
 

 

 

 

 

บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีและงบการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทานแลว้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รำยงำนกำรสอบทำนงบกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยโพลคีอนส์  จ ำกดั (มหำชน) 

ขา้พเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2562  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  งบแสดงการ                
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ งบกระแส         
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  และหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  ของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  และของ
เฉพาะบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จ ากดั (มหาชน)  ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอ         
งบการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ส่วนขา้พเจ้าเป็น                
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบังบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตกำรสอบทำน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็น     
ต่องบการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่างบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่แสดงฐานะทางการเงินรวมและ
ฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  และของเฉพาะบริษทั 
ไทยโพลีคอนส์ จ ากดั (มหาชน)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะ
กิจการ  กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวด 3 เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
 
(นายนพฤกษ ์พิษณุวงษ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 



สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 290,969,990.06            176,779,055.42           30,325,403.29             69,346,032.95               

เงินลงทุนชัว่คราว 8 45,320,542.92              157,430,067.42           -                               1,782,900.59                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.2, 9.1 -                                392,801.28                  139,762,543.48           160,673,727.60             

บริษทัอ่ืน 9.1 506,826,417.32            702,178,893.48           232,234,385.46           400,390,443.65             

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9.2 214,897,461.71            176,726,738.25           64,013,241.86             37,653,555.16               

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 5.2,10 195,660,503.51            136,530,627.34           231,437,677.56           234,483,079.08             

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 5.2,11 2,709,682.87                3,068,391.63               13,114,222.52             40,015,682.53               

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างและซ้ือวสัดุ 12 194,895,287.31            199,610,475.18           192,878,853.61           197,191,668.64             

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าท่ีดิน -                                102,850,000.00           -                               -                                 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริหารจดัการ 5.2 9,750,000.00                7,750,000.00               -                               -                                 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.2 10,000,000.00              20,000,000.00             356,792,672.47           269,669,172.47             

สินคา้คงเหลือ 13 78,807,790.50              58,244,745.17             68,463,359.55             53,649,187.69               

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 14 238,444,058.02            61,376,840.58             -                               -                                 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,788,281,734.22         1,802,938,635.75        1,329,022,359.80        1,464,855,450.36          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั 15 311,513,844.05            123,376,482.42           82,700,525.21             83,537,813.48               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                                -                               428,149,925.00           428,149,925.00             

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 17 486,472,248.08            482,049,037.53           -                               -                                 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดิน 18 270,222,129.65            270,222,129.65           663,000.00                  663,000.00                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 4,429,492,320.05         4,171,617,920.88        97,074,765.06             96,764,410.04               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 20 12,161,429.82              12,371,583.73             3,358,155.13               3,471,041.05                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36.3 74,653,089.66              68,377,762.23             14,284,254.21             14,815,249.80               

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 152,362,157.25            128,975,365.72           134,384,418.43           109,907,280.98             

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 11 148,643,878.38            121,671,949.26           204,306,541.17           134,971,449.26             

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา 38,909,633.77              41,934,812.45             38,909,633.77             41,934,812.45               

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริหารจดัการ 5.2 85,652,803.73              85,652,803.73             -                               -                                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,460,173.42                3,732,393.42               3,172,388.42               3,391,408.42                 

           รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,013,543,707.86         5,509,982,241.02        1,007,003,606.40        917,606,390.48             
รวมสินทรัพย์ 7,801,825,442.08         7,312,920,876.77        2,336,025,966.20        2,382,461,840.84          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยโพลคีอนส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562

บาท
งบการเงินรวม

                    (ลงช่ือ) ………………………………….................................................................................. กรรมการตามอาํนาจ
                                      (                                                                                                                                         )

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 21 189,118,459.00            154,129,500.40           189,118,459.00           154,129,500.40             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5.2,22 669,248,032.50            806,477,107.96           467,199,248.88           532,182,465.22             

เงินกูยื้มระยะยาว

ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 26 324,240,000.00            324,240,000.00           -                               -                                 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

ส่วนท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 27 7,875,282.58                8,334,220.67               549,455.77                  542,414.34                    

เงินกูยื้มระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.2 20,000,000.00              -                               -                               30,000,000.00               

ประมาณการหน้ีสิน 1,537,331.26                1,512,398.42               -                               -                                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 201,608.85                   17,679.18                    -                               -                                 

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 23 150,038,991.24            105,338,437.72           141,076,327.31           95,982,790.90               

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาก่อสร้าง 5.2,24 205,755,696.65            203,388,809.32           524,702,150.61           546,237,296.32             

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะซ้ือจะขาย 25 55,000.00                     30,000.00                    -                               -                                 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,568,070,402.08         1,603,468,153.67        1,322,645,641.57        1,359,074,467.18          

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 26 2,280,000,000.00         1,838,770,000.00 -                               -                                 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 27 4,993,680.59                6,738,780.18 141,889.49                  281,924.44                    

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 28 26,145,756.75              24,715,661.00             18,149,702.50             17,265,448.00               

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 23 36,395,991.25              54,261,787.44             36,395,991.25             54,261,787.44               

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,347,535,428.59         1,924,486,228.62        54,687,583.24             71,809,159.88               

รวมหนีสิ้น 3,915,605,830.67         3,527,954,382.29        1,377,333,224.81        1,430,883,627.06          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยโพลคีอนส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

บาท

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 2 -

                                      (                                                                                                                                         )

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบการเงินรวม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562

                    (ลงช่ือ) ………………………………….................................................................................. กรรมการตามอาํนาจ



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ - มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

     ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 

    หุน้สามญั 572,759,484 หุน้ 29 572,759,484.00            572,759,484.00           572,759,484.00           572,759,484.00             

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 229,301,838.00            229,301,838.00           229,301,838.00           229,301,838.00             

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

จดัสรรแลว้ 

    ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 80,956,301.70              75,151,564.24             9,416,161.41               9,060,435.03                 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (512,396,607.41) (520,584,460.96) 147,215,257.98           140,456,456.75             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,193,854,417.22         1,193,854,417.22        -                               -                                 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,564,475,433.51         1,550,482,842.50        958,692,741.39           951,578,213.78             

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 2,321,744,177.90         2,234,483,651.98        -                               -                                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,886,219,611.41         3,784,966,494.48        958,692,741.39           951,578,213.78             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,801,825,442.08         7,312,920,876.77        2,336,025,966.20        2,382,461,840.84          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                                      (                                                                                                                                         )

                    (ลงชือ) ………………………………….................................................................................กรรมการตามอาํนาจ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บริษทั ไทยโพลคีอนส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

- 3 -

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2562



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดรั้บเหมาก่อสร้าง 361,005,032.81         428,714,827.96          697,828,446.83           449,527,727.77            

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 392,462,343.84         342,681,718.87          -                              -                                

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 21,910,000.00           43,770,000.00            -                              -                                

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 2,089,718.75             1,316,997.70              -                              -                                

รวมรายได้ 777,467,095.40         816,483,544.53          697,828,446.83           449,527,727.77            

ตน้ทุนรับเหมาก่อสร้าง (350,602,665.37) (384,847,026.05)         (651,942,678.47) (404,287,989.13)           

ตน้ทุนจากการขายไฟฟ้า (214,489,510.88) (188,351,751.08)         -                              -                                

ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (14,471,054.94) (31,012,554.32)           -                              -                                

ตน้ทุนจากการขายสินคา้และบริการ (1,891,260.73)            (1,220,881.48)             -                              -                                

รวมต้นทุน (581,454,491.92)        (605,432,212.93)         (651,942,678.47)         (404,287,989.13)           

กําไรขั้นต้น 196,012,603.48         211,051,331.60          45,885,768.36             45,239,738.64              

รายไดอ่ื้น 9,553,918.37             4,587,742.82              11,337,107.70             5,095,963.19                

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 205,566,521.85         215,639,074.42          57,222,876.06             50,335,701.83              

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย (1,514,322.32) (3,088,555.71) -                              -                                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (77,674,430.60) (68,537,537.00)   (45,504,099.42) (42,927,479.77)

(หน้ีสงสยัจะสูญ)/โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (31,991.21) (20,137.14)   (634,184.20) (841,671.76)

ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (1,163,003.48) -                              -                              -                                

ตน้ทุนทางการเงิน (21,222,209.41) (23,395,327.17)   (2,590,296.37) (4,446,510.06)

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 4,398,277.71             3,669,940.28 -                              -                                

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 108,358,842.54         124,267,457.68          8,494,296.07               2,120,040.24                

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 34, 36 5,241,005.65             (1,527,549.51)   (1,379,768.46) (746,995.02)

กําไรสําหรับงวด 113,599,848.19         122,739,908.17          7,114,527.61               1,373,045.22                

กําไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด -                             -                              -                              -                                

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 113,599,848.19         122,739,908.17          7,114,527.61               1,373,045.22                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

           (                                                                                                                                       )

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

                    (ลงช่ือ) ………………………………….................................................................................. กรรมการตามอาํนาจ



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

การแบ่งปันกําไรรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 13,992,591.01           36,710,842.67            7,114,527.61               1,373,045.22                

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 99,607,257.18           86,029,065.50            -                              -                                

กาํไรสาํหรับงวด 113,599,848.19         122,739,908.17          7,114,527.61               1,373,045.22                

การแบ่งปันกําไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 13,992,591.01           36,710,842.67            7,114,527.61               1,373,045.22                

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 99,607,257.18           86,029,065.50            -                              -                                

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 113,599,848.19         122,739,908.17          7,114,527.61               1,373,045.22                

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน          32

กาํไรต่อหุ้น 0.024 0.065 0.012 0.002

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั(หุ้น) 572,759,484 567,013,829 572,759,484 567,013,829

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 2 -

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

บาท

                    (ลงช่ือ) ………………………………….................................................................................. กรรมการตามอาํนาจ

           (                                                                                                                                       )



จดัสรรแลว้ สาํรองจาก ผลต่างจากการ
ทุนที่ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง การจ่ายโดย เปลี่ยนแปลงสัดส่วน รวมองคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียที่ รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ เจา้ของบริษทัใหญ่ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 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            
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
รับชาํระค่าหุน้เพิ่มทุน 29 707,500.00             1,415,000.00          -                          -                          -                          -                                   -                                    2,122,500.00                    -                                   2,122,500.00                   
รับชาํระค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สีย
     ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                          -                          -                          -                          -                          -                                   -                                    -                                    23,074,910.00                 23,074,910.00                 
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 -                          -                          6,009,055.89          (6,009,055.89)         -                          -                                   -                                    -                                    -                                   -                                   
เงินปันผลจ่าย 30 -                          -                          -                          -                          -                          -                                   -                                    -                                    (11,312,537.50)                (11,312,537.50)                
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          36,710,842.67        -                          -                                   -                                    36,710,842.67                  86,029,065.50                 122,739,908.17               
รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ 707,500.00             1,415,000.00          6,009,055.89          30,701,786.78        -                          -                                   -                                    38,833,342.67                  97,791,438.00                 136,624,780.67               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 567,705,607.00      219,194,084.00      51,957,961.04        (589,334,499.56)     10,208,963.35        1,183,645,453.87            1,193,854,417.22             1,443,377,569.70             1,954,969,716.88            3,398,347,286.58            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 572,759,484.00 229,301,838.00      75,151,564.24        (520,584,460.96)     10,208,963.35        1,183,645,453.87            1,193,854,417.22             1,550,482,842.50             2,234,483,651.98            3,784,966,494.48            
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
รับชาํระค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สีย
     ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                          -                          -                          -                          -                          -                                   -                                    -                                    28,250,000.00                 28,250,000.00                 
หุน้สามญัลดลงจากการจาํหน่าย-ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สีย
     ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                          -                          -                          -                          -                          -                                   -                                    -                                    (13,000,000.00)                (13,000,000.00)                
ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
     ลดลงสุทธิจากการดาํเนินงานที่ยกเลิก -                          -                          -                          -                          -                          -                                   -                                    -                                    209,592.74                      209,592.74                      
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 -                          -                          5,804,737.46          (5,804,737.46)         -                          -                                   -                                    -                                    -                                   -                                   
เงินปันผลจ่าย 30 -                          -                          -                          -                          -                          -                                   -                                    -                                    (27,806,324.00)                (27,806,324.00)                
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                          -                          -                          13,992,591.01        -                          -                                   -                                    13,992,591.01                  99,607,257.18                 113,599,848.19               
รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ -                          -                          5,804,737.46          8,187,853.55          -                          -                                   -                                    13,992,591.01                  87,260,525.92                 101,253,116.93               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 572,759,484.00      229,301,838.00      80,956,301.70        (512,396,607.41)     10,208,963.35        1,183,645,453.87            1,193,854,417.22             1,564,475,433.51             2,321,744,177.90            3,886,219,611.41            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

                    (ลงชื่อ) ………………………………….................................................................................................................. กรรมการตามอาํนาจ
             (                                                                                                                                                              )

บริษทั ไทยโพลคีอนส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

บาท
กาํไร(ขาดทุน)สะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ รวม
และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ทุนสาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 566,998,107.00            217,779,084.00            5,964,012.69                111,435,242.74            902,176,446.43            

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

รับชาํระค่าหุน้เพิ่มทุน 29 707,500.00                   1,415,000.00                -                                -                                2,122,500.00                

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 -                                -                                68,652.26                     (68,652.26)                   -                                

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                1,373,045.22                1,373,045.22                

รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ 707,500.00                   1,415,000.00                68,652.26                     1,304,392.96                3,495,545.22                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 567,705,607.00            219,194,084.00            6,032,664.95                112,739,635.70            905,671,991.65            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 572,759,484.00            229,301,838.00            9,060,435.03                140,456,456.75            951,578,213.78            

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 -                                -                                355,726.38                   (355,726.38)                 -                                

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                7,114,527.61                7,114,527.61                

รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้ -                                -                                355,726.38                   6,758,801.23                7,114,527.61                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 572,759,484.00            229,301,838.00            9,416,161.41                147,215,257.98            958,692,741.39            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

                    (ลงชื่อ) ………………………………….....................................................................................กรรมการตามอาํนาจ
                                                                                                  (                                                                                                                               

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 2562

บาท
กาํไร(ขาดทุน)สะสม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ



2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 108,358,842.54      124,267,457.68       8,494,296.07        2,120,040.24        

รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสด

    รับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 40,489,753.08        36,062,805.96         3,028,905.03        3,222,086.38        

หน้ีสงสัยจะสูญ/(โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) 31,991.21                20,137.14                634,184.20           841,671.76           

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ -                           (1,423,490.34)         -                        -                        

(กาํไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้ 13,561.00                -                           -                        -                        

ส่วนแบ่ง(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (4,398,277.71)         (3,669,940.28)         -                        -                        

ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก 1,163,003.48          -                           -                        -                        

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ 649.01                     (750.46)                    -                        (750.46)                 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 585,252.71              59,694.39                11,508.89             59,694.39             

ประมาณการหน้ีสินท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 11,348.37                769,400.31              11,348.37             769,400.31           

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ่าย 1,099,104.87          -                           -                        -                        

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,280,474.25          956,828.38              736,705.00           667,074.75           

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 21,222,209.41        23,395,327.17         2,590,296.37        4,446,510.06        

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 169,857,912.22      180,437,469.95       15,507,243.93      12,125,727.43      

สินทรัพย์ดาํเนินงานลดลง (เพิม่ขึน้) .

