25 0.09 0.54 -          (25.71) (19.32) 27.99 55.80

ตน้ทุนในการจัดจาํหน่ายและ

       ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (148.57)     (149.56)     (84.76)      (60.48)     (38.95)     (25.27)     (4.53)       -          0.40        0.30        (276.41) (235.01)

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (22.62)       (15.58)       (10.85)      (8.25)       -          (0.28)       -          -          -          -          (33.47) (24.11)

(หนี=สงสัยจะสูญ)/โอนกลับค่าเผ ื,อ

       หนี= งสงสัยจะสูญ 10.18        (70.58)       (0.08)        -          -          -          (5.13)       -          11.53       77.66       16.50 7.08

ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงนิลงทุน -           -           (49.77)      -          -          -          -          -          -          -          (49.77) -           

ค่าใชจ่้ายอื,น -           -           (0.25)        -          -          -          -          -          -          -          (0.25) -           

ตน้ทุนทางการเงนิ (22.73)       (25.26)       (63.93)      (44.58)     (11.16)     (10.04)     (1.15)       -          19.11       17.00       (79.86) (62.88)

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก

      เงนิลงทุนในกิจการร่วมคา้ -           -           14.42        28.39       -          -          -          -          (8.15)       1.44        6.27 29.83

รายได้(ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงนิได้ (23.52)       (13.92)       (0.28)        1.82        (4.19)       (0.61)       -          -          9.40        29.11       (18.59) 16.40

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 121.40 7.49          326.28 259.96     13.17 (8.59) (6.07) -          (39.37) 38.85       415.41 297.71      

- 56 -

(ล้านบาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน

ขายอสังหาริมทรัพย์

ส่วนงาน

ขายสินคา้และบริการ
รายการตดับัญชี รวม

รับเหมาก่อสร้าง ขายไฟฟ้า



  

 

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

227 

 

39. เงนิกองทุนสํารองเลี2ยงชีพพนกังาน

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดจ้ดัตั=งเงินกองทุนสํารองเลี=ยงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี=ยงชีพ 

      พ.ศ. 2530 

              ตามระเบียบกองทุน   พนกังานจา่ยสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ   3 - 10   ของเงินเดือนแตล่ะเดือนและบริษทัฯ และ

      บริษทัยอ่ย จา่ยสมทบในอตัราร้อยละ   3 - 10  ของเงินเดือนพนกังาน  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยไดแ้ตง่ตั=งผูจ้ดัการกองทุนเพื,อ

      บริหารกองทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวงฉบบัที,  2    (พ.ศ.  2532)   ออกตามความในพระราชบญัญตัิกองทุน

      สํารองเลี=ยงชีพ พ.ศ. 2530

              เมื,อวนัที,  14  มีนาคม  2559 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดแ้กไ้ขขอ้บงัคบัการจา่ยเงินสะสม และจา่ยสมทบเขา้กองทุน โดย

      พนกังานจา่ยสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ  3 - 15  ของเงินเดือนแตล่ะเดือน  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจา่ยสมทบในอตัรา

      ร้อยละ 3 - 10

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดจ้า่ยเงินสมทบกองทุนสํารองเลี=ยงชีพพนกังาน สําหรับปี สิ=นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559

      จาํนวน 3,995,494.36 บาท และ 3,931,286.15 บาท ตามลาํดบั

40. เครื.องมือทางการเงนิ

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไมมี่นโยบายที,จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที,เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื,อการเกง็กาํไร

      หรือการคา้

      40.1  ความเสี,ยงดา้นสภาพคลอ่ง

               ความเสี,ยงดา้นสภาพคลอ่งหรือความเสี,ยงในการระดมทุน   คือ   ความเสี,ยงที,บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะเผชิญกบัความ

      ยุง่ยากในการระดมทุนใหเ้พียงพอและทนัเวลาตอ่การปฏิบตัิตามภาระผูกพนัที,ระบุไวใ้นเครื,องมือทางการเงิน  ความเสี,ยงดา้น

      สภาพคลอ่งอาจเกดิจากการที,กจิการไมส่ามารถขายสินทรัพย์ทางการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาที,ใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยุติธรรม

      40.2  ความเสี,ยงจากอตัราดอกเบี=ย

               เป็นความเสี,ยงที,เกดิจากการเปลี,ยนแปลงระดบัอตัราดอกเบี=ยที,อาจเกดิขึ=นในอนาคต    เนื,องจากบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย

      มีเงินก ูย้ืมจากสถาบนัการเงินแตส่ว่นใหญเ่ป็นเงินกูร้ะยะยาว ดงันั=นความเสี,ยงในเรื,องอตัราดอกเบี=ยจึงไมก่อ่ใหเ้กดิความเสียหาย

      แกบ่ริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยประกอบกบัการที,กจิการจะมีการขอเปลี,ยนแปลงเงื,อนไขการกูย้ืมหรือมีการหาแหลง่เงินกูใ้หมที่,มี

      ภาระดอกเบี=ยตํ,ามาทดแทนแหลง่เงินกูเ้ดิม

      40.3  ความเสี,ยงดา้นการใหสิ้นเชื,อ

               บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีความเสี,ยงดา้นการใหสิ้นเชื,อที,เก ี,ยวเนื,องกบัลูกหนี=ของกจิการ  อยา่งไรกต็าม   หากมีลูกหนี=ที,

      บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคาดวา่อาจจะมีปัญหาดา้นการชาํระเงินแลว้ผูบ้ริหารของกจิการมีนโยบายที,จะบนัทึกคา่เผื,อหนี=สงสยั

      จะสูญใหเ้พียงพอกบัโอกาสที,จะเกดิความสูญเสียดงักลา่ว

- 57 -



  

 

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

228 

 
 

      40.4  ความเสี,ยงจากอตัราแลกเปลี,ยน

               บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยมีความเสี,ยงจากอตัราแลกเปลี,ยนอนัเก ี,ยวเนื,องจากการซื=อวสัดุกอ่สร้างเป็นเงินตราตา่งประเทศ

      บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสญัญาซื=อขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ เพื,อใชเ้ป็นเครื,องมือในการป้องกนัความเสี,ยง

      ซึ,งสญัญาดงักลา่วมีอายุไมเ่กนิหนึ,งปี

               บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสญัญาซื=อเงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้คงเหลือ ดงันี=

2560 2559 2560 2559

สกลุเงินเยน                       - 0.3139 - 0.3330                       - 484,000,000.00

2560 2559 2560 2559

สกลุเงินเยน                       - 0.3139 - 0.3330                       - 484,000,000.00

      40.5  มูลคา่ยุติธรรมของเครื,องมือทางการเงิน

               ราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนี=สินทางการเงิน  อนัไดแ้ก ่ เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  ลูกหนี=การคา้    เงินให้

      ก ูย้ืมระยะสั=น  ลูกหนี=เงินประกนัผลงาน  เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั=นจากสถาบนัการเงิน    เจา้หนี=การคา้และเจา้หนี=

      หมุนเวียนอื,น หนี= สินตามสญัญาเชา่การเงิน และเจา้หนี= เงินประกนัผลงาน มีมูลคา่ใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยุติธรรม

41. ภาระผกูพันและหนี2สินที.อาจจะเกิดขึ2นภายหน้า

               ณ วนัสิ=นสุดรอบระยะเวลาบญัชี วนัที, 31 ธนัวาคม  2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนั และหนี=สินที,อาจจะเกดิขึ=นดงันี=

      41.1 บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน)  มีภาระผูกพนั และหนี=สินที,อาจจะเกดิขึ=นดงันี=

              41.1.1  บริษทัฯ     มีภาระผูกพนัจากการที,ใหธ้นาคารพาณิชย์ออกหนงัสือคํ=าประกนัให ้    ซึ,งมีมูลคา่รวมทั=งสิ=น  จาํนวน 

      1,305.98 ลา้นบาท แยกเป็นหนงัสือคํ=าประกนัเก ี,ยวกบัสญัญากอ่สร้าง จาํนวน 478.96 ลา้นบาท หนงัสือคํ=าประกนั

      สญัญา หนงัสือคํ=าประกนัการซื=อขายวสัดุกอ่สร้างที,ออกใหแ้กผู่ข้ายวสัดุกอ่สร้าง  จาํนวน  5.00  ลา้นบาท  หนงัสือ

                       ค ํ= าประกนัเงินประกนัผลงาน จาํนวน  123.04 ลา้นบาท หนงัสือคํ=าประกนัการขอใชไ้ฟฟ้า จาํนวน  4.22  ลา้นบาท   

      หนงัสือคํ=าประกนัการยื,นซองประกวดราคาจาํนวน   95.77   ลา้นบาท    หนงัสือคํ=าประกนัเก ี,ยวกบัเงินรับลว่งหนา้

      คา่งานกอ่สร้าง จาํนวน 598.99 ลา้นบาท 

      

อตัราแลกเปลี,ยนตอ่บาท
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              41.1.2  บริษทัฯ  มีภาระผูกพนัที,ตอ้งจา่ยเพิ,มเติมตามสญัญาการจา้งเหมางาน จาํนวน  639.08 ลา้นบาท  จากมูลคา่สญัญา

       การจา้งเหมางานทั=งหมด  จาํนวน 1,925.33  ลา้นบาท  จา่ยชาํระและรับรู้บญัชีแลว้ จาํนวน  1,285.22 ลา้นบาท  

       และยกเลิกสญัญาอีก จาํนวน 1.03 ลา้นบาท

              41.1.3  บริษทัฯ  มีภาระผูกพนัที,ตอ้งจา่ยตามสญัญาเชา่ดาํเนินงานรวมทั=งสิ=น  0.60 ลา้นบาท  แยกเป็นภาระผูกพนัที,มีอายุ

    ไมเ่กนิ 1 ปี จาํนวน 0.45 ลา้นบาท 

              41.1.4  บริษทัฯ    มีภาระผูกพนัที,ตอ้งจา่ยตามสญัญาการจา้งที,ปรึกษาดา้นสื,อสารองค์กรและจดักจิการเพื,อสงัคม (CSR)  

    จาํนวน  0.28 ลา้นบาท

              41.1.5  บริษทัฯ ไดย้ื,นเสนอขอ้พิพาทตอ่สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นคดีพิพาท หมายเลขดาํที, 2/2552 ใหผู้ว้า่จา้งแหง่หนึ,ง

                               ชาํระคา่เสียหาย     และบริษทัดงักลา่วไดย้ื,นคาํคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้    โดยเรียกใหบ้ริษทัฯ    ชดใชค้า่เสียหาย

    อนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี=ขาดใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินคา่เสียหายใหแ้กผู่ว้า่จา้ง จาํนวน  67,324,685.08  บาท   พร้อม

    ดอกเบี=ยร้อยละ 7.50 ตอ่ปี   บริษทัฯ ไดบ้นัทึกภาระหนี=สินแลว้ท ั=งจาํนวน   และบริษทัฯ ยื,นคาํร้องขอเพิกถอนคาํ

    ชี=ขาดอนุญาโตตุลาการตอ่ศาลแพง่   ขณะเดียวกนัผูว้า่จา้ง ไดย้ื,นคาํร้องตอ่ศาลแพง่เพื,อขอใหบ้งัคบัคดี   ศาลแพง่

    ตดัสินใหบ้ริษทัฯ ชาํระเงินคา่เสียหายใหแ้กผู่ว้า่จา้ง  พร้อมดอกเบี=ยร้อยละ 7.50 ตอ่ปี    รวมทั=งคา่ธรรมเนียมและ

    คา่ทนายความ  จาํนวน 1,577,364.00 บาท   บริษทัฯ ไดย้ื,นอุทธรณ์คาํพิพากษาตอ่ศาลฎีกา   และคาํร้องทุเลาการ

    บงัคบัคดีระหวา่งอุทธรณ์   เมื,อวนัที, 15 พฤศจิกายน 2559   ศาลมีคาํสั,งใหง้ดบงัคบัคดีไวก้อ่น  แตค่าํสั,งอายดัเงิน