เงินลงทุนเพ่ือคา้ 110,313,062.91      184,479,642.78 -                        -                        

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 392,801.28              -                           20,911,184.12      -                        

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 195,339,576.15      (9,446,250.58) 168,143,158.18    31,523,047.88

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (38,574,776.26)       (14,745,103.51) (27,365,932.49)    3,681,623.57

สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา (59,129,876.17)       (32,695,381.37) 3,045,401.52        (10,905,603.14)

ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน (26,613,220.36)       (11,005,938.35) (42,433,631.90)    16,179,656.75

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างและซ้ือวสัดุ 4,715,187.87          (1,848,701.49) 4,312,815.03        9,939,863.22

สินคา้คงเหลือ (20,389,545.33)       5,168,585.94 (14,640,671.86)    7,875,667.04

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา (73,414,302.58)       12,269,296.37 -                        -                        

เงินจ่ายล่วงหนา้ผูรั้บเหมา 3,035,178.68          3,660,537.61 3,035,178.68        3,660,537.61
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริหารจดัการ (2,000,000.00)         (422,552.80)             -                        -                        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 293,620.00              2,983,257.85 240,420.00           1,118,300.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

                    (ลงช่ือ) ………………………………….................................................................................กรรมการตามอาํนาจ
                                                         (                                                                                                                                 

บริษทั ไทยโพลคีอนส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ (42,854,298.11)       (78,551,781.76)       (41,185,216.74)    (84,976,733.84)    

เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (98,786,226.87)       (14,948,141.84)       (23,153,705.49)    (3,294,403.13)       

เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 26,834,757.33        (20,084,967.23)       27,227,740.22      (18,294,118.22)    

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาก่อสร้าง 2,366,887.33          (27,753,960.46)       (21,535,145.71)    160,183,959.50

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะซ้ือจะขาย 25,000.00                (845,000.00)             -                        -                        

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 151,411,738.09      176,651,011.11       72,108,837.49      128,817,524.67    

จ่ายดอกเบ้ีย (26,150,235.95)       (20,626,286.66)       (148,822.71)          (1,561,327.27)       

เงินสดรับภาษีเงินได้ 243,970.32              -                           -                        -                        

จ่ายภาษีเงินได้ (25,298,188.82)       (14,558,661.53)       (25,043,840.31)    (14,087,768.04)    

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 100,207,283.64      141,466,062.92       46,916,174.47      113,168,429.36    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชัว่คราว 1,782,900.59          (1,918,578.50)         1,782,900.59        -                        

เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั (188,137,361.63)     (83,103,447.99)       837,288.27           20,333,858.50      

เงินสดรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,000,000.00        -                           -                        31,486.61             

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (5,005,037.00)         (25,651,000.00)       (87,128,537.00)    (2,059,489.66)       

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                        (5,000,000.00)       

เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ -                           7,567,000.00           -                        -                        

เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ -                           4,657,500.00           -                        -                        

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ -                           5,500,000.00           -                        -                        

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,869.16                  1,158.88                  -                        1,158.88               

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (296,924,474.19)     (58,454,854.16)       (3,956,988.96)       (1,155,065.73)       

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (27,000.00)              (17,730.00)               -                        -                        

เงินสดจ่ายสุทธิจากการเลิกกิจการในบริษทัยอ่ย (213,410.74)            -                           -                        -                        

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (473,522,513.81)     (151,419,951.77)     (88,465,337.10)    12,151,948.60      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 2 -

บริษทั ไทยโพลคีอนส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562

บาท

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

                    (ลงช่ือ) ………………………………….................................................................................กรรมการตามอาํนาจ
                                                         (                                                                                                                                 



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

    ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 32,661,526.49        (55,032,894.12)       32,661,526.49      (55,032,894.12)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,000,000.00        -                           -                        -                        

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (30,000,000.00)       -                           (30,000,000.00)    -                        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 522,290,000.00      229,200,000.00       -                        -                        

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (81,060,000.00)       (65,430,000.00)       -                        -                        

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (2,204,037.68)         (1,771,168.04)         (132,993.52)          (126,331.54)          

รับเงินค่าหุน้สามญัและส่วนเกินมูลค่าหุน้ -                           2,122,500.00           -                        2,122,500.00        

รับเงินค่าหุน้สามญับริษทัยอ่ย - ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 28,250,000.00        25,725,000.00         -                        -                        

เงินสดจ่ายคืนทุนในบริษทัยอ่ยท่ีเลิกกิจการ-ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจค (875,000.00)            -                           -                        -                        

เงินสดจ่ายจากการจาํหน่ายหุน้สามญั-ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,750,000.00)         -                           -                        -                        

เงินสดจ่ายเงินปันผล-ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (27,806,324.00)       (11,314,480.08)       -                        (1,942.58)              

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 487,506,164.81      123,498,957.76       2,528,532.97        (53,038,668.24)    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) - สุทธิ 114,190,934.64      113,545,068.91       (39,020,629.66)    72,281,709.72      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัต้นงวด 176,779,055.42      194,198,590.98       69,346,032.95      26,338,350.91      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินงวด 6 290,969,990.06      307,743,659.89       30,325,403.29      98,620,060.63      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 3 -

บริษทั ไทยโพลคีอนส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

                                                         (                                                                                                                                 
                    (ลงช่ือ) ………………………………….................................................................................กรรมการตามอาํนาจ



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

1.  ข้อมูลทั่วไป 

     1.1  บริษทั  ไทยโพลีคอนส์  จาํกดั  (มหาชน)  ทะเบียนเลขท่ี  0107551000037   บริษทัไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์

             แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2552 โดยหลกัทรัพยท์าํการซ้ือขายในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และต่อมาในวนัท่ี 

             16   ธนัวาคม 2553   ไดรั้บอนุมติัให้หลกัทรัพยท์าํการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ ประกอบธุรกิจรับเหมา

             ก่อสร้าง 

     1.2  บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน)  มีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี

             1 .2.1  สาํนกังานใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี  2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29  แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพร้าว  

                      กรุงเทพมหานคร

            1.2.2  สาํนกังานสาขา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 140 ถนนกาํปงบารู ตาํบลบางนาค  อาํเภอเมืองนราธิวาส  จงัหวดันราธิวาส

            1.2.3  สาํนกังานสาขา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 106 หมู่ 10 ถนนนาเกลือ ตาํบลบานา อาํเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี

            1.2.4  สาํนกังานสาขา ตั้งอยูเ่ลขท่ี 74 หมู่ 5 ตาํบลจะโหนง อาํเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา

2.  หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิและนําเสนองบการเงนิ 

     2.1  เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน

            งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดย

     สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์   (“สภาวิชาชีพบญัชี”)   กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด 

     หลกัทรัพย ์ ลงวนัท่ี  22  มกราคม 2544 เร่ือง การจดัทาํและส่งงบการเงิน และรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

     ของบริษทัจดทะเบียน  พ.ศ. 2544   โดยรูปแบบการนาํเสนองบการเงินไม่แตกต่างอยา่งมีสาระสาํคญัจากประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

     การคา้ ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เร่ือง กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559

            งบการเงินระหวา่งกาลน้ีของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  จดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของ

     รายการในงบการเงิน ยกเวน้รายการท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

     2.2  การวดัมูลค่ายติุธรรม

            นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ

     หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน

     มูลค่า ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั  รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3  และรายงานโดยตรง

     ต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

               (                                                                                                          )



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

            ผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้    และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ    หากมีการ

     ใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายติุธรรม   เช่น   ราคาจากนายหนา้   หรือการตั้งราคา  ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจาก

     บุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่า รวมถึงการจดัระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน

     การรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

            เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้ห้มากท่ีสุด เท่าท่ีจะทาํได ้

     มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี 

   -   ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

            และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า

   -   ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ราคาท่ีสงัเกตได)้ สาํหรับสินทรัพยน์ั้น

            หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

   -   ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น

            หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั 

     การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบั

     ตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดรายการ

     2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั

            ในระหวา่งงวด   บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง  2561)    และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

     หรือหลงัวนัท่ี  1  มกราคม 2562   มาถือปฏิบติั    มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว  ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้

     มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี

     การปฎิบติัทางการบญัชี   และการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ

     ปฏิบติัน้ี  ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี

            มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า  
            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ดงัต่อไปน้ี  

            มาตรฐานการบญัชี 

         ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญาก่อสร้าง  

         ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  รายได ้  

            การตีความมาตรฐานการบญัชี

         ฉบบัท่ี 31  (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา
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            การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

         ฉบบัท่ี 13  (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้

         ฉบบัท่ี 15  (ปรับปรุง 2560) สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์

         ฉบบัท่ี 18  (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

            บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี  15  กบัสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสญัญา  ยกเวน้สญัญาท่ีอยูใ่น

     ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน     มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ  5   ขั้นตอน  สาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญา

     ท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะมีสิทธิได้

     รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้       และกาํหนดให้บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณา

     ขอ้เทจ็จริง และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน 

            การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว   มาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและ

     บริษทัยอ่ย

     2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต

            สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 

     ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  1  มกราคม  2563   มาตรฐานการรายงานทาง

     การเงินดงักล่าวไดมี้การเปล่ียนแปลงสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี

            มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกับเคร่ืองมือทางการเงนิ

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั 

     ไดแ้ก่ 

         มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน

         มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน

         มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

         การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ

      ในหน่วยงานต่างประเทศ

         การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการ

     เงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่าย     โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน    ลกัษณะของกระแสเงินสดตาม

     สญัญาและแผนธุรกิจของกิจการ  (Business   Model)    หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน   โดยใช้

     แนวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง   รวมถึงการแสดงรายการและ

     การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน   และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี  

     การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป
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            มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัท่ี  16  เร่ือง  สญัญาเช่า กาํหนดหลกัการสาํหรับการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า  การนาํเสนอ

     และการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า   ซ่ึงกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสาํหรับสญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่า

     มากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ํ่า การบญัชีสาํหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัจากมาตรฐาน

     การบญัชี  ฉบบัท่ี 17  ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่า เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน  โดยใชห้ลกัการเช่นเดียว

     กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี  17   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี  16  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

             มาตรฐานการบญัชี 

            ฉบบัท่ี 17  (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่า 

        การตีความมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 15  (ปรับปรุง 2561) สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจให้แก่ผูเ้ช่า

ฉบบัท่ี 27  (ปรับปรุง 2561) การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย

        การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 4   (ปรับปรุง 2561) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่

            ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงาน

     ทางการเงินท่ีจะมีผลใชบ้งัคบัในอนาคตตามท่ีกล่าวขา้งตน้

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีแผนจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั และคาดวา่จะไม่มี

     ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

3.  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม

     3.1  ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทั  ซ่ึงบริษทั ไทยโพลีคอนส์  จาํกดั  (มหาชน)   มีอาํนาจควบคุมใน

             บริษทัเหล่านั้นทั้งทางตรงและทางออ้ม หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นสาระสาํคญัแลว้ โดยบริษทัฯได้

             นาํบริษทัยอ่ยมาจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ   ส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

     3.2  งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั ไทยโพลีคอนส์  จาํกดั 

             (มหาชน)   และบริษทัยอ่ยเท่านั้น  การใชข้อ้มูลตามงบการเงินเพ่ือวตัถุประสงคอ่ื์น   อาจมีขอ้จาํกดัดา้นลกัษณะธุรกิจท่ีค่อนขา้ง

            แตกต่างกนัในบรรดาบริษทัต่าง ๆ  ท่ีนาํงบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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     3.3  งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ และงบการเงินบริษทัยอ่ย 

            ซ่ึงบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) เขา้ถือหุ้นหรือมีอาํนาจควบคุมอยา่งเป็นสาระสาํคญัในบริษทัยอ่ย  ดงัน้ี

การประกอบธุรกิจ จดัตั้งข้ึน

ในประเทศ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

บริษทัย่อย 

บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั พฒันา ไทย 99.99                 99.99                 

อสงัหาริมทรัพย์

บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั ซ้ือ ขายสินคา้ ไทย 99.99                 99.99                 

บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั  (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ ไทย 41.26                 41.26                 

พลงังาน

กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทอง พทัลุง รับเหมาก่อสร้าง ไทย 99.95                 99.95                 

กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ รับเหมาก่อสร้าง ไทย 99.00                 99.00                 

บริษทัย่อยของบริษทั ทีพซีี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 73.12                 73.12                 

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทุ่งสงั กรีน จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 65.00                 65.00                 

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 65.00                 65.00                 

กระแสไฟฟ้า

บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 60.00                 60.00                 

กระแสไฟฟ้า

บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์  จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 51.00                 51.00                 

กระแสไฟฟ้า

บริษทั  แม่วงศ ์ เอน็เนอยี ่จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 85.00                 85.00                 

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 84.23                 65.00                 

กระแสไฟฟ้า
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การประกอบธุรกิจ จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

บริษทัย่อยของบริษทั ทีพซีี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 84.23                 65.00                 