    ยงัมีผลโดยธนาคารตอ้งสง่เงินไปยงักรมบงัคบัคดี  เมื,อวนัที,  20,  24  มีนาคม  และ   7  กรกฎาคม  2560  จาํนวน 

    69,040,011.94 บาท  จึงบนัทึกไวเ้ป็นเงินวางที,กรมบงัคบัคดี

              41.1.6  บริษทัฯ    ไดบ้นัทึกหนี=สินจากคดีความตามที,ศาลชั=นตน้ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัฯ จา่ยคา่ความเสียหายใหแ้กก่ลุม่

    บุคคลที,ยื,นฟ้องบริษทั เป็นจาํนวน 152,600 บาท  พร้อมดอกเบี=ยร้อยละ  7.50  ตอ่ปี จากเงินตน้  นบัจากวนัฟ้อง

    จนกวา่จะชาํระเสร็จ  และคา่ฤชาธรรมเนียมศาล  บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการยื,นอุทธรณ์

              41.1.7  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกหนี=สินจากคดีความตามที,ศาลชั=นตน้ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัฯ จา่ยคา่ความเสียหายใหแ้กผู่ว้า่จา้ง

    จาํนวน  1,074,912.65  บาท  พร้อมดอกเบี=ยร้อยละ  7.50  ตอ่ปี จากเงินตน้ นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ และ

    คา่ฤชาธรรมเนียมศาล บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการยื,นอุทธรณ์

              41.1.8  บริษทัฯ มีสญัญาใหบ้ริการกบัลูกคา้ซึ,งยงัไมไ่ดร้ับรู้รายไดห้รือยงัไมไ่ดป้ฏิบตัิงานเป็นจาํนวนเงิน 3,447.07 ลา้นบาท

              41.1.9  บริษทัฯ มีภาระที,ตอ้งจา่ยตามสญัญาจา้งที,ปรึกษาดา้นการพฒันาธุรกจิ จาํนวน 0.40 ลา้นบาท

              41.1.10  บริษทัฯ มีภาระที,ตอ้งจา่ยตามสญัญาจา้งที,ปรึกษาดา้นกระบวนการติดตอ่แจง้เหตุและเรียกร้องคา่เสียหาย

    จาํนวน 0.54 ลา้นบาท

              41.1.11  บริษทัฯ มีภาระที,ตอ้งจา่ยตามสญัญาจา้งที,ปรึกษาดา้นประมาณราคา และยื,นขอ้เสนอประมูลงาน จาํนวน 1.10 ลา้นบาท

              41.1.12  บริษทัฯ มีภาระที,ตอ้งจา่ยตามสญัญาจา้งที,ปรึกษาดา้นการตรวจสอบคณุภาพงานกอ่สร้าง จาํนวน 0.58 ลา้นบาท

              41.1.13  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการใหธ้นาคารแหง่หนึ,งอาวลัตั tวสญัญาใชเ้งิน จาํนวน 39.84 ลา้นบาท

              41.1.14  บริษทัฯ มีภาระที,ตอ้งจา่ยตามสญัญาจา้งที,ปรึกษาดา้นกฎหมาย จาํนวน 0.40 ลา้นบาท

              41.1.15  บริษทัฯ มีภาระที,ตอ้งจา่ยตามสญัญาจา้งการแกไ้ขปัญหาผูมี้พฤติกรรมลอ่แหลมตอ่การกระทาํผิดกฎหมาย จาํนวน 0.72 

    ลา้นบาท
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              41.1.16  บริษทัฯ มีภาระที,ตอ้งจา่ยตามสญัญาดูแลรักษาความสะอาดจาํนวน 0.13 ลา้นบาท

              41.1.17  บริษทัฯ มีภาระที,ตอ้งจา่ยตามสญัญาที,ปรึกษาเก ี,ยวกบัดา้นควบคมุงานจาํนวน 2.50 ลา้นบาท

              41.1.18  บริษทัฯ มีภาระที,ตอ้งจา่ยตามสญัญาที,ปรึกษาจาํนวน 1.12 ลา้นบาท

      41.2  บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน) ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัดงันี=

              41.2.1  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัการคํ=าประกนัวงเงินสินเชื,อ 500.00 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ซึ,งเป็น

      กจิการที,ควบคมุร่วมกนั โดยคํ=าประกนัตามสดัสว่นการถือหุน้ ภายในวงเงิน 230.00 ลา้นบาท

              41.2.2  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการคํ= าประกนัวงเงินสินเชื,อ 500.00 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั แมว่งศ์ เอ็นเนอยี, จาํกดั ซึ,งเป็น

      บริษทัยอ่ย โดยคํ=าประกนัตามสดัสว่นการถือหุน้ ภายในวงเงิน 425.00 ลา้นบาท

              41.2.3  บริษทัฯ  มีภาระผูกพนัจากการเขา้ค ํ=าประกนัวงเงินสินเชื,อ 500.00 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 

      ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ย โดยคํ=าประกนัตามสดัสว่นการถือหุน้ภายในวงเงิน 300.00 ลา้นบาท

              41.2.4  บริษทัฯ  มีภาระผูกพนัจากการเขา้ค ํ=าประกนัวงเงินสินเชื,อ 500.00 ลา้นบาท  ใหก้บับริษทั ทุง่สงั กรีน จาํกดั ซึ,งเป็น

      บริษทัยอ่ยโดยคํ=าประกนัตามสดัสว่นการถือหุน้ภายในวงเงิน 325.00 ลา้นบาท

              41.2.5  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการเขา้ค ํ=าประกนัวงเงินสินเชื,อจาํนวน 500.00 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ 

      จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ย โดยคํ=าประกนัตามสดัสว่นการถือหุน้ ภายในวงเงินจาํนวน 255.00 ลา้นบาท

              41.2.6  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัคํ=าประกนัวงเงินสินเชื,อ วงเงินจาํนวน 281.62 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั ชา้งแรก ไบโอ เพาเวอร์ 

      จาํกดั

              41.2.7  บริษทัฯ   มีภาระผูกพนัจากการจา้งผูร้ับเหมากอ่สร้าง มูลคา่ตามสญัญา จาํนวน 25.15 ลา้นบาท จา่ยชาํระแลว้ จาํนวน 

      24.72 ลา้นบาท คงเหลือที,ตอ้งจา่ยชาํระจาํนวน 0.43 ลา้นบาท

              41.2.8  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการคํ= าประกนับตัรเครดิตและคา่บริการอื,น  ณ  สถานีบริการนํ=ามนัวงเงิน 1.00  ลา้นบาท

      ใหก้บับริษทัยอ่ยและกจิการที,ควบคมุร่วมกนั จาํนวน 3 ราย

              41.2.9  บริษทัฯ  มีหนี=สินที,อาจจะเกดิขึ=นจากการที,ธนาคารออกหนงัสือค ํ=าประกนัการใชไ้ฟฟ้า  จาํนวน  0.05  ลา้นบาท 

     ค ํ=าประกนัโดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน)

      41.3  บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีหนี=สินที,อาจจะเกดิขึ=นจากการที,ธนาคารออกหนงัสือ

                ค ํ=าประกนัเป็นจาํนวนเงิน   1.00  ลา้นบาท  ค ํ=าประกนัโดยจดจาํนองที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้างและเครื,องจกัรของโครงการ 

                ตามหมายเหตุ  19   และโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน)

      41.4  บริษทั ทุง่สงั กรีน จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัดงันี=

             41.4.1  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งทนายความ มูลคา่ตามสญัญาจาํนวน 1.00 ลา้นบาท จา่ยชาํระแลว้ จาํนวน 0.50

   ลา้นบาท และมียอดคงเหลือที,ตอ้งจา่ยชาํระอีก 0.50 ลา้นบาท 

             41.4.2  บริษทัฯ มีหนี=สินที,อาจจะเกดิขึ=นจากการที,ธนาคารออกหนงัสือคํ=าประกนัการใชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่น

   ภูมิภาค  เป็นจาํนวนเงิน  0.14  ลา้นบาท  ค ํ=าประกนัโดยจดจาํนองที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้างและเครื,องจกัรของ

   โครงการ ตามหมายเหตุ 19 และโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน)
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      41.5  บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัดงันี=

              41.5.1   บริษทัฯ  มีหนี=สินที,อาจจะเกดิขึ=นจากการที,ธนาคารออกหนงัสือคํ=าประกนัการปฏิบติัตามสญัญาซื=อขายเป็น

   จาํนวนเงิน 4.20 ลา้นบาท ค ํ=าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

              41.5.2  บริษทัฯ   มีภาระผูกพนัจากการจา้งเหมาควบคมุงานถมดิน ขุดดิน มูลคา่ตามสญัญา จาํนวน  33.52 ลา้นบาท 

   ซึ,งไดช้าํระแลว้ จาํนวน 31.19 ลา้นบาท คงเหลือที,ตอ้งชาํระจาํนวน 2.33 ลา้นบาท

              41.5.3  บริษทัฯ   มีภาระผูกพนัจากการทาํสญัญาซื=อขายที,ดินเพื,อกอ่สร้างโรงไฟฟ้า จาํนวนเงิน 76.50 ลา้นบาท ซึ,งได้

   ชาํระแลว้ จาํนวน 30.63 ลา้นบาท คงเหลือที,ตอ้งชาํระ จาํนวน 45.87 ลา้นบาท

              41.5.4  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งผูร้ับเหมาติดต ั=งระบบไฟฟ้า มูลคา่ตามสญัญา 6.09 ลา้นบาท ยงัไมไ่ดช้าํระทั=งจาํนวน

              41.5.5  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งผูร้ับเหมา มูลคา่จาํนวน 10.08 ลา้นบาท จา่ยชาํระแลว้จาํนวน 0.56 ลา้นบาท คงเหลือ

   ที,ตอ้งชาํระอีกจาํนวน 9.52 ลา้นบาท

              41.5.6  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งจดัทาํรายงานสิ,งแวดลอ้ม มูลคา่ตามสญัญา จาํนวน 1.1 ลา้นบาท จา่ยชาํระแลว้ จาํนวน 

   0.77 ลา้นบาท คงเหลือที,ตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.33 ลา้นบาท 

      41.6  บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัดงันี=

                41.6.1  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งผูร้ับเหมากอ่สร้างลานกองเชื=อเพลิงมูลคา่ตามสญัญาจาํนวน 5.88 ลา้นบาท 

        จา่ยชาํระแลว้จาํนวน 5.09 ลา้นบาท ยอดคงเหลือที,ตอ้งจา่ยชาํระอีก จาํนวน 0.79 ลา้นบาท

                41.6.2  บริษทัฯ มีหนี=สินที,อาจเกดิขึ=นจากการที,ธนาคารออกหนงัสือค ํ=าประกนัการใชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าสว่น

        ภูมิภาค เป็นจาํนวนเงิน 1.20 ลา้นบาท คํ=าประกนัโดย จดจาํนองที,ดินพร้อมสิ,งปลูกสร้างและเครื,องจกัรของ

        ของโครงการ ตามหมายเหตุ 19 และโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ=ง จาํกดั (มหาชน)

      41.7  บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัดงันี=

                41.7.1   บริษทัฯ มีหนี=สินที,อาจจะเกดิขึ=นจากการที,ธนาคารออกหนงัสือคํ=าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาซื=อขายเป็น

       จาํนวน 1.84 ลา้นบาท คํ=าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

                41.7.2  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งที,ปรึกษากอ่สร้างโรงไฟฟ้า มูลคา่ตามสญัญา จาํนวน  2.04 ลา้นบาท จา่ย

       ชาํระแลว้จาํนวน 1.80 ลา้นบาท และคงเหลือที,ตอ้งจา่ยชาํระอีก จาํนวน 0.24 ลา้นบาท

                41.7.3  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งผูร้ับเหมาทดสอบระบบ มูลคา่ตามสญัญาจาํนวน 5.50 ลา้นบาท จา่ยชาํระแลว้

       จาํนวน 2.57 ลา้นบาท คงเหลือที,ตอ้งชาํระอีก 2.93 ลา้นบาท

      41.8  บริษทั แมว่งศ์ เอ็นเนอยี, จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัมีภาระผูกพนั ดงันี=