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย 89.00                 65.00                 

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย -                     65.00                 

(เลิกกิจการวนัท่ี 18 มีนาคม 2562) กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย -                     99.99                 

(เลิกกิจการวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562) กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย ไทย -                     99.99                 

(เลิกกิจการวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562) กระแสไฟฟ้า

บริษทัย่อยของบริษทั ทีพซีี บางกอก ซัพพลาย จํากัด

กิจการร่วมคา้ ทีพีซีอีเอสจี ขายสินคา้และบริการ ไทย 80.00                 80.00                 

4.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคญั  

            งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึน      โดยใชน้โยบายการบญัชี และวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 

     31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ืองการรับรู้รายได ้เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

     ฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ มาถือปฎิบติัดงัน้ี

     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย

            4.1.1  กลุ่มบริษทับนัทึกรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้างตามอตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีทาํเสร็จ    อตัราส่วนของงานก่อสร้างท่ีทาํเสร็จ

                      คาํนวณ  โดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนงานก่อสร้างทั้งหมดท่ีคาดวา่จะใชใ้นการ

                      ก่อสร้างตามสญัญา   กลุ่มบริษทัจะตั้งสาํรองเผ่ือผลขาดทุนจากงานก่อสร้างทนัทีท่ีทราบวา่จะมีผลขาดทุนเกิดข้ึนสาํหรับรายไดท่ี้

                      รับรู้แลว้ในงวดท่ีรายงาน      

     

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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ช่ือกิจการ โดยบริษทัหรือ
ส่วนแบ่งกาํไร
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            4.1.2  บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้ รับรู้เม่ือบริษทัไดป้ฎิบติัตามภาระท่ีตอ้งปฎิบติัตามสญัญา และโอนอาํนาจการควบ
                      คุมของสินคา้ให้กบัลูกคา้แลว้รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามสญัญาหลงัหกัส่วนลดและค่าส่งเสริมการขายต่างๆ      และ
                      ตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึน เน่ืองมาจากรายการนั้น สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ
            4.1.3  บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการเม่ือไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้แลว้
            4.1.4  ในกรณีท่ีมีการขายสินคา้พร้อมการให้บริการ      องคป์ระกอบของรายไดจ้ะปันส่วนตามสดัส่วนให้กบัสินคา้ท่ีส่งมอบและ
                      ภาระท่ีตอ้งปฎิบติัในการให้บริการท่ีรวมอยูใ่นสญัญาโดยให้มีความสมัพนัธ์กบัราคาขายแบบเอกเทศของสินคา้หรือบริการ

                      ท่ีแตกต่างกนัตามขอ้ผกูพนัตามสญัญา

                      รายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็น  “สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา”  ในงบแสดงฐานะ

                      การเงิน ซ่ึงไดจ้ดัประเภทเป็นลูกหน้ีการคา้เม่ือกิจการมีสิทธิท่ีจะไดรั้บชาํระโดยปราศจากเง่ือนไข

                      จาํนวนเงินท่ีกิจการไดรั้บ หรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่มีภาระท่ีตอ้งปฎิบติัให้กบัลูกคา้แสดงไวเ้ป็น "หน้ีสินท่ีเกิดจาก

                      สญัญา"  ในงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือได ้ปฏิบติัตามภาระท่ีระบุไวใ้นสญัญาเสร็จส้ิน
            4.1.5  ตน้ทุนก่อสร้างประกอบดว้ย   ค่าวสัดุ   ค่าแรงงานทางตรง   และโสหุ้ยในการก่อสร้าง   ส่วนค่าใชจ่้ายทัว่ไปและค่าใชจ่้าย
                      ในการบริหาร กลุ่มบริษทัถือเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดท่ีเกิดข้ึน 
            4.1.6  กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง
     4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
             เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  หมายถึง  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงถึงกาํหนด
     จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้
             เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชไ้ดแ้สดงไวแ้ยกต่างหากในบญัชี   “เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกนั”   ภายใตสิ้นทรัพย์
     ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
     4.3  เงินลงทุนชัว่คราว
            4.3.1  เงินลงทุนชัว่คราวท่ีจดัประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม    กลุ่มบริษทับนัทึกผลการเปล่ียน
                      แปลงจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน ณ วนัท่ีในงบการเงินเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
                      และรับรู้จาํนวนสะสมไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นจนกระทัง่จาํหน่ายหลกัทรัพยจึ์งบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในกาํไรขาดทุน
            4.3.2  เงินลงทุนชัว่คราวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม   กลุ่มบริษทับนัทึกผลการเปล่ียนแปลงจากการ
                      วดัมูลค่าเงินลงทุน ณ วนัท่ีในงบการเงินเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
            4.3.3 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายจะใชร้าคามูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ท่ีประกาศ ณ วนัท่ีรายงาน
            4.3.4 กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อนในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน
     4.4  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
            ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงดว้ยมูลค่าตามใบแจง้รายการหกัดว้ยค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  ซ่ึงประมาณจากการสอบทาน
      ยอดคงเหลือ  ณ วนัส้ินงวด  มูลค่าของค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญก็คือผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
      เม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดตดัเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
      สามารถระบุได้

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
               (                                                                                                          )
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     4.5  สินคา้คงเหลือ

            วตัถุดิบ,วสัดุคงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนคาํนวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน

       กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกค่าเผ่ือการลดมูลค่าสาํหรับวสัดุเก่า ลา้สมยัหรือเส่ือมคุณภาพ

     4.6  โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา

            โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา   คือ  โครงการท่ีถืออสงัหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาและการขายในการ

       ดาํเนินธุรกิจปกติ  โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บโดยประมาณแลว้แต่ราคาใด

       ตํ่ากวา่

            มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ คือ ราคาขายโดยประมาณหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการขาย 

            ตน้ทุนของโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาประกอบดว้ย  ตน้ทุนของแต่ละโครงการ  รวมตน้ทุนจากการไดม้า  ค่าใชจ่้าย

       ในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้มื และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้มืซ่ึงบนัทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพยเ์ม่ือโครงการเร่ิมพฒันา

       จนกระทัง่การพฒันาสาํเร็จพร้อมขาย

     4.7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

            บริษทัยอ่ย หมายถึง บริษทัท่ีบริษทัใหญ่ในกลุ่มบริษทัมีสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางออ้มมากกวา่ก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออก

     เสียงทั้งหมด   หรือมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กนาํมารวมในการ

     จดัทาํงบการเงิน  โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัใหญ่มีอาํนาจควบคุม จนถึงวนัท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดข้ายออกไป   รายการและยอดคงเหลือ 

     ระหวา่งกลุ่มบริษทั    ตลอดจนกาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้    นโยบายการบญัชีสาํหรับบริษทัยอ่ยจะ

     เปล่ียนแปลงเพ่ือใชน้โยบายบญัชีเดียวกบักลุ่มบริษทัในการจดัทาํงบการเงินรวม        เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะ

     กิจการโดยใชวิ้ธีราคาทุน หกัดว้ยค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี)

     4.8  เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้

            ส่วนไดเ้สียของบริษทัในกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมร่วมกนัท่ีเป็นร่วมคา้แสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรวมส่วนแบ่ง

     กาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั     นบัจากวนัท่ีมีอาํนาจควบคุมร่วมกนั      จนถึงวนัท่ีอาํนาจ 

    ควบคุมร่วมกนัส้ินสุดลง   ในกรณีท่ีส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บรู้   มีจาํนวนเกินกวา่มูลค่าเงินลงทุน

     ในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั    มูลค่าเงินลงทุนจะถูกลดลงเป็นศูนย ์   และหยดุรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน    เวน้แต่บริษทัฯ    มีภาระผกูพนัตาม

     กฎหมาย  หรือภาระผกูพนัจากการอนุมาน  บริษทัจะรับรู้ขาดทุนเพ่ิมเป็นหน้ีสิน

            เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใชวิ้ธีราคาทุนหกัดว้ยค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี)

     4.9  อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

            อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน   ไดแ้ก่    อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยบริษทัเป็นเจา้ของหรือผูเ้ช่าภายใตส้ญัญาเช่าการเงินเพ่ือหา

     ประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง      ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือใชใ้นการผลิตหรือจดัหา

     สินคา้หรือให้บริการ หรือใชใ้นการบริหารงานของกิจการ หรือขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ  

     4.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

            อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า(ถา้มี)   ส่วนท่ีดินแสดงตามราคาทุนหกั

     ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า(ถา้มี)

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
               (                                                                                                          )
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บมจ. ไทยโพลีคอนส์

     4.10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตดัค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์  โดยวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี

จาํนวนปี

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5

อาคาร 20 - 30

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5

ระบบสาธารณูปโภค 5

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 5

เคร่ืองจกัร 15-25

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 3 - 5

ยานพาหนะ 5

            ท่ีดิน - บ่อดิน บริษทัฯ ตดัจ่ายตามปริมาณการขดุดินไปใช้

            เม่ือมีการขายหรือเลิกใชง้านสินทรัพย ์กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตดัราคาทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชีและ

     รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยเ์หล่านั้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

            ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคต

     จากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ือง หรือจาํนวนท่ีจะไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่

     จาํนวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน

            การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา  จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในระหวา่งงวดบญัชีท่ีเกิดรายการข้ึน  ตน้ทุนของการปรับปรุงให้

     ดีขึ้นอยา่งสาํคญัจะถูกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์ เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะ

     ไหลเขา้สู่กลุ่มบริษทัจะมีมูลค่าสูงเกินกวา่มาตรฐานการใชป้ระโยชน์เดิมของสินทรัพยท่ี์มีไวต้ั้งแต่ตน้เม่ือไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีอยูใ่น

     ปัจจุบนั การปรับปรุงหลกัจะถูกตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง

            กาํไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน     อาคารและอุปกรณ์     กาํหนดขึ้นจากราคาตามบญัชี     และไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรจากการ

     ดาํเนินงาน

            สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งแสดงในราคาทุน  โดยท่ียงัไม่มีการตดัค่าเส่ือมราคา  จนกระทัง่สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จ  และพร้อมท่ีจะใช้

     งานไดต้ามวตัถุประสงค์

            ดอกเบ้ียจากการกูย้มืเงินเพื่อนาํมาใชใ้นการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์   ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพยน์ั้นตลอด

     ช่วงเวลาการก่อสร้าง   และเตรียมสินทรัพยน์ั้นใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์  ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียท่ีเกิด

     จากเงินกูย้มื

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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บมจ. ไทยโพลีคอนส์

     4.11 ท่ีดินรอการพฒันา

              ท่ีดินรอการพฒันาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (ถา้มี)    โดยราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดินและ

     ตน้ทุนในการพฒันาท่ีดิน 

     4.12  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 

              4.12.1  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนแสดงในราคาทุน หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  และค่าเผือ่การ

                           ดอ้ยค่า (ถา้มี) โดยจะตดัจาํหน่ายตามวธีิเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ ดงัน้ี

จาํนวนปี

                           โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 5

              4.12.2  ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน      การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความ

                           นิยมภายหลงัจากการรับรู้รายการเร่ิมแรก  ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนหกัจากการดอ้ยค่าสะสม

     4.13 การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

              กลุ่มบริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่    มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์าจจะไม่ไดรั้บคืนหรือเม่ือมูลค่า

     ตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน   (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้น  แลว้แต่ราคาใดจะสูง   

     กวา่)โดยท่ีการประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแ์ต่ละรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี

              ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน      กลุ่มบริษทัไดรั้บรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าใน

     งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนๆ    โดยบนัทึก

     เป็นรายไดอ่ื้นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยห์มดไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทางท่ีลดลง

     4.14  รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

              กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นเงินบาท  โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ และ  

     แปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินใหเ้ป็นเงินบาท   โดยใชอ้ตัรา

     แลกเปล่ียน ณ วนันั้น กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์

     และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที

     4.15  สญัญาเช่าระยะยาว

              สญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าการเงิน   

     สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่าย

     ตามสญัญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่  โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหน้ีสินและคา่ใชจ่้ายทางการเงินเพื่อใหไ้ดอ้ตัรา

     ดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแต่ละสญัญา    ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงิน     จะบนัทึกเป็น

     หน้ีสินระยะยาว

              ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสญัญาเช่า    สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิด

     ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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บมจ. ไทยโพลีคอนส์

     4.15  สญัญาเช่าระยะยาว (ต่อ)

              สญัญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็น

     สญัญาเช่าดาํเนินงาน    เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงาน   (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า)     จะบนัทึกใน

     งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น

     4.16  เคร่ืองมือทางการเงิน

              สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

     หมุนเวยีนอ่ืน   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น   และลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน  หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน   หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  และ

     เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน   ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง   กลุ่ม 

     บริษทัไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินอ่ืนเพื่อลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย

     4.17  ประมาณการทางบญัชี

             ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการรายการบญัชีบางรายการซ่ึงมี 

     ผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัจึงอาจแตกต่าง

     ไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว้

     4.18  ประมาณการหน้ีสิน 

             กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน   เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือ

     จากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหต้อ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากร

     เพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ         รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพย์

     แยกต่างหาก   กต่็อเม่ือการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอน เม่ือไดจ่้ายชาํระประมาณการหน้ีสินไปแลว้

     4.19  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

             บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั  หมายถึง  บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั  ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่จะเป็น

     โดยทางตรงหรือทางออ้ม   หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั   รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้  บริษทัยอ่ย  และกิจการท่ีเป็น

     บริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง

     ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญักบับริษทั   ผูบ้ริหารสาํคญั    กรรมการหรือพนกังานของบริษทัตลอดทั้ง    

     สมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น

             ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ   บริษทัฯ   คาํนึงถึงเน้ือหาของความ

     สมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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     4.20  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพและผลประโยชน์ของพนกังาน

              4.20.1  กองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน

บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบ  ตามท่ีไดก้าํหนดการ

                          จ่ายสมทบไวแ้ลว้  สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยและไดรั้บ

                          การบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก     กองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงิน

                          สมทบจากบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย   เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