                41.8.1   บริษทัฯ มีหนี=สินที,อาจจะเกดิขึ=นจากการที,ธนาคารออกหนงัสือคํ=าประกนัการใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวนเงิน 1.2 ลา้นบาท 

       ค ํ=าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

                41.8.2  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งดูแลและบริหารสิ,งแวดลอ้ม มูลคา่ตามสญัญาจาํนวน 0.31 ลา้นบาท จา่ยชาํระแลว้

       จาํนวน 0.21 ลา้นบาท คงเหลือที,ตอ้งชาํระจาํนวน 0.10 ลา้นบาท

                41.8.3  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการทาํสญัญาซื=อขายพืชพลงังาน มูลคา่ตามสญัญาจาํนวน 13.65 ลา้นบาท จา่ยชาํระแลว้

       จาํนวน 4.55 ลา้นบาท คงเหลือที,จะตอ้งชาํระจาํนวน 9.09 ลา้นบาท

                41.8.4  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตอ้งชาํระคา่เบี=ยประกนัภยัทรัพย์สิน มูลคา่จาํนวน 1.55 ลา้นบาท  ซึ,งยงัไมไ่ดช้าํระทั=งจาํนวน
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      41.9  บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัดงันี=

                41.9.1   บริษทัฯ มีหนี=สินที,อาจจะเกดิขึ=นจากการที,ธนาคารออกหนงัสือคํ=าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาซื=อขายไฟฟ้า

       เป็นจาํนวน 4.95 ลา้นบาท คํ=าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

                41.9.2  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการซื=อที,ดินเพื,อกอ่สร้างโรงไฟฟ้า เป็นจาํนวนเงิน 25.32 ลา้นบาท ซึ,งจา่ยชาํระแลว้

      จาํนวน 3.75 ลา้นบาท คงเหลือที,ตอ้งจา่ยชาํระอีก จาํนวน 21.57 ลา้นบาท

                41.9.3  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งเหมางานถมดิน ขุดดิน เป็นจาํนวนเงิน 8.74 ลา้นบาท ซึ,งจา่ยชาํระแลว้

      จาํนวน 7.65 ลา้นบาท คงเหลือที,ตอ้งจา่ยชาํระอีก จาํนวน 1.10 ลา้นบาท

                41.9.4  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งที,ปรึกษาทาํรายงานหลกัการปฏิบติัการขายไฟฟ้า COP มูลคา่ตามสญัญาจาํนวน 

      0.5 ลา้นบาท ชาํระแลว้จาํนวน 0.47 ลา้นบาท คงเหลือที,ตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.03 ลา้นบาท

                41.9.5  บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งผูร้ับเหมา มูลคา่จาํนวน 0.50 ลา้นบาท จา่ยชาํระแลว้จาํนวน 0.15 ลา้นบาท คงเหลือ

      ที,ตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.35 ลา้นบาท

      41.10  บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัดงันี=

                41.10.1 บริษทัฯ มีหนี=สินที,อาจจะเกดิขึ=นจากการที,ธนาคารออกหนงัสือค ํ=าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาซื=อขายไฟฟ้า

       เป็นจาํนวน 4.95 ลา้นบาท คํ=าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

                41.10.2 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการซื=อที,ดินเพื,อกอ่สร้างโรงไฟฟ้า เป็นจาํนวนเงิน 17.89 ลา้นบาท จา่ยชาํระแลว้จาํนวน

       3.75 ลา้นบาท คงเหลือที,ตอ้งจา่ยชาํระอีก 14.14 ลา้นบาท

                41.10.3 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งเหมางานถมดิน ขุดดิน มูลคา่ตามสญัญา จาํนวนเงิน 14.36 ลา้นบาท ซึ,งจา่ย

      ชาํระแลว้จาํนวน 6.66 ลา้นบาท คงเหลือที,ตอ้งจา่ยชาํระอีก จาํนวน 7.70 ลา้นบาท

                41.10.4 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งที,ปรึกษาทาํรายงานหลกัการปฏิบตัิการขายไฟฟ้า COP มูลคา่ตามสญัญาจาํนวน 

      0.50 ลา้นบาท ชาํระแลว้จาํนวน 0.47 ลา้นบาท คงเหลือที,ตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.03 ลา้นบาท

                41.10.5 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งผูร้ับเหมา มูลคา่จาํนวน 0.39 ลา้นบาท จา่ยชาํระแลว้จาํนวน 0.12 ลา้นบาท คงเหลือ

      ที,ตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.27 ลา้นบาท

      41.11  บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัดงันี=

                41.11.1 บริษทัฯ มีหนี=สินที,อาจจะเกดิขึ=นจากการที,ธนาคารออกหนงัสือค ํ=าประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาซื=อขายไฟฟ้า

       เป็นจาํนวน 3.15 ลา้นบาท คํ=าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

                41.11.2 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการจา้งที,ปรึกษาทาํรายงานหลกัการปฏิบตัิการขายไฟฟ้า COP มูลคา่ตามสญัญาจาํนวน 

       0.50 ลา้นบาท ชาํระแลว้จาํนวน 0.47 ลา้นบาท คงเหลือที,ตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.03 ลา้นบาท

      41.12  บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั มีหนี=สินอาจจะเกดิขึ=นจากการที,ใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ=าประกนั

                 ปฏิบตัิตามสญัญาการยื,นเสนอขายไฟฟ้าเป็นจาํนวน 9.00 ลา้นบาท ค ํ=าประกนัโดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน)

      41.13  บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั ซึ,งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการที,ใหธ้นาคารพาณิชย์ออกหนงัสือค ํ=าประกนั  

                 1  ฉบบั  เป็นจาํนวนเงินรวม 10.00 ลา้นบาท เป็นการคํ=าประกนัการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 

      41.14  กจิการร่วมคา้   ทีพีซีไอ   ซึ,งเป็นกจิการร่วมคา้     มีภาระผูกพนัจากการที,ใหธ้นาคารพาณิชย์แหง่หนึ,งออกหนงัสือคํ=าประกนั 

                 1 ฉบบั เป็นการคํ=าประกนัสญัญากอ่สร้างกบัผูว้า่จา้ง จาํนวน 35.91 ลา้นบาท

      41.15  กจิการร่วมคา้ ทีพีซี อีเอสจี  ซึ,งเป็นกจิการร่วมคา้มีภาระผูกพนัจากการที,ใหธ้นาคารพาณิชย์แหง่หนึ,งออกหนงัสือค ํ=าประกนั  

                 1  ฉบบั  เป็นการค ํ=าประกนัในสญัญากอ่สร้างกบัผูว้า่จา้ง จาํนวนเงิน 0.76 ลา้นบาท  
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รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม(ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท 
1.1 รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม(ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท 
  

ชื�อ-นามสกลุ/ 
ตําแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั-ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  
(ร้อยละ) 
(31/12/60) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

1. ดร. ธนู กลุชล 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- แต่งตั%งเป็นกรรมการ
เมื)อวนัที) 24 มีนาคม 
2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 
 

- Ph.D.(Higher Education), Southern Illinois 
University at Carbondale, U.S.A. 
- Master of Business Administration 
(Finance), Fairleigh Dickinson University, 
U.S.A. 
- Advanced Management Program, Harvard 
University, U.S.A. 
- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 
- ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที) 2 ปี 
2550 (ปรอ.2) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- ผา่นการอบรมDirector Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที) 68 ปี 2551 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

-ไมม่ี- - 2550 - ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
 
2551 – 2554 
2231 – 2550 
2539 – 2543  
และ 
2511 - 2544 

กรรมการ,ประธานกรรมการ, 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ,ประธานกรรมการ,
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ, ประธานกรรมการ 
 
อธิการบดีกิตติคุณ 
อธิการบดีมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
สมาชิกวฒุิสภา 
 
 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์  
 
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ%ง 
 
บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั 
บจก.สยามพาวเวอร์/ธุรกิจพลงังาน 
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
รัฐสภา  
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ชื�อ-นามสกลุ/ 
ตําแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั-ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  
(ร้อยละ) 
(31/12/60) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

2. นายไชยณรงค์  
จันทร์พลงัศรี  
- กรรมการ  
- ประธานที)ปรึกษา 
- แต่งตั%งเป็นกรรมการ
เมื)อวนัที) 1 ธนัวาคม 
2531 
 
 

57 - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง  
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง 
- อบรม Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที) 69 ปี 2551 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
-อบรมหลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับ
ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที) 2 ปี 2556  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สาํหรับนกับริหารระดบัสูง สถาบนั
พระปกเกลา้ รุ่นที) 13 ปี 2559 
- อบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง/สถาบนั
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที) 21 (ว.ต.ท.21) ปี 
2560 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้ การ
พาณิชย ์(TEPCOT) รุ่นที) 9 ปี 2560 

1.029 - 2560-ปัจจุบนั 
2556 – 2559 
 
2531 – 2556  
 
2556 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ/ประธานที)ปรึกษา 
กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ 
กรรมการ/ผูอ้าํนวยการสายงาน
สนบัสนุน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
 
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ%ง 
บจก.ทีพีซี แอสเสท 
บจก.ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย 
บจก.สยาม พาวเวอร์ 
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ชื�อ-นามสกลุ/ 
ตําแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั-ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  
(ร้อยละ) 
(31/12/60) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

3. นางกนกทิพย์   
จันทร์พลงัศรี  
- กรรมการ 
- ประธาน
กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจ
ลงนามแทนบริษทั 
- แต่งตั%งเป็นกรรมการ
เมื)อวนัที) 28 มกราคม 
2556 

59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
โครงการปริญญาโทสาํหรับผูบ้ริหาร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาบญัชี  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 
ผา่นการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที) 104 ปี 2556 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
อบรมหลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับ
ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นที) 4 ปี 2558 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั   
 
อบรมหลกัสูตร Strategic CFO in Capital 
Program ปี 2558 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  
 
อบรมหลกัสูตร พฒันาสมัพนัธ์ระดบัผูบ้ริหาร 
กองทพัเรือ รุ่นที) 13 ปี 2559 กรมกิจการพล

35.157 - 2560 -ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2560 – ปัจจุบนั 
2556 - 2559 

กรรมการ,ประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส-

บมจ.ไทยโพลีคอนส์  
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ%ง 
บจก.ทีพีซี แอสเซท 
บจก.ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย 
กิจการร่วมคา้ไทยโพลีคอนส์และ
แหลมทองพทัลุง 
กิจการร่วมคา้ทีพีซีไอ 
บจก.ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ 
บจก.มหาชยั กรีน เพาเวอร์ 
บจก.ทุง่สงั กรีน 
บจก.พทัลุง กรีน เพาเวอร์ 
บจก.ปัตตานี กรีน  
บจก.แม่วงศ ์เอน็เนอยี) 
บจก.สตูล กรีน เพาเวอร์ 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 
บจก.สยาม พาวเวอร์ 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
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ชื�อ-นามสกลุ/ 
ตําแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั-ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  
(ร้อยละ) 
(31/12/60) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 
เรือนทหารเรือ  
 
อบรมหลกัสูตร Professional Family Business 
Management (PFBM) รุ่นที) 16 ปี 2559 
ธนาคารกสิกรไทย  
 
อบรมหลกัสูตร นกับริหารระดบัสูง 
“ธรรมศาสตร์เพื)อสังคม” รุ่นที) 9 ปี 2559 
มูลนิธิสถาบนัวิทยาการธรรมศาสตร์เพื)อสงัคม 
 

 
 

กลุ่มงานบญัชีและการเงิน  
 

 
 

4. ดร.สุพงษ์  ลิ-มธนากลุ-
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ  
- แต่งตั%งเป็นกรรมการ
เมื)อวนัที) 24 มีนาคม 
2551 
 
 
 
 

66 ปริญญาเอก DBA สาขา การตลาด University 
of San Gabriel   
 
ปริญญาโท M.S. สาขา Marketing California 
State University 
 
ปริญญาตรี B.S. สาขา Economics California 
State University 
 
 
ผา่นการอบรม Director Accreditation 

ไมม่ี - 2559-ปัจจุบนั 
 
 
 