                          สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น

              4.20.2  ผลประโยชน์ของพนกังาน

                                   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจดัใหมี้ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัการเลิกจา้งเพื่อจ่ายใหแ้ก่พนกังานเป็นไปตามกฎหมาย

                          แรงงานไทย  มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน ไดถู้กรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณ

                          การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้   (Projected    Unit  Credit   Method)  

                          ภายใตส้มมติฐานเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคตท่ีบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยกาํหนดขึ้นอยา่งเหมาะสม   สมมติฐานท่ีใชใ้นการ

                          ประเมินค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานสุทธิประจาํปี   ไดร้วมถึงอตัราส่วนลด อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนพนกังาน 

                          และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน     การเปล่ียนแปลงในอตัราเหล่าน้ีมีผลต่อประมาณการค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง

                         กบัผลประโยชน์ของพนกังานสุทธิในทุกปี   บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยไดมี้การทบทวนอตัราส่วนลดท่ีเหมาะสม   ซ่ึงสะทอ้น

                         ถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีควรนาํมาใชใ้นการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายใหก้บั

                         พนกังานในการประเมินอตัราส่วนลดท่ีเหมาะสม บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาล   

                         ซ่ึงจ่ายในสกุลเงินท่ีไดรั้บประโยชน์

                                   เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ไดป้ระกาศใชแ้ลว้ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผล

                         บงัคบัใชเ้ม่ือพน้กาํหนด  30 วนั   นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  "ซ่ึงกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี

                         เลิกจา้ง   สาํหรับลูกจา้งท่ีทาํงานติดต่อกนัครบยีสิ่บปีขึ้นไปใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ยส่ีร้อยวนั"  ดงันั้น   บริษทัฯ 

                         และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัดงักล่าว เม่ือมีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย

              4.20.3  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยตราสารทุน

                          บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยรับรู้โครงการโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  เม่ือไดรั้บบริการจากพนกังานตามมูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือ

                          ณ วนัใหสิ้ทธิ โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามเง่ือนไขของระยะเวลาการใหบ้ริการของพนกังานท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการพร้อม

                          กบัรับรู้  "สาํรองจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ"์ ในส่วนของผูถื้อหุน้

     4.21  ภาษีเงินได้

             ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

             4.21.1  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

                         บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐโดยคาํนวณ  

                          จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
             (                                                                                                          )
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              4.21.2  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

                          บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

                          หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 

                          ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน

                          -  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของค่าความนิยมหรือเกิดจากการรับรู้รายการเม่ือ

                              เร่ิมแรกของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชี  และกาํไรหรือขาดทุนทาง

                              ภาษี

                          -  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีกิจการ

                              สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราว และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะไม่มีการกลบั

                              รายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล้

                          -  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้สาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี   และผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้

                              ใชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย    จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้

                              ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ยกเวน้กรณี ดงัต่อไปน้ี

                          -  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ

                              และไม่ส่งผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไรหรือขาดทุนทางภาษี

                          -  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะถูก   

                              รับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีการกลบัรายการของผลแตกต่างชัว่คราวในอนาคตอนัใกล ้    และจะมีกาํไร

                              ทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

                             บริษทัฯ      และบริษทัยอ่ย     จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลา

               รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว  หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่   บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไร

               ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์  

                             นอกจากน้ี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะประเมินสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ใหม่ทุกวนัส้ินรอบระยะ

               เวลารายงาน   และจะทาํการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้นั้นไดต้ามจาํนวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง

               แน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะทาํใหไ้ดรั้บประโยชน์ในอนาคตในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดงักล่าว   บริษทัฯ 

               และ บริษทัยอ่ยจะบนัทึกรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการ

               ท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
             (                                                                                                          )
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              4 .21.2  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ต่อ)

                             บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย จะนาํรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และรายการหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาหกั

               กลบกนั  หากบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดปั้จจุบนั  และหน้ีสินภาษีเงินไดปั้จจุบนัมาหกั

               กลบกนั      และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั้นเก่ียวขอ้งกบัหน่วยภาษีเดียวกนั   และหน่วยงานจดัเก็บภาษีเงินไดเ้ป็นหน่วยงานเดียวกนั  

               ผลประโยชน์ทางภาษีท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ อาจจะไม่เขา้เง่ือนไขในการแยกรับรู้ในวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจ  แต่ในภายหลงัอาจจะรับรู้

               ผลประโยชน์ทางภาษีได ้ ถา้บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดรั้บขอ้มูลใหม่เก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ โดย

               นาํไปปรับลดมูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยม  (ตราบเท่าท่ียงัไม่เกินจาํนวน ค่าความนิยม)  ถา้ยงัอยูใ่นช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า 

               ( Measurement period )  หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

     4.22  กาํไรต่อหุ้น

               4 .22.1  กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  

                            กาํไรต่อหุ้น     ท่ีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับ

                             งวดดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหวา่งงวด

               4 .22.2  กาํไรต่อหุ้นปรับลด

                             กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ย

                             ผลรวม  ของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ี

                             บริษทัอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั      โดยสมมติวา่ผูถื้อหุ้นไดมี้การใชใ้บสาํคญั

                             แสดงสิทธิซ้ือหุ้นมาแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวด หรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า

5.  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

     5.1  ลกัษณะความสมัพนัธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา

บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั ถือหุ้นโดยบริษทั และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั ถือหุ้นโดยบริษทั และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นโดยบริษทั และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และ

กรรมการร่วมกนั

บริษทั ทุ่งสงั กรีน จาํกดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และ

กรรมการร่วมกนั

บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และ

กรรมการร่วมกนั

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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                  (                                                                                                    )

ลกัษณะความสมัพนัธ์



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั สตูล  กรีน  เพาเวอร์ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั แม่วงศ ์ เอน็เนอยี่  จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพทัลุง กิจการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

กิจการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

กิจการร่วมคา้ ทีพีซีอีเอสจี กิจการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์  พี. เอส. เอม็. กิจการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

กิจการร่วมคา้ เอสแอลทีที กิจการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั  พีเอ เวสตแ์อนดเ์อเนอร์จี จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั ถือหุน้โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั วีเอสพีพี คอนซลัแตนท ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั อตัราส่วนร้อยละ 16.87

บริษทั คาร์บอน บีดบัเบ้ิลย ู(ไทยแลนด)์ จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั  อตัราส่วนร้อยละ 10.00

บริษทั ทุ่งสัง กรีน จาํกดั   อตัราส่วนร้อยละ 35.00 และ

บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั อตัราส่วนร้อยละ 46.00

เป็นผูถื้อหุน้บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั อตัราส่วนร้อยละ 3.00

กรรมการร่วมกบับริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าว

เป็นผูถื้อหุน้บริษทัยอ่ย คือ บริษทั แม่วงศ ์ เอน็เนอยี่ จาํกดั อตัราส่วน

ร้อยละ 10.00 และบริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั อตัราส่วนร้อยละ 10.00 และ

บริษทั สตูล กรีนเพาเวอร์ จาํกดั อตัราส่วนร้อยละ 9.00

บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั เป็นผูถื้อหุน้บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั อตัราส่วนร้อยละ 10.00

บริษทั แม่วงศ ์เอน็เนอยี่ จาํกดั อตัราส่วนร้อยละ 10.00  และ

บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั อตัราส่วนร้อยละ 9.00

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั อตัราส่วนร้อยละ 0.77

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั อตัราส่วนร้อยละ 0.77

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั อตัราส่วนร้อยละ 1.00

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ

บริษทั เอน็ซี โคโคนทั จาํกดั

บริษทั ซนัเทค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั

ลกัษณะความสัมพนัธ์

                (                                                                                                               )



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

บริษทั ซนัเรย ์เพาเวอร์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั เป็นกรรมการร่วมกบับริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั อตัราส่วนร้อยละ 10.00

บริษทั โคโค่ บริหารจดัการเช้ือเพลิงชีวมวล จาํกดั กรรมการร่วมกบับริษทั เอน็ ซี โคโคนทั จาํกดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าว

เป็นผูถื้อหุน้บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั อตัราส่วนร้อยละ 3.00

บริษทั สเตพไวส์ เอน็เนอร์ยี่ แมเนจเมนท ์จาํกดั กรรมการร่วมกบับริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทั สตูล กรีน 

เพาเวอร์ จาํกดั

บริษทั วูด้เวอร์คเอน็เนอร์ยี จาํกดั มีกรรมการร่วมกนัและเป็นผูถื้อหุน้ บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 

บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั และบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จาํกดั

บริษทั สยาม กรีนเทค เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั เป็นกรรมการร่วมกบับริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั

บริษทั วูด้เวอร์ค จาํกดั มีกรรมการร่วมกนักบั บริษทั วูด้เวอร์ค เอน็เนอร์ยี่ จาํกดั ซ่ึงบริษทัดงักล่าว

เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยดงัน้ี

1. บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั

2. บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั

3. บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จาํกดั

นายไชยณรงค ์ จนัทร์พลงัศรี กรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั ฯ

นางกนกทิพย ์ จนัทร์พลงัศรี กรรมการและผูถื้อหุน้ของบริษทั ฯ

นายสมบติั ชยัรัตนมโนกร เป็นผูถื้อหุน้บริษทัยอ่ย ดงัน้ี

1. บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั

2. บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั

3. บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั

4. บริษทั นราพารา จาํกดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั

เงินใหกู้้ อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี

เงินกูย้ืม อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.00 ต่อปี 

รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง ตามราคาท่ีตกลงในสัญญา

รายไดจ้ากการขาย ตามราคาท่ีตกลงในสัญญา

รายไดค่้าบริหารจดัการ ตามราคาท่ีตกลงในสัญญา

รายไดค่้าเช่าอุปกรณ์ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัราคาท่ีคิดกบัคู่คา้รายอ่ืน

รายไดค่้าเช่าพื้นท่ี คิดจากพื้นท่ีเช่า ตามท่ีตกลงร่วมกนัในสัญญา อตัรา 220.00 - 231.53 บาทต่อ

ตารางเมตร

ค่าวสัดุก่อสร้าง ตามราคาท่ีตกลง

ค่าจา้งเหมา ตามราคาท่ีตกลงในสัญญา

ค่าเช้ือเพลิง ตามราคาท่ีตกลงในสัญญาและผนัแปรตามค่าความช้ืนของเช้ือเพลิง

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ

                (                                                                                                               )

นโยบายราคา
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ลกัษณะความสัมพนัธ์



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

     5.2  ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

            ยอดคงเหลือกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

     ลูกหนีก้ารค้า

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพทัลุง -                                -                                2,451,356.47                2,451,356.47                  

     กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ -                                -                                31,381,927.20              31,381,927.20                

     บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั -                                -                                -                                160,673,727.60              

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั 77,889,149.86              -                                 

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั 61,873,393.62              -                                 

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                392,801.28                    -                                -                                 

            รวม -                                392,801.28                    173,595,827.15            194,507,011.27              

     หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -                                -                                (33,833,283.67) (33,833,283.67)

            สุทธิ -                                392,801.28                    139,762,543.48            160,673,727.60              

     ลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั -                                -                                600,534.37                   20,850.00                       

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั -                                -                                56,948.16                     11,330.03                       

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั -                                -                                481,500.00                   -                                 

            รวม -                                -                                1,138,982.53                32,180.03                       

     ดอกเบีย้ค้างรับ

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั -                                -                                1,373,442.26                942,671.23                     

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพทัลุง -                                -                                6,757,788.22                6,155,595.23                  

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอม็. 192,812.74                   174,890.44                    192,812.74                   174,890.44                     

     กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ -                                -                                1,440,738.24                959,336.79                     

            รวม 192,812.74                   174,890.44                    9,764,781.46                8,232,493.69                  

     หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (192,812.74) (174,890.44) (6,950,600.96) (6,330,485.67)

            สุทธิ -                                -                                2,814,180.50                1,902,008.02                  

     สินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา

     บริษทั สตูล  กรีน  เพาเวอร์ จาํกดั -                                -                                -                                9,144,975.01                  

     บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั -                                -                                4,681,441.60                -                                 

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั -                                -                                25,641,634.18              51,162,248.87                

     บริษทั ทีพซีีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั -                                -                                5,454,098.30                37,645,227.86                

            รวม -                                -                                35,777,174.08              97,952,451.74                

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(                                                                                                              )



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

     ลูกหนีเ้งนิประกนัผลงาน

     บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                -                                5,262,886.00                5,262,886.00                  

     บริษทั สตูล  กรีน  เพาเวอร์ จาํกดั -                                -                                5,144,448.75                31,687,200.00                

     บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั -                                -                                49,806,627.50              13,299,500.00                

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั -                                -                                2,588,235.29                -                                 

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั -                                -                                3,267,800.00                -                                 

            รวม -                                -                                66,069,997.54              50,249,586.00                

     เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั -                                -                                323,423,500.00            237,200,000.00              

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพทัลุง -                                -                                40,703,784.63              40,703,784.63                

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอม็. 1,215,361.08                1,210,324.08                 1,215,361.08                1,210,324.08                  

     กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ -                                -                                33,369,172.47              32,469,172.47                

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 10,000,000.00              20,000,000.00               -                                -                                 

            รวม 11,215,361.08              21,210,324.08               398,711,818.18            311,583,281.18              

     หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,215,361.08) (1,210,324.08) (41,919,145.71) (41,914,108.71)

            สุทธิ 10,000,000.00              20,000,000.00               356,792,672.47            269,669,172.47              

            การเปล่ียนแปลงในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2562

     งบการเงนิรวม

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอม็. 1,210,324.08                5,037.00                        -                                1,215,361.08                  

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 20,000,000.00              5,000,000.00                 (15,000,000.00) 10,000,000.00                

            รวม 21,210,324.08              5,005,037.00                 (15,000,000.00) 11,215,361.08

     หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,210,324.08) (5,037.00) -                                (1,215,361.08)