2550 – 2559 
 

2530 - 2540 
 
 

2543 - 2548 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 

รองอธิการบดี 
 
คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์  
บจก.เอส เจ อาร์ อินเตอร์เนชั)น
แนล 
บมจ.เนชั)น บรอดแคสติ%ง 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
 
 
กงสุลกิตติมศกัดิ{ เบลเยี)ยม  
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ชื�อ-นามสกลุ/ 
ตําแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั-ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  
(ร้อยละ) 
(31/12/60) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 
 
 

 

Program (DAP) รุ่นที) 68 ปี 2551 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

2538 - 2542 
 

กิตติมศกัดิ{ มองโกเลีย 

5. นายพรเทพ   
เศวตวรรณกลู  
- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- แต่งตั%งเป็นกรรมการ
เมื)อวนัที) 30 
พฤษภาคม 2551 
 
 
 

44 ปริญญาโท สาขาการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
ปริญญาตรี สาขาการบญัชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
ผา่นการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที) 45 ปี 2548 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

ไมม่ี - 2551- ปัจจุบนั 
 
 
2550- ปัจจุบนั 
 
 
 
2547-2550 
 
 
2539-2547 

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการ
อิสระ 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
 
 
ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 
บจก.เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) /  
ธุรกิจจาํหน่ายเครื)องชั)งตวงวดั 
 
บจก.กาญจน์คอร์น / 
ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายพืชผกับรรจุ
ภาชนะปิดผนึก 
บจก.สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั / 
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ชื�อ-นามสกลุ/ 
ตําแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั-ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  
(ร้อยละ) 
(31/12/60) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ธุรกิจตรวจสอบบญัชี 
 
 
 
 
 
 

6. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล 
- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 - กรรมการอิสระ 
- แต่งตั%งเป็นกรรมการ
เมื)อวนัที) 26 กนัยายน 
2559 
 
 
 
 
 

62 ปริญญาเอก Doctor of Business 
Administration (Finance),    Southern 
Illinois University at Carbondale,U.S.A 
 
ปริญญาโท Master of Accounting, Utah State 
University, U.S.A 
 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 
ผา่นการอบรม Director Accreditation 

ไมม่ี - 2559-ปัจจุบนั 
 
 
 
2557-ปัจจุบนั   
 
 
2555 - 2558, 2559   

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการ
อิสระ 
 
 
อาจารยผ์ูม้ีความรู้ความสามารถ
พิเศษ   
 
กรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 
 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ชื�อ-นามสกลุ/ 
ตําแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั-ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  
(ร้อยละ) 
(31/12/60) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program (DAP) รุ่นที) 134 ปี 2560  จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

7. นายเชิดศักดิB   
วฒันวจิิตรกลุ  
- กรรมการ  
- แต่งตั%งเป็นกรรมการ
เมื)อวนัที) 28 มกราคม 
2556 
 
 
 
 

40 
 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
ผา่นการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที) 100 ปี 2556 จากสมาคม 
 
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

0.200 - 
 

2556 - ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ,กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์  
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ%ง 
บจก.ทีพีซี แอสเซท 
บจก.ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ 
บจก.มหาชยั กรีน เพาเวอร์ 
บจก.ทุง่สงั กรีน 
บจก.พทัลุง กรีน เพาเวอร์ 
บจก.ปัตตานี กรีน 
บจก.แม่วงศ ์เอน็เนอยี) 
บจก.สตูล กรีน เพาเวอร์ 
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ชื�อ-นามสกลุ/ 
ตําแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั-ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  
(ร้อยละ) 
(31/12/60) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสูตร CFO Thailand รุ่นที) 16 ปี 2557  
 
 
 
 
 
 
 
2553–2556 
 
2551–2553 
 
2549 –2551 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
ผูอ้าํนวยการ-สายงานพฒันา
ธุรกิจ 
ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
 
Senior Business and Product  
Development 

บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 
บจก.สยาม พาวเวอร์ 
 
 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
 
 
 
บจก.เอ.พี. ฮอนดา้/ 
ธุรกิจขายจกัรยานยนต ์
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ชื�อ-นามสกลุ/ 
ตําแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั-ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  
(ร้อยละ) 
(31/12/60) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

8. นายปฐมพล  
สาวทรัพย์  
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจา้หนา้ที)
บริหารและกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจ
ลงนามแทนบริษทั  
- แต่งตั%งเป็นกรรมการ
เมื)อวนัที) 24 เมษายน 
2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา 
Southwestern University (ประเทศฟิลิปปินส์) 
 
ผา่นการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที) 103 ปี 2556 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
อบรมหลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดิน สาํหรับ
ผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่น 3 ปี 2557 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

0.000 
(786 หุ้น) 

- ก.พ.2560-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2558-ปัจจุบนั 
2556-2558 
2551-2556 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส
กลุ่มงานก่อสร้าง 
ผูอ้าํนวยการ-สายงานสนบัสนุน 
ผูจ้ดัการฝ่ายจดัหา-จดัจา้ง 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ%ง 
บจก.ทีพีซี แอสเซท 
บจก.ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย 
กิจการร่วมคา้ทีพีซีไอ 
บจก.ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ 
บจก.มหาชยั กรีน เพาเวอร์ 
บจก.พทัลุง กรีน เพาเวอร์ 
บจก.สตูล กรีน เพาเวอร์ 
 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
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ชื�อ-นามสกลุ/ 
ตําแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั-ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  
(ร้อยละ) 
(31/12/60) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

9. นายจักรกฤษณ   
พงษ์ประเสริฐ  
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูม้ีอาํนาจ
ลงนามแทนบริษทั 
- แต่งตั%งเป็นกรรมการ
เมื)อวนัที) 1 กรกฎาคม 
2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
ผา่นการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที) 123 ปี 2558 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

ไมม่ี - มิ.ย.2559-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 

2558-พ.ค.2559 
 

2557-2558 
 
 

2556–2557 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาย
งานวิศวกรรมปฏิบตัิการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงาน
สนบัสนุน 
ผูอ้าํนวยการ-สายงานก่อสร้าง
งานภาครัฐ 
 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์/ 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
บจก.ทีพีซี แอสเซท 
บจก.ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
บจก.หาดใหญ่ พี.เอส.เอม็.ก่อสร้าง 
ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง 
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ชื�อ-นามสกลุ/ 
ตําแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั-ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  
(ร้อยละ) 
(31/12/60) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

10 นายอดศิร ศรีสุขใส 
- แต่งตั%งเป็น
กรรมการบริหารเมื)อ
วนัที) 11 สิงหาคม 
2559 
 
 

49 - ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางธุรกิจ สาขา บริหารการเงิน สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต (เกียรติ
นิยมอนัดบัสอง) สาขา เศรษฐศาสตร์ระหวา่ง
ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- อบรมหลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดินสาํหรับ
ผูบ้ริหารระดบัสูง  รุ่นที) 3 ปี 2557 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  
- อบรมหลกัสูตร Strategic CFO in Capital 
Program  รุ่นที) 3 / ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ปี 2559 
- อบรมหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการคา้
และการพาณิชย ์(Top Executive Program in 
Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที) 10 ปี 
2560 
- ผา่นการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที) 134 ปี 2560  จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 
 

ไมม่ี - 1 มี.ค.2559-
ปัจจุบนั 
 

2547 - 2559 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่         
สายงานบญัชีและการเงิน 
 
รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวางแผน
กลยทุธ์องคก์ร 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
 
 
บจก.บริหารสินทรัพยส์ุขมุวิท/
ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์
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ชื�อ-นามสกลุ/ 
ตําแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั-ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  
(ร้อยละ) 
(31/12/60) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

11 นายวกิลุ โลหะมงคล 
-  แต่งตั%งเป็น
กรรมการบริหารเมื)อ
วนัที) 11 สิงหาคม 
2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

56 ปริญญาโท สาขาวิศกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 

ไมม่ี - 2559-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2549-2558 
 

2547-2549 
 

2533-2547 
 
 
 

รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงาน
วิศวกรรมเทคนิค 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ผูอ้าํนวยการ สายงานเทคนิค 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายก่อสร้าง 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายประมาณราคา 
 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
บจก.ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ 
บจก.ทุง่สงั กรีน 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 
 
 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
 
Thai Kawashima Co.,Ltd   
 
Thai Shimizu Co.,Ltd 
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ชื�อ-นามสกลุ/ 
ตําแหน่ง/ 

วนัที�ได้รับแต่งตั-ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวฒุิการศึกษา/ 
ประวตัิอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษทั  
(ร้อยละ) 
(31/12/60) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/ 
บริษทั/ 

ประเภทธุรกจิ 

12 น.ส.จริยา ปิ� นเพชร  
- เลขานุการบริษทั  
- แต่งตั%งเมื)อวนัที) 1 
กรกฎาคม 2558 
 
 

41 - ปริญญาตรีครุศาสตร์บณัฑิต  
มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 
- ผา่นการอบรมหลกัสูตร Effective Minute 
Taking (EMT) รุ่นที) 34 ปี 2558 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
- ผา่นการอบรมหลกัสูตร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นที) 63 ปี 2558 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  
- อบรมหลกัสูตรเจรจาต่อรองอยา่งมีกลยทุธ์  
ปี 2555 สถาบนัเพิ)มผลผลิตแห่งประเทศไทย 
- อบรมหลกัสูตรคิดอยา่งเป็นระบบ ปี 2555 
สถาบนัเพิ)มผลผลิตแห่งประเทศไทย 
- อบรมหลกัสูตรเลขานุการบริหาร รุ่นที) 48 ปี 
2554 บจก.ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ 
- อบรมหลกัสูตรขอ้ควรระวงัเกี)ยวกบัการ
จดัระบบและปรับปรุงเอกสารรับ-จ่าย ปี 2554 
บจก.ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ 
- อบรมหลกัสูตรเทคนิคการสอนงานบน
พื%นฐาน Competency และ KPIs ปี 2553 บจก.
ไฮไพ เทรนนิ)ง แอน์ คอนเซา้ทแ์ทนซี) (HIPO) 

- 
 

- 2558-ปัจจุบนั 
 
2551-2558 
 
2549-2551 
 
 
2544-2549 
 
 
 

เลขานุการบริษทั 
 
เลขานุการผูบ้ริหาร 
 
เจา้หนา้ที)ฝ่ายบุคคลอาวุโส 
 
 
เลขานุการฝ่ายก่อสร้าง 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์  
 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์  
 
บจก.เจมิไนย แอนด ์แอสโซซิเอท / 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 
บจก.เซี% ยมอินเตอร์กรุ๊ป (ปิด
กิจการ) /ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
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1.2 หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 
 เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที)ตามที)กาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที) 4) 
พ.ศ. 2551 ซึ) งมีผลใชบ้งัคบัในวนัที) 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื)อสัตยส์ุจริต รวมทั%งตอ้งปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที)ประชุมผูถ้ือหุน้ ทั%งนี%  หนา้ที)ตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงันี%  

1.  จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปนี%  
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบริษทั 
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ 

2.  เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที)รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัที)บริษทัไดร้ับรายงานนั%น 

3.  ดาํเนินการอื)น ๆ ตามที)คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนดนอกจากนี%  เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ที)อื)นตามที)บริษทัมอบหมาย ดงันี%  
 -  ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที)เกี)ยวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบตัิดา้นการกาํกบัดูแลในการดาํเนินกิจกรรมของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย 
-  ทาํหนา้ที)ในการดาํเนินการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถ้ือหุน้ 
-  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหฏ้ิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติที)ประชุมผูถ้ือหุน้ 
-  ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที)กาํกบัดูแล เช่น สาํนกังานตลาดหลกัทรัพยฯ์ และดูแลการเปิดเผยขอ้มลู และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที)กาํกบั
ดูแลและสาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

-  จดัใหม้ีการปฐมนิเทศ ใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการที)ไดร้ับการแต่งตั%งใหม่ 
-  หนา้ที)อื)น ๆ ตามที)ไดร้ับมอบหมายจากบริษทั 
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