            สุทธิ 20,000,000.00              5,000,000.00                 (15,000,000.00) 10,000,000.00

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
(                                                                                                              )

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท
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การเปล่ียนแปลง

บาท



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2562

     งบการเงนิเฉพาะกจิการ

     บริษทั ทีพีซี  แอสเสท จาํกดั 237,200,000.00            86,223,500.00               -                                323,423,500.00              

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพทัลุง 40,703,784.63              -                                -                                40,703,784.63                

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอม็. 1,210,324.08                5,037.00                        -                                1,215,361.08                  

     กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ 32,469,172.47              900,000.00                    -                                33,369,172.47                

            รวม 311,583,281.18            87,128,537.00               -                                398,711,818.18              

     หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (41,914,108.71) (5,037.00) -                                (41,919,145.71)

            สุทธิ 269,669,172.47            87,123,500.00               -                                356,792,672.47              

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

     เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารจดัการ

     บริษทั วีเอสพีพี คอนซลัแตนท ์จาํกดั 39,000,000.00              37,000,000.00               -                                -                                 

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั 7,750,000.00                7,750,000.00                 -                                -                                 

     บริษทั สเตพไวส์ เอน็เนอร์ยี ่แมเนจเมนท ์จาํกดั 37,000,000.00              37,000,000.00               -                                -                                 

            รวม 83,750,000.00              81,750,000.00 -                                -                                 

            เม่ือวนัท่ี  10  กรกฎาคม  2557   บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดต้กลงว่าจา้ง บริษทั วีเอสพีพี คอนซลัแตนท ์จาํกดั 

     ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็นผูเ้ดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าเป็นระยะเวลา  5  ปี   เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1  กรกฎาคม 2557 ถึงวนัท่ี  30 

     กนัยายน 2562  โดยตกลงค่าจา้งอตัราร้อยละ 44.75 ของรายไดค่้าไฟฟ้าสุทธิ (รายไดจ้ากการจาํหน่ายใหก้ารไฟฟ้ารวมส่วนเพิ่มราคาตามนโยบาย

     รัฐบาล  (Adder)  และค่าไฟฟ้าผนัแปร (Ft)  หกัดว้ยค่าดาํเนินการท่ีการไฟฟ้าเรียกเก็บ) และเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน  2559  ไดมี้การเปล่ียนสัญญา 

     ค่าบริหารจดัการใหม่เป็นอตัรา 1.68  บาทต่อหน่วยไฟฟ้าท่ีขาย  โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 11 มีนาคม 2559  ถึงวนัท่ี  31  ธนัวาคม 2559 และตั้งแต่วนัท่ี

     1  มกราคม 2560  จนส้ินสุดสัญญาจา้งคิดอตัราจา้งหน่วยละ  1.76  บาท  และมีเงินค่าจา้งล่วงหนา้ตามสัญญาจาํนวน 18,500,000.00 บาท โดยให้

     จ่ายคืนเงินค่าจา้งล่วงหนา้เม่ือครบกาํหนดการว่าจา้งและไม่ต่อสัญญา   โดยจ่ายคืนเป็น 5  งวด  นบัตั้งแต่เดือนท่ีสามก่อนครบกาํหนดตามสัญญา

     ถึงเดือนท่ีสองหลงัครบกาํหนดสัญญา

            เม่ือวนัท่ี  24  กรกฎาคม 2558  บริษทั แม่วงศ ์ เอน็เนอยี ่จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดจ้ดัทาํสัญญาจา้งบริษทั กรีน  เพาเวอร์  แพลนท ์จาํกดั 

     เพื่อเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า  โดยมีอตัราค่าจา้ง  1.75 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 1 ปี  นบัตั้งแต่วนัท่ีตกลงกนั และตกลงจ่ายค่าจา้ง

     ล่วงหนา้   จาํนวน   18,500,000.00   บาท   เพื่อเป็นค่าสาํรองเช้ือเพลิงและค่าใชจ่้ายในการเดินเคร่ือง   โดยกาํหนดใหจ่้ายคืนเงินค่าจา้งล่วงหนา้

     เม่ือครบกาํหนดการว่าจา้ง   โดยจ่ายคืนเป็น   5   งวด  นบัตั้งแต่เดือนท่ีสามก่อนครบกาํหนดตามสัญญา    ถึงเดือนท่ีสองหลงัครบกาํหนดสัญญา 

     เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560   บริษทัฯ  ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญาจา้งเดินเคร่ือง คร้ังท่ี 3 โดยปรับอตัราค่าจา้งเดินเคร่ืองเป็นหน่วยละ 

     2.35 บาท เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1  กุมภาพนัธ์ 2560  และส้ินสุดสัญญาวนัท่ี 31 มกราคม 2561  และวนัท่ี 15 มกราคม 2561 ตามบนัทึกแนบทา้ยสัญญา

     จา้งเดินเคร่ืองคร้ังท่ี 4 ไดย้ติุสัญญาตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
(                                                                                                              )
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การเปล่ียนแปลง

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

            เม่ือวนัท่ี  24  มีนาคม  2559  บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดต้กลงว่าจา้งบริษทั สเตพไวส์ เอน็เนอร์ยี ่แมเนจเมนท ์

     จาํกดั  เพื่อเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษา  โดยมีอตัราค่าจา้งหน่วยละ 2.00  บาท   ของจาํนวนหน่วยท่ีขาย   ต่อมาวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 โรงไฟฟ้า

     พทัลุงไดผ้า่นการทดสอบการรับประกนัประสิทธิภาพ  (Performance Test)  จึงไดป้รับอตัราค่าจา้งเดินเคร่ืองจากหน่วยละ 2.00 บาท เป็นอตัรา

     ปีท่ี 1 หน่วยละ 1.617 บาท ปีท่ี 2 หน่วยละ 1.627 บาท ปีท่ี 3 หน่วยละ 1.637 บาท ปีท่ี 4 หน่วยละ 1.648 บาท และปีท่ี 5 หน่วยละ 1.659 บาท

            เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2559  บริษทั ทุ่งสัง กรีน จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดต้กลงว่าจา้งบริษทั วีเอสพีพี คอนซลัแตนท ์จาํกดั  เพื่อเดินเคร่ือง

     และบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า   โดยมีอตัราค่าจา้ง   2.00  บาทต่อหน่วย  ของจาํนวนหน่วยท่ีขาย  จนถึงวนัท่ีการไฟฟ้าผา่นการทดสอบการรับประกนั

     ประสิทธิภาพ   (Performance  Test)  และหน่วยละ  1.68  บาท  ตลอดระยะเวลา  ตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีโรงไฟฟ้าผา่นการทดสอบการรับประกนั

     ประสิทธิภาพหรือวนัเร่ิมตน้อ่ืนท่ีตกลงร่วมกนั   และตกลงจ่ายค่าจา้งล่วงหนา้ตามสัญญา   จาํนวน  27,000,000.00   บาท   โดยจ่ายคืนเงินค่าจา้ง

     ล่วงหนา้  เม่ือครบกาํหนดการว่าจา้งและไม่ต่อสัญญา  โดยจ่ายคืนเป็น  5 งวด   นบัตั้งแต่เดือนท่ีสามก่อนครบกาํหนดตามสัญญา  ถึงเดือนท่ีสอง

     หลงัครบกาํหนดสัญญา

            บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดต้กลงว่าจา้งบริษทั  สเตพไวส์ เอน็เนอร์ยี ่แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั ตามบนัทึกแนบทา้ย

     สัญญาจา้งเดินเคร่ืองและบาํรุงรักษาฉบบัท่ี  1   ลงวนัท่ี  5  กุมภาพนัธ์ 2561  กาํหนดอตัราค่าจา้งก่อนวนัท่ีนบัหน่วยรับประกนัจากวนัท่ี COD  

     9  กุมภาพนัธ์  2561   ตกลงจ่ายค่าแรง   เดินเคร่ืองเดือนละ   1,050,000.00  บาท   ส่วนค่าเช้ือเพลิงและค่าใชจ่้ายอ่ืนบริษทัเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย

     จนถึงวนัท่ีนบัหน่วยรับประกนั     โดยมีเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเช้ือเพลิงเป็นจาํนวน    37,000,000.00    บาท    คิดอตัราค่าจา้งเดินเคร่ืองหน่วยละ 

     1.565 บาท

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

     เจ้าหนีก้ารค้า

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั -                                -                                20,663,334.56              7,061,511.85                  

     บริษทั วีเอสพีพี คอนซลัแตนท ์จาํกดั 41,656,538.90              42,402,681.87               -                                -                                 

     บริษทั ซนัเรย ์เพาเวอร์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 4,151,276.33                4,151,276.33                 4,151,276.33                4,151,276.33                  

     บริษทั ซนัเทค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 713,209.04                   713,209.04                    713,209.04                   713,209.04                     

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั -                                -                                24,370.18                     -                                 

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั -                                -                                152,739.97                   -                                 

     บริษทั สเตพไวส์ เอน็เนอร์ยี ่แมเนจเมนท ์จาํกดั 37,749,685.31              29,565,859.15               -                                -                                 

     บริษทั สยาม กรีนเทค เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 9,570,504.19                10,492,868.32               -                                -                                 

            รวม 93,841,213.77              87,325,894.71 25,704,930.08              11,925,997.22

     เจ้าหนีอ่ื้น

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั 28,037.39                     28,037.39                      28,037.39                     28,037.39                       

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน

     บริษทั สเตพไวส์ เอน็เนอยี ่จาํกดั 866,160.00                   229,440.00                    -                                -                                 

     บริษทั วีเอสพีพี คอนซลัแตนท ์จาํกดั 6,721,237.25                4,757,317.50                 -                                -                                 

            รวม 7,587,397.25                4,986,757.50                 -                                -                                 

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
(                                                                                                              )
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

     เจ้าหนีค่้าทีด่นิ

     นายสมบติั ชยัรัตนมโนกร 33,553,062.50              53,203,062.50               -                                -                                 

     เจ้าหนีเ้งนิลงทุน

     นายสมบติั ชยัรัตนมโนกร 9,250,000.00                -                                -                                -                                 

     เจ้าหนีเ้งนิประกนัผลงาน

     บริษทั ซนัเรย ์เพาเวอร์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 3,917,782.50                3,917,782.50                 3,917,782.50                3,917,782.50                  

     บริษทั ซนัเทค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 9,317,987.10                9,317,987.10                 9,317,987.10                9,317,987.10                  

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั 1,000,000.00                1,000,000.00                 1,000,000.00                1,000,000.00                  

            รวม 14,235,769.60              14,235,769.60               14,235,769.60              14,235,769.60                

     เงนิกู้ยืมระยะส้ัน

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) -                                -                                -                                30,000,000.00                

     บริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั 20,000,000.00              -                                -                                -                                 

            รวม 20,000,000.00              -                                -                                30,000,000.00                

            การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2562

     งบการเงนิรวม

     บริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั -                                50,000,000.00               (30,000,000.00) 20,000,000.00                

     งบการเงนิเฉพาะกจิการ

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์  โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) 30,000,000.00              -                                (30,000,000.00) -                                 

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

     หนีสิ้นทีเ่กดิจากสัญญาก่อสร้าง

     บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                -                                -                                3,564,000.00                  

     บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั -                                -                                124,782,558.75            141,320,487.00              

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั -                                -                                83,201,718.00              99,930,000.00                

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั -                                -                                81,990,214.59              98,034,000.00                

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั -                                -                                28,971,962.62              -                                 
            รวม -                                -                                318,946,453.96            342,848,487.00              

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
(                                                                                                              )

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 21 -

บาท
การเปล่ียนแปลง

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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     5.3  รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั

            รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ท่ีมีสาระสาํคญัโดยสรุปมีดงัน้ี

2562 2561 2562 2561

     รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง

     บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                -                                -                                117,176.87                     

     บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั -                                -                                -                                19,275,797.20

     บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั -                                -                                181,367,591.36            1,419,925.74

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั -                                -                                86,001,265.31              -                                 

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั -                                -                                64,000,459.08              -                                 

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั -                                -                                5,454,098.27                -                                 

            รวม -                                -                                336,823,414.02            20,812,899.81                

     รายได้ค่าเช่า

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) -                                -                                -                                74,321.13                       

     รายได้อ่ืน

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั -                                -                                -                                150,000.00                     

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั -                                -                                -                                150,000.00                     

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั -                                -                                450,000.00                   -                                 

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 30,000.00                     30,000.00                      -                                -                                 

     บริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั 1,714,287.67                -                                -                                -                                 

            รวม 1,744,287.67                30,000.00                      450,000.00                   300,000.00                     

     ดอกเบีย้รับ

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จาํกดั -                                -                                3,471,418.08                1,951,110.38                  

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั -                                -                                -                                36,986.31                       

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพทัลุง -                                -                                602,192.99                   700,355.18                     

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอม็. -                                -                                17,922.30                     20,137.13                       

     กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ -                                -                                481,401.45                   574,434.96                     

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 151,609.59                   585,616.44 -                                -                                 

     บริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั -                                725,361.64                    -                                -                                 

            รวม 151,609.59                   1,310,978.08 4,572,934.82                3,283,023.96

     ค่าเช้ือเพลงิ

     บริษทั สยาม กรีนเทค เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั 5,278,940.84                10,877,344.20               -                                -                                 

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
(                                                                                                              )

บาท
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2562 2561 2562 2561

     ค่าวสัดุก่อสร้าง

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จาํกดั -                                -                                19,549,737.00              5,896,836.72                  

     ค่าจ้างเหมา

     บริษทั ซนัเรย ์เพาเวอร์ แอนด ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั -                                5,963,958.00                 -                                5,963,958.00                  

     บริษทั ซนัเทค เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์เอน็เนอร์ยี ่จาํกดั -                                5,570,957.00                 -                                5,570,957.00                  

            รวม -                                11,534,915.00               -                                11,534,915.00                

     ค่าไฟฟ้า

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั -                                -                                22,775.87                     -                                 

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั -                                -                                142,747.63                   -                                 

            รวม -                                -                                165,523.50                   -                                 

     ค่าทีป่รึกษาและบริหารจดัการโรงไฟฟ้า

     บริษทั วีเอสพีพี คอนซลัแตนท ์จาํกดั 64,865,960.07              69,323,896.64               -                                -                                 

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จาํกดั -                                31,487,846.34               -                                -                                 

     บริษทั สเตพไวส์ เอน็เนอร์ยี ่แมเนจเมนท ์จาํกดั 68,320,322.49              26,349,061.30               -                                -                                 

            รวม 133,186,282.56            127,160,804.28             -                                -                                 

     ดอกเบีย้จ่าย

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) -                                -                                61,643.84                     616,438.36                     

     บริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั 31,808.22                     -                                -                                -                                 

            รวม 31,808.22                     -                                61,643.84                     616,438.36                     

6.  ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงนิสด

     6.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561

              เงินสด 584,867.50                   551,232.50                    420,139.00                   374,443.00                     

              เงินฝากกระแสรายวนั 46,570,073.71              72,357,802.29               607,860.77                   71,652,373.29                

              เงินฝากออมทรัพย์ 243,815,048.85            234,834,625.10             29,297,403.52              26,593,244.34                

รวม 290,969,990.06            307,743,659.89 30,325,403.29              98,620,060.63

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
(                                                                                                              )

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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     6.2  รายการท่ีไม่กระทบเงินสด

             6 .2.1  สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

                        1  . บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  จาํนวน  19.20  ลา้นบาทสาํหรับงบการเงินรวม  และบริษทัฯ  ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 

                              จาํนวน 1.39 ลา้นบาทสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน 

                        2  . บริษทัยอ่ยโอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าท่ีดินเป็นโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา จาํนวน 102.85 ลา้นบาท สาํหรับ

                               งบการเงินรวม

             6 .2.2  สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561

                        1  . บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซ้ือสินทรัพยถ์าวร  จาํนวน 9.34  ลา้นบาทสาํหรับงบการเงินรวม  และบริษทัฯ  ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 

                               จาํนวน 0.34 ลา้นบาทสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงไวเ้ป็นเจา้หน้ีอ่ืน 

7.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

              เงินสด 584,867.50                   609,704.25                    420,139.00                   415,472.75                     

              เงินฝากกระแสรายวนั 46,570,073.71              11,742,795.73               607,860.77                   11,595,338.91                

              เงินฝากออมทรัพย์ 243,815,048.85            164,426,555.44             29,297,403.52              57,335,221.29                
รวม 290,969,990.06            176,779,055.42 30,325,403.29              69,346,032.95

8.  เงนิลงทุนช่ัวคราว

ราคาทุน ราคายติุธรรม ราคาทุน ราคายติุธรรม

              เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 90,770,252.14              90,783,813.14               200,884,895.80            201,110,437.05              

              เงินฝากประจาํ 12 เดือน 4,306,981.92                4,306,981.92                 6,089,882.51                6,089,882.51                  

รวม 95,077,234.06              95,090,795.06               206,974,778.31 207,200,319.56

              หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (49,770,252.14) (49,770,252.14) (49,770,252.14) (49,770,252.14)
สุทธิ 45,306,981.92              45,320,542.92               157,204,526.17            157,430,067.42              

            เงินลงทุนชัว่คราวท่ีลงทุนในตัว๋แลกเงินมูลค่าตน้ทุน  จาํนวน 49.77 ลา้นบาท   บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญทั้งจาํนวน

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

              เงินฝากประจาํ 12 เดือน -                                1,782,900.59
รวม -                                1,782,900.59                  

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
(                                                                                                              )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม (บาท)

31 มีนาคม 2562

บาท
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                งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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9.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

      9.1  ลูกหน้ีการคา้

            ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระดงัน้ี

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

     กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)

            แยกตามอายหุน้ี ประกอบดว้ย

     ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -                                -                                78,675,796.73              160,673,727.60              

     คา้งชาํระ 1 เดือน ถึง  3 เดือน -                                392,801.28                    61,086,746.75              -                                 

     คา้งชาํระ 4 เดือน ถึง  6 เดือน -                                -                                -                                -                                 

     คา้งชาํระ 7 เดือน ถึง  12 เดือน -                                -                                -                                -                                 

     มากกว่า 12 เดือน -                                -                                33,833,283.67              33,833,283.67                

                 รวม -                                392,801.28                    173,595,827.15            194,507,011.27

     หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -                                -                                (33,833,283.67) (33,833,283.67)

     ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ -                                392,801.28                    139,762,543.48            160,673,727.60              

     บริษัทอ่ืน

            แยกตามอายหุน้ี ประกอบดว้ย

     ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 389,453,145.93            524,807,071.79             115,703,582.88            224,282,136.34              

     คา้งชาํระ 1 เดือน ถึง  3 เดือน 49,980,563.81              110,071,304.69             49,252,462.49              108,817,067.21              

     คา้งชาํระ 4 เดือน ถึง  6 เดือน -                                9,276.90                        -                                -                                 

     คา้งชาํระ 7 เดือน ถึง  12 เดือน -                                12,900.01                      -                                12,900.01                       

     มากกว่า 12 เดือน 114,692,077.48            114,564,809.98             114,577,709.99            114,564,809.98              

                 รวม 554,125,787.22            749,465,363.37 279,533,755.36            447,676,913.54

     หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (47,299,369.90) (47,286,469.89) (47,299,369.90) (47,286,469.89)

     ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 506,826,417.32            702,178,893.48 232,234,385.46            400,390,443.65

            ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษทัไดโ้อนสิทธิในการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคา้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 351.82 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม

     และ 218.36  ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 604.27 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม และ 303.75 ลา้นบาท ในงบการเงิน

    เฉพาะกิจการ)  ใหก้บัสถาบนัการเงินในประเทศเพื่อคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 21

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
(                                                                                                              )

บาท
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     9.2  ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

     ลูกหน้ีกรมสรรพากร 148,723,816.67            125,361,695.63             1,092,573.63                -                                 

     ภาษีซ้ือรอใบกาํกบัภาษี 19,055,681.26              24,303,471.19               19,320,395.15              14,348,940.04                

     ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 13,273,586.85              12,402,404.97               10,837,016.57              9,402,391.82                  

     ดอกเบ้ียคา้งรับ 928,881.48                   548,947.07                    10,029,645.49              8,528,147.76                  

     อ่ืนๆ 45,292,615.22              26,441,884.96               41,590,116.45              23,582,933.78                

                รวม 227,274,581.48            189,058,403.82 82,869,747.29              55,862,413.40

     หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (12,377,119.77) (12,331,665.57) (18,856,505.43) (18,208,858.24)

                สุทธิ 214,897,461.71            176,726,738.25 64,013,241.86              37,653,555.16

10.  สินทรัพย์ทีเ่กดิจากสัญญา

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

     มูลค่าสัญญา 8,931,317,027.66         8,685,503,536.99          13,365,799,332.66       12,587,621,551.99         

     รายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีรับรู้ 7,328,345,878.36         6,967,340,845.55          9,360,764,869.14         8,662,936,422.30           

     หกั เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูจ้า้ง (7,084,342,399.17) (6,782,467,242.53) (9,080,984,215.90) (8,380,110,367.54)

     สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 244,003,479.19            184,873,603.02 279,780,653.24            282,826,054.76

     หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (48,342,975.68) (48,342,975.68) (48,342,975.68) (48,342,975.68)

     สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา - สุทธิ 195,660,503.51            136,530,627.34 231,437,677.56            234,483,079.08

            ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ยอดคงเหลือของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญารวมส่วนของสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาท่ีมีอายเุกินกว่า 6 เดือน นบัจาก

     วนัท่ีไดใ้หบ้ริการเป็นจาํนวนเงินประมาณ  62.60  ลา้นบาท  สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   (ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2561  :  

     53.31 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) ขณะน้ีบริษทัฯ อยูใ่นระหว่างดาํเนินการส่งมอบและการเจรจาขอเรียกเก็บ

     เงินและออกใบแจง้หน้ีแก่คู่สัญญา   

            ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2562 บริษทัฯ  ไดต้ั้งค่าเผือ่สาํหรับการเรียกเก็บเงินไม่ไดจ้าํนวน 48.34  ลา้นบาท  (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 : 48.34 

     ลา้นบาท)  ฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า   บริษทัฯ  ไดด้าํเนินการใหบ้ริการและปฏิบติัตามสัญญาอยา่งครบถว้นมาโดยตลอดและ

     คาดว่าจะไม่ไดรั้บความเสียหายเกินกว่าจาํนวนท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่จากการเรียกเก็บหน้ี

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ

(                                                                                                              )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

บาท
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บมจ. ไทยโพลีคอนส์

11. ลูกหนีเ้งนิประกนัผลงาน

            ลูกหน้ีเงินประกนัผลงานเป็นเงินท่ีลูกคา้หกัเงินประกนัผลงานในอตัราร้อยละ 5 - 10  ในแต่ละสัญญาของจาํนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัเรียกเก็บ

     จากลูกคา้ในแต่ละงวด โดยลูกคา้จะคืนเงินประกนัน้ีเม่ือโครงการเสร็จตามท่ีระบุในสัญญา

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

            ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 151,379,556.51            124,766,336.15             217,446,758.95            175,013,127.05              

            หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (25,995.26) (25,995.26) (25,995.26) (25,995.26)

            ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน - สุทธิ 151,353,561.25            124,740,340.89 217,420,763.69            174,987,131.79

            หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,709,682.87) (3,068,391.63) (13,114,222.52) (40,015,682.53)

            ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 148,643,878.38            121,671,949.26 204,306,541.17 134,971,449.26

12. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้อวสัดุ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

            เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างและซ้ือวสัดุ 215,536,098.59            220,251,286.46             213,519,664.89            217,832,479.92              

            หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (20,640,811.28) (20,640,811.28) (20,640,811.28) (20,640,811.28)

            เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้างและซ้ือวสัดุ - สุทธิ 194,895,287.31            199,610,475.18 192,878,853.61            197,191,668.64

13. สินค้าคงเหลือ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

            วสัดุก่อสร้าง 82,729,652.15              65,059,151.45               72,385,221.20              60,463,593.97                

            งานระหว่างก่อสร้าง 5,809,718.07                2,917,173.44                 5,809,718.07                2,917,173.44                  

             รวม 88,539,370.22              67,976,324.89 78,194,939.27 63,380,767.41

            หกั ค่าเผือ่การลดมูลค่า (9,731,579.72) (9,731,579.72) (9,731,579.72) (9,731,579.72)

            สินคา้คงเหลือ 78,807,790.50              58,244,745.17               68,463,359.55              53,649,187.69

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
(                                                                                                              )

บาท

บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

14. โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

     โครงการอสังหาริมทรัพย์

          - สินคา้ 32,124,760.04              28,019,694.62               -                                -                                 

          - ท่ีดิน 482,527,486.50            293,453,986.50             -                                -                                 

          - งานระหว่างก่อสร้าง 393,932,881.52            392,547,023.12             -                                -                                 

          - ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 97,601,911.81              97,317,112.69               -                                -                                 

          - ค่าดอกเบ้ีย 40,550,397.46              39,747,482.60               -                                -                                 

     โครงการอสังหาริมทรัพย์ 1,046,737,437.33         851,085,299.53 -                                -                                 

     หกั โอนออก (808,293,379.31) (789,708,458.95) -                                -                                 

     โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา 238,444,058.02            61,376,840.58 -                                -                                 

15. เงนิฝากทีต่ิดภาระคํา้ประกนั

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

      เงินฝากประจาํ 6,810,000.00                87,180,117.01               77,950,525.21              78,787,813.48                

      เงินฝากออมทรัพย์ 304,703,844.05            36,196,365.41               4,750,000.00                4,750,000.00                  

           รวม 311,513,844.05            123,376,482.42             82,700,525.21              83,537,813.48                

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดจ้าํนาํเงินฝากไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนั ตามหมายเหตุ  41

            บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั  บริษทั ทุ่งสัง กรีน จาํกดั บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั  และบริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั

     ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดน้าํเงินฝากธนาคารคํ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 26

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
(                                                                                                              )

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ประเภทกิจการ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

บริษทั ทีพีซี แอสเสท พฒันา

   จาํกดั อสังหาริมทรัพย์ 230 230 99.99 99.99 230,000,000.00          230,000,000.00               

บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ ลงทุนในธุรกิจ

      โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) พลงังาน 401 401 41.26 41.26 173,149,960.00          173,149,960.00               

บริษทั ทีพีซี บางกอก ซ้ือ ขายสินคา้

      ซพัพลาย จาํกดั 25 20 99.99 99.99 24,999,965.00            24,999,965.00                 

รวม 428,149,925.00          428,149,925.00               

16.1  บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั 

          (มหาชน)) ประกอบดว้ย

      ทุนชาํระแลว้

(บาท)

ประเภทกิจการ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

บริษทั ชา้งแรก ไบโอ เพาเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

   กระแสไฟฟ้า 200,000,000    73.12               73.12               135,143,869.86          135,143,869.86               

บริษทั ทุ่งสัง กรีน จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า 200,000,000    65.00               65.00               126,737,788.49          126,737,788.49               

บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

(ปี 2561 ทุนชาํระแลว้ 206,000,000 บาท) กระแสไฟฟ้า 294,200,000    65.00               65.00               197,599,970.00          133,899,970.00               

บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

   กระแสไฟฟ้า 250,000,000    60.00               60.00               149,999,970.00          149,999,970.00               

บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์  จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

   กระแสไฟฟ้า 250,000,000    51.00               51.00               127,499,970.00          127,499,970.00               

บริษทั  แม่วงศ ์ เอน็เนอยี ่จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

   กระแสไฟฟ้า 200,000,000    85.00               85.00               170,739,500.00          170,739,500.00               

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

   กระแสไฟฟ้า 80,000,000      84.23               65.00               64,499,990.00            57,999,990.00                 

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
(                                                                                                    )

เงินลงทุน-วธีิราคาทุน

(ร้อยละ) ( บาท )

ช่ือบริษทั
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(ลา้นบาท)

ทุนชาํระแลว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ช่ือบริษทั

           



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

      ทุนชาํระแลว้

(บาท)

ประเภทกิจการ       ทุนชาํระแลว้ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

   กระแสไฟฟ้า 80,000,000      84.23               65.00               64,499,990.00            57,999,990.00                 

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

กระแสไฟฟ้า 65,000,000      89.00               65.00               54,249,990.00            12,999,990.00                 

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

(เลิกกิจการ วนัท่ี 18 มีนาคม 2562) กระแสไฟฟ้า -                  -                  65.00               -                             3,249,950.00                   

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

(เลิกกิจการ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562) กระแสไฟฟ้า -                  -                  99.99               -                             249,987.50                      

บริษทั ทีพีซีเอช  เพาเวอร์ 8 จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย

(เลิกกิจการ วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562) กระแสไฟฟ้า -                  -                  99.99               -                             249,987.50                      

รวม 1,090,971,038.35       976,770,963.35               

16.1.1  ในไตรมาส 1  ปี 2561  บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  ชาํระค่าหุน้สามญัของบริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั เพ่ิมอีก 31.85

              ลา้นหุน้ หุน้ละ 1.50 บาท คิดเป็นเงิน 47.78 ลา้นบาท

16.1.2  ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนเพ่ิมและจ่ายชาํระค่าหุน้ดงัน้ี

              16.1.2.1  บริษทัฯ ชาํระค่าหุน้สามญัของ บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั ตามมติท่ีประชุมวิสามญั คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 

 มีมติเพ่ิมทุน  24  ลา้นหุน้  ราคาหุน้ละ 10.00 บาท  เป็นจาํนวนเงิน 240.00 ลา้นบาท  บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุน 18 ลา้นหุน้  ชาํระ 

 หุน้ละ 2.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 45.00 ลา้นบาท

              16.1.2.2  บริษทัฯ ชาํระค่าหุน้สามญัของ บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั ตามมติท่ีประชุมวิสามญั คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 

 มีมติเพ่ิมทุน  24  ลา้นหุน้  ราคาหุน้ละ 10.00 บาท  เป็นจาํนวนเงิน 240.00 ลา้นบาท  บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุน 18 ลา้นหุน้  ชาํระ 

 หุน้ละ 2.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 45.00 ลา้นบาท

16.1.3  ในไตรมาส 4 ปี 2561 มีการเปล่ียนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี

              16.1.3.1   ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี 1/2561  เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561  ของบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จาํกดั  

 มีมติใหล้ดทุนจดทะเบียน  3,000,000  หุน้  มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน 

 10   ลา้นบาท   บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนลดทุนและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี   11 

 มกราคม 2562

              16.1.3.2   ณ  วนัท่ี  12 พฤศจิกายน 2561 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํสญัญาโอนหุน้สามญั ระหวา่งผูถื้อหุน้

 ของบริษทั  ทีพีซีเอช เพาเวอร์  1  จาํกดั และบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์  2 จาํกดั โดยรับโอนบริษทัละ 2.6 ลา้นหุน้ ในราคา

ท่ีเรียกชาํระแลว้  หุน้ละ  2.50  บาท  และชาํระค่าหุน้ดงักล่าว ในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 จาํนวน 3.75 ลา้นบาท คงเหลือ

ท่ีจะตอ้งชาํระอีก จาํนวน 9.25 ลา้นบาท

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
(                                                                                                    )

(ร้อยละ) ( บาท )

ช่ือบริษทั
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สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน-วิธีราคาทุน

           



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

16.1.4  ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) ไดล้งทุนเพิ่มและจ่ายชาํระค่าหุน้ ดงัน้ี

16.1.4.1  บริษทัฯ  ชาํระค่าหุน้สามญัของ  บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั  เพิ่มอีก 31.85 ลา้นหุน้ หุน้ละ 2.00 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 63.70 ลา้นบาท

16.1.4.2  บริษทัฯ ชาํระค่าหุน้สามญัของ บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั ตามมติท่ีประชุมวิสามญัคร้ังท่ี 3 วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 มีมติเพิ่มทุน 

      18  ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 10  บาท  เป็นจาํนวนเงิน  180  ลา้นบาท  บริษทัฯ  ไดเ้พิ่มทุน  16.5 ลา้นหุน้ ชาํระ 2.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

      41.25 ลา้นบาท

16.2  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จดัตั้งเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน) โดยไม่ไดมี้การนาํเงินไปลงทุน ประกอบดว้ย

    16.2.1  กจิการร่วมค้าของบริษัท ไทยโพลคีอนส์ จาํกดั (มหาชน)

ทุนชาํระแลว้

(บาท)

ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ 31 มีนาคม 256231 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

กิจการร่วมคา้ 

ไทยโพลีคอนส์ และ

 แหลมทองพทัลุง รับเหมาก่อสร้าง -                 99.95             99.95             -                                        -                                      -                                   -                                  

กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ รับเหมาก่อสร้าง -                 99.00             99.00             -                                        -                                      -                                   -                                  

    16.2.2  กจิการร่วมค้าของบริษัท ทพีซีี บางกอก ซัพพลาย จาํกดั

ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ 31 มีนาคม 256231 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

กิจการร่วมคา้ 

ทีพีซีอีเอสจี ขายสินคา้และบริการ -                 80.00             80.00             -                                        -                                      -                                   -                                  

17.  เงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า

กจิการร่วมค้าของบริษัท ไทยโพลคีอนส์ จาํกดั (มหาชน)

ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ 31 มีนาคม 256231 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

กิจการร่วมคา้

ไทยโพลีคอนส์

พี.เอส.เอม็. รับเหมาก่อสร้าง -                 95.95             95.95             -                                        -                                      -                                   -                                  

กิจการร่วมคา้

เอสแอลทีที รับเหมาก่อสร้าง -                 50.00             50.00             619,591.05                           537,560.26                          -                                   -                                  

รวม 619,591.05                           537,560.26                          -                                   -                                  

(ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
(                                                                                                              )

( บาท )
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน-วธีิส่วนไดเ้สีย เงินลงทุน-วธีิราคาทุน

เงินลงทุน-วธีิส่วนไดเ้สีย เงินลงทุน-วธีิราคาทุน

ช่ือบริษทั

ช่ือบริษทั

(ร้อยละ) ( บาท ) ( บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วนเงินลงทุน

(ร้อยละ) ( บาท )

ช่ือบริษทั

(ร้อยละ) ( บาท ) ( บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน-วธีิส่วนไดเ้สีย เงินลงทุน-วธีิราคาทุน



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

กจิการร่วมค้าของบริษัท ทพีซีี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน)

ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ 31 มีนาคม 256231 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

บริษทั มหาชยั กรีน ผลิตและจาํหน่าย

    เพาเวอร์ จาํกดั กระแสไฟฟ้า 235,000,000  46.00             46.00             177,787,701.06                    167,989,495.72                   113,350,000.00                113,350,000.00              

บริษทั พีเอ เวสตแ์อนด์ ผลิตและจาํหน่าย

    เอเนอร์จี จาํกดั ขยะRDF 12,650,000    33.04 33.04             10,642,213.22                      10,660,667.93                     11,265,990.34                  11,265,990.34                

บริษทั สยาม พาวเวอร์ ผลิตและจาํหน่าย

    จาํกดั กระแสไฟฟ้า

และขยะRDF 420,000,000  50.00             50.00             297,422,742.75                    302,861,313.62                   349,950,000.00                349,950,000.00              

รวม 485,852,657.03                    481,511,477.27                   474,565,990.34                474,565,990.34              

รวมเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 486,472,248.08                    482,049,037.53                   474,565,990.34                474,565,990.34              

1. ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  คร้ังท่ี  1/2561  เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2561  บริษทั พีเอเวสตแ์อนดเ์อเนอร์จี จาํกดั มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียน 

          จากเดิมมูลค่าหุน้ละ 100.00 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 55 บาท และคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสัดส่วน

2. ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  1/2561  เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2561 ของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมติั

          ใหล้ดสัดส่วนในเงินลงทุน ของบริษทั พีเอเวสตแ์อนดเ์อเนอร์จี จาํกดั โดยขายหุน้จาํนวน 27,500 หุน้ หุน้ละ 200.00 บาท

3. ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้สามญั ของบริษทั สยาม พาวเวอร์ จาํกดั ท่ีเหลือจาํนวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.50 บาท คิดเป็น

          จาํนวนเงิน 52,500,000.00 บาท

4. ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  1/2561  เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 บริษทั  สยาม พาวเวอร์ จาํกดั  มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 

          80  ลา้นบาท จากเดิมทุน  500  ลา้นบาท คงเหลือ 420  ลา้นบาท โดยหลงัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวไม่ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้เปล่ียนแปลง

18.  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ทีด่นิ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

      ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดิน 270,222,129.65       270,222,129.65      663,000.00           663,000.00          

            รวม 270,222,129.65       270,222,129.65      663,000.00           663,000.00          

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดิน มีราคายติุธรรม จาํนวน 285.24 ลา้นบาท

(ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ

(                                                                                                              )

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ร้อยละ) ( บาท ) ( บาท )

ช่ือบริษทั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สดัส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน-วธีิส่วนไดเ้สีย เงินลงทุน-วธีิราคาทุน
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บมจ. ไทยโพลีคอนส์

19.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินและ ที่ดิน-บ่อดิน อาคารและ ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือและอุปกรณ์  เครื่องจกัร เครื่องตกแต่งและ ยานพาหนะ สินทรัพย์ รวม

ส่วนปรับปรุงที่ดิน ส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องใชส้าํนกังาน ระหวา่งติดตั้ง

สินทรัพย ์- ราคาทุน:-

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 502,953,160.75 10,345,725.00     407,857,276.58         1,431,099.45           28,576,097.32 2,388,975,526.48      30,796,491.19         47,455,660.94     627,762,551.46 4,046,153,589.17

     ซื้อเพิ่ม 95,799,026.03 -                      23,408,649.26           -                           3,308,764.82 11,620,469.01           7,220,269.07           1,692,000.00       563,340,557.24 706,389,735.43

     จาํหน่าย -                          -                      (371,402.00) -                           (1,418,782.00) (1,411,000.00) (2,181,075.16) (29,813.08) -                         (5,412,072.24)

     โอนเขา้(ออก) 2,834,700.00          -                      149,492,827.79         -                           -                           483,010,118.67         1,846,605.20           -                      (636,994,732.98) 189,518.68

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 601,586,886.78 10,345,725.00 580,387,351.63 1,431,099.45 30,466,080.14 2,882,195,114.16 37,682,290.30 49,117,847.86 554,108,375.72 4,747,320,771.04

     ซื้อเพิ่ม 5,669,624.59          -                      351,500.00                -                           1,175,039.97           6,907,269.51             1,424,947.76           -                      287,315,548.72      302,843,930.55

     จาํหน่าย -                          -                      -                             -                           (10,744.90) (5,984,462.97) (47,586.45) -                      -                         (6,042,794.32)

     โอนเขา้(ออก) -                          -                      (2,527,925.28) -                           175,611.00              -                             -                          -                      2,352,314.28          -                             

     ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 607,256,511.37 10,345,725.00 578,210,926.35 1,431,099.45 31,805,986.21 2,883,117,920.70 39,059,651.61 49,117,847.86 843,776,238.72       5,044,121,907.27

ค่าเสื่อมราคาสะสม:-

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 1,881,496.55 10,145,725.00     32,829,276.89           72,143.10                21,140,226.97 307,826,901.02         21,063,703.85         29,107,158.73     -                         424,066,632.11

     ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 41,531.19 -                      17,466,832.07           286,219.89              2,980,318.47 128,096,225.20         4,019,855.37           2,296,292.59       -                         155,187,274.78

     โอนเขา้(ออก) -                          -                      218,986.80                -                           (1,383,898.40) (156,029.54) (2,014,678.17) (29,811.08) -                         (3,365,430.39)

     ค่าเสื่อมราคาที่ตดัจาํหน่าย -                          -                      (156,158.22) -                           (218,986.80) 189,518.68                -                          -                      -                         (185,626.34)

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 1,923,027.74 10,145,725.00 50,358,937.54 358,362.99 22,517,660.24 435,956,615.36 23,068,881.05 31,373,640.24 -                         575,702,850.16

     ค่าเสื่อมราคาสาํหรับงวด 34,609.32               -                      5,006,656.29             70,574.77                681,615.62              32,861,715.08           1,072,722.71           524,705.38          -                         40,252,599.17

     โอนเขา้(ออก) -                          -                      -                             -                           -                           -                             -                          -                      -                         -                             

     ค่าเสื่อมราคาที่ตดัจาํหน่าย -                          -                      -                             -                           (1,094.99) (1,291,207.73) (33,559.39) -                      -                         (1,325,862.11)

     ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 1,957,637.06 10,145,725.00 55,365,593.83 428,937.76 23,198,180.87 467,527,122.71 24,108,044.37 31,898,345.62 -                         614,629,587.22

มูลค่าสุทธิ
     ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 605,298,874.31 200,000.00 522,845,332.52 1,002,161.69 8,607,805.34 2,415,590,797.99 14,951,607.24 17,219,502.24 843,776,238.72 4,429,492,320.05

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 599,663,859.04 200,000.00 530,028,414.09 1,072,736.46 7,948,419.90 2,446,238,498.80 14,613,409.25 17,744,207.62 554,108,375.72 4,171,617,920.88

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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งบการเงินรวม (บาท)



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561  มีจาํนวน 40,252,599.17 บาท และ 35,840,098.35

 บาท ตามลาํดบั

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนและเคร่ืองจกัรไดน้าํไปเป็นหลกัทรัพยค์ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ  ตามหมายเหตุ  21, 26  และ 41

ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2562   บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาสะสมไวแ้ลว้เตม็จาํนวนแต่ยงัคงใชง้านอยู ่ 

โดยสินทรัพยด์งักล่าวมีราคาทุน จาํนวน 171.04 ลา้นบาท มูลค่าสุทธิตามบญัชี 12.30 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีราคาทุน

จาํนวน 169.44 ลา้นบาท มูลค่าสุทธิตามบญัชี 12.20 ลา้นบาท)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ ซ่ึงไดม้าภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชีเป็นจาํนวน 30.53 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวน 31.60 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุ 27

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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ที่ดินและ ที่ดิน-บ่อดิน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค เครื่องมือและอุปกรณ์  เครื่องจกัร เครื่องตกแต่งและ ยานพาหนะ สินทรัพย์ รวม

ส่วนปรับปรุงที่ดิน เครื่องใชส้าํนกังาน ระหว่างติดตั้ง

สินทรัพย ์- ราคาทุน:-

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 30,838,498.55 10,345,725.00         40,435,174.14         1,431,099.45          26,410,129.12 115,631,583.83         23,478,329.14     29,270,222.93            4,350,017.80       282,190,779.96

     ซื้อเพิ่ม -                           -                           404,758.06              -                         1,454,785.00 -                             2,675,667.53       -                             6,602,348.00       11,137,558.59

     จาํหน่าย -                           -                           -                           -                         (1,418,782.00) -                             (2,157,171.36) (29,813.08) -                      (3,605,766.44)

     โอนเขา้(ออก) 2,807,200.00           -                           5,212,207.96           -                         -                         -                             -                      -                             (8,019,407.96) -                               

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 33,645,698.55 10,345,725.00 46,052,140.16 1,431,099.45 26,446,132.12 115,631,583.83 23,996,825.31 29,240,409.85 2,932,957.84       289,722,572.11

     ซื้อเพิ่ม -                           -                           -                           -                         1,033,335.86          -                             776,161.16          -                             1,428,386.00       3,237,883.02

     จาํหน่าย -                           -                           -                           -                         -                         -                             (22,336.45) -                             -                      (22,336.45)

     โอนเขา้(ออก) -                           -                           850,373.84              -                         -                         -                             -                      -                             (850,373.84) -                          

     ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 33,645,698.55 10,345,725.00 46,902,514.00 1,431,099.45 27,479,467.98 115,631,583.83 24,750,650.02 29,240,409.85 3,510,970.00       292,938,118.68

ค่าเสื่อมราคาสะสม:-

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 1,881,496.55 10,145,725.00         13,471,320.87         72,143.10               20,444,635.09 96,494,487.11           17,419,655.31     24,204,363.44            -                      184,133,826.47

     ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี 41,531.19 -                           3,220,959.31           286,219.89             2,394,416.38 3,432,954.46             2,162,099.37       690,640.85                 -                      12,228,821.45

     ค่าเสื่อมราคาที่ตดัจาํหน่าย -                           -                           -                           -                         (1,383,898.40) -                             (1,990,776.37) (29,811.08) -                           (3,404,485.85)

     โอนเขา้(ออก) -                           -                           -                           -                         -                         -                             -                      -                             -                      -                          

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 1,923,027.74 10,145,725.00 16,692,280.18 358,362.99 21,455,153.07 99,927,441.57 17,590,978.31 24,865,193.21 -                      192,958,162.07

     ค่าเสื่อมราคาสาํหรับงวด 34,609.32                -                           831,170.96              70,574.77               492,832.20             842,197.61                523,493.41          121,140.84                 -                      2,916,019.11

     ค่าเสื่อมราคาที่ตดัจาํหน่าย -                           -                           -                           -                         -                         -                             (10,827.56) -                             -                      (10,827.56)

     โอนเขา้(ออก) -                           -                           -                           -                         -                         -                             -                      -                             -                      -                          

     ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 1,957,637.06 10,145,725.00 17,523,451.14 428,937.76 21,947,985.27 100,769,639.18 18,103,644.16 24,986,334.05 -                      195,863,353.62

มูลค่าสุทธิ
     ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 31,688,061.49 200,000.00 29,379,062.86 1,002,161.69 5,531,482.71 14,861,944.65 6,647,005.86 4,254,075.80 3,510,970.00 97,074,765.06

     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 31,722,670.81 200,000.00 29,359,859.98 1,072,736.46 4,990,979.05 15,704,142.26 6,405,847.00 4,375,216.64 2,932,957.84 96,764,410.04

(ลงชื่อ)………………………….………...…………………….………………………………….กรรมการตามอาํนาจ
                      (                                                                                                                          )
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            ค่าเส่ือมราคา สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 จาํนวน 2,916,019.11 บาท และ 3,118,839.56 บาท ตามลาํดบั 

            ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดจาํนองท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัรดงักล่าว ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิในงบการเงิน จาํนวน 51.89 ลา้นบาท

     (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  :  48.69 ลา้นบาท)  ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21, 

     26 และ 41

            ณ  วนัท่ี  31  มีนาคม  2562   บริษทัฯ  มีทรัพยสิ์นซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาสะสมไวแ้ลว้เตม็จาํนวนแต่ยงัคงใชง้านอยู ่ โดยสินทรัพยด์งักล่าว

     มีราคาทุน  จาํนวน  152.25  ลา้นบาท  มูลค่าสุทธิตามบญัชี 7.69  ลา้นบาท (ณ วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561  มีราคาทุนจาํนวน  151.43  ลา้นบาท 

     มูลค่าสุทธิตามบญัชี 7.85 ลา้นบาท)

            ณ  วนัท่ี  31  มีนาคม  2562   บริษทัฯ  มีเคร่ืองจกัรและยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวน 

     1.97 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  มีจาํนวน 2.07 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุ 27

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน

โปรแกรมสาํเร็จรูป ค่าความนิยม โปรแกรม รวม
ระหวา่งติดตั้ง

ราคาทุน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 12,195,522.76       10,250,090.00       -                        22,445,612.76
เพ่ิมข้ึน 646,738.78            -                        2,720,000.00         3,366,738.78         
ลดลง (93,000.00) (2,650,090.00) -                        (2,743,090.00)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 12,749,261.54       7,600,000.00         2,720,000.00         23,069,261.54
เพ่ิมข้ึน 27,000.00              -                        -                        27,000.00              
ลดลง -                        -                        -                        -                        
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 12,776,261.54       7,600,000.00         2,720,000.00         23,096,261.54       

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 9,869,435.99         -                        -                        9,869,435.99
เพ่ิมข้ึน 921,240.82            -                        -                        921,240.82            
ลดลง (92,999.00) -                        -                        (92,999.00)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 10,697,677.81       -                        -                        10,697,677.81       
เพ่ิมข้ึน 237,153.91            -                        -                        237,153.91
ลดลง -                        -                        -                        -                        
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 10,934,831.72       -                        -                        10,934,831.72       

มูลค่าสุทธิทางบญัชี
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 1,841,429.82         7,600,000.00         2,720,000.00         12,161,429.82       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,051,583.73         7,600,000.00         2,720,000.00         12,371,583.73       

            ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 จาํนวน 237,153.91 บาท และ  222,707.43 บาท ตามลาํดบั

(ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
       (                                                                                                            )
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โปรแกรมสาํเร็จรูป ค่าความนิยม โปรแกรม รวม

ระหวา่งติดตั้ง

ราคาทุน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 9,757,233.76         -                        -                        9,757,233.76

เพ่ิมข้ึน 486,054.67            -                        2,720,000.00         3,206,054.67

ลดลง (93,000.00) -                        -                        (93,000.00)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 10,150,288.43       -                        2,720,000.00 12,870,288.43

เพ่ิมข้ึน -                        -                        -                        -                        

ลดลง -                        -                        -                        -                        

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 10,150,288.43       -                        2,720,000.00         12,870,288.43       

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 9,070,337.40         -                        -                        9,070,337.40

เพ่ิมข้ึน 421,908.98            -                        -                        421,908.98

ลดลง (92,999.00) -                        -                        (92,999.00)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 9,399,247.38         -                        -                        9,399,247.38

เพ่ิมข้ึน 112,885.92            -                        -                        112,885.92

ลดลง -                        -                        -                        -                        

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 9,512,133.30         -                        -                        9,512,133.30         

มูลค่าสุทธิทางบญัชี

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 638,155.13            -                        2,720,000.00         3,358,155.13         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 751,041.05            -                        2,720,000.00         3,471,041.05         

            ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 จาํนวน 112,885.92 บาท และ 103,246.82 บาท ตามลาํดบั

(ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
       (                                                                                                            )

งบการเงินรวม (บาท)
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21. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

     เงินเบิกเกินบญัชี 6.87 - 7.675 5.025 - 7.375 39,661,526.49      -                         39,661,526.49      -                            

     เงินกูย้มืระยะส้ัน 5.2 - 6.62 4.16 - 6.25 150,000,000.00    157,000,000.00     150,000,000.00    157,000,000.00        

รวม 189,661,526.49    157,000,000.00 189,661,526.49    157,000,000.00

     หกั ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (543,067.49) (2,870,499.60) (543,067.49) (2,870,499.60)

สุทธิ 189,118,459.00    154,129,500.40 189,118,459.00    154,129,500.40

            ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  กลุ่มบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  จาํนวน 932.00 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 

     31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 995 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยลูกหน้ีการคา้ ตามหมายเหตุ 9.1 จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัร 

     ตามหมายเหตุ 19  คํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านและผูถื้อหุน้  และคํ้าประกนัโดยหุน้สามญัในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัถืออยู่

22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

     เจา้หน้ีการคา้ 449,199,353.88    491,485,836.41     352,040,572.87    393,225,789.61        

     ตัว๋เงินจ่ายการคา้ 12,060.54             579,876.12            -                        -                            

      รวม 449,211,414.42    492,065,712.53 352,040,572.87    393,225,789.61

     เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

                ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 83,654,548.82      92,430,195.52       64,851,424.64      63,076,233.53          

                ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 2,469,779.13        2,393,780.86         -                        33,507.95                 

                ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 5,178,589.98        1,982,307.08         23,760.84             21,567.35                 

                เจา้หน้ีกรมสรรพากร 8,905,406.09        8,408,125.16         4,767,784.91        4,718,242.86            

                ภาษีขายไม่ถึงกาํหนด 38,000,417.96      54,707,478.94       34,466,586.56      46,931,257.39          

                ประมาณการหน้ีสินท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 854,681.41           7,292,377.27         854,681.41           7,292,377.27            

                เจา้หน้ีอ่ืน ๆ 80,973,194.69      147,197,130.60     10,194,437.65      16,883,489.26          

      รวม 220,036,618.08    314,411,395.43 115,158,676.01    138,956,675.61

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 669,248,032.50    806,477,107.96 467,199,248.88    532,182,465.22

                (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
             (                                                                                                       ) 

บาท
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            บริษทัฯ    ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีความตามท่ีศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัฯ    จ่ายค่าความเสียหายใหแ้ก่กลุ่ม

     บุคคลท่ียืน่ฟ้องบริษทั  เป็นจาํนวน 152,600 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี จากเงินตน้ นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ และ

     ค่าฤชาธรรมเนียมศาล  ในระหวา่งปี 2560  ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัฯ จ่ายค่าเสียหายเพ่ิมข้ึนจากคาํพิพากษาศาลชั้นตน้อีก

     จาํนวน 502,646 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี และวนัท่ี 11 เมษายน 2561 บริษทัฯ ไดว้างเงินชาํระหน้ีต่อศาลตามคาํพิพากษา

     ศาลอุทธรณ์ โดยทาํแคชเชียร์เช็คส่ังจ่าย  ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้  จาํนวน 61,753.42 บาท คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

23. เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

              กลุ่มบริษทัหกัเงินประกนัการปฏิบติัตามสัญญาจากผูรั้บเหมาในอตัราร้อยละ 5 ของมูลค่างานก่อสร้างท่ีผูรั้บเหมาเรียกเก็บโดย

     กลุ่มบริษทัจะคืนเงินประกนัน้ีแก่ผูรั้บเหมาเม่ืองานนั้นๆ ไดแ้ลว้เสร็จและผูรั้บเหมาไม่ไดผ้ดิสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใด

24. หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญาก่อสร้าง

              หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาก่อสร้างเป็นเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ในอตัราร้อยละ 5 - 25 ของราคารวมของงานรับจา้งโดยจะหกั

      จากจาํนวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคา้ในแต่ละงวด

25. หนี้สินท่ีเกิดจากสัญญาจะซ้ือจะขาย 

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

                  สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา/ค่างวดท่ียงัไม่รับรู้เป็นรายได้

                   ค่างวดท่ีถึงกาํหนดและรับชาํระแลว้ 1,011,390,698.00      989,455,698.00                 

                   หกั    การรับรู้รายได ้ (1,011,335,698.00) (989,425,698.00)

                   หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะซ้ือจะขาย 55,000.00                  30,000.00

                   ภาระจากการพฒันาโครงการท่ีดาํเนินการอยู่

                   จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูต่น้งวด 2                                2

                   จาํนวนโครงการท่ีเปิดใหม่ -                                    -                                              

                   จาํนวนโครงการท่ีปิดแลว้ -                                    -                                              

                   จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูส้ิ่นงวด 2                                2

                   มูลค่าโครงการท่ีเปิดดาํเนินการ 1,096,615,698.00      1,096,615,698.00              

                   มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสัญญาแลว้ทั้งส้ิน 1,016,725,698.00      989,425,698.00                 

                   คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่ 92.71% 90.23%

                   (ลงช่ือ)………………………….………...…………………….…………………….กรรมการตามอาํนาจ

               (                                                                                                     )
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26. เงนิกู้ยืมระยะยาว

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

                   เงินกูย้มืระยะยาว 2,604,240,000.00            2,163,010,000.00     -                     -                             

                   หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (324,240,000.00) (324,240,000.00) -                     -                             

                   เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 2,280,000,000.00 1,838,770,000.00 -                     -                             

            บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  มีวงเงินกูย้มืระยะยาวจาก

     สถาบนัการเงินภายในประเทศจาํนวน  500 ลา้นบาท  กาํหนดชาํระเงินตน้ทั้งหมดตามสญัญาภายใน  81  งวด  นบัแต่วนัท่ีมีการเบิกเงินกู ้

    จากวงเงินกูค้ร้ังแรก  และชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน  โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.25  ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี  

    ตั้งแต่วนัท่ี 1  มีนาคม 2560   คํ้าประกนั  โดยเงินฝากประจาํ ตามหมายเหตุ 15 และจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรของ

    โครงการ  ตามหมายเหตุ 19   และโดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน)  และเม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ลงนามในสญัญา

    สินเช่ือแกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังท่ี 3 เร่ือง สญัญาคํ้าประกนัหน้ีคงเหลือ วงเงินรวม 281.62 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง 

    จาํกดั (มหาชน) จากเดิมคํ้าประกนัวงเงิน โดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน)

            บริษทั แม่วงศ ์เอน็เนอยี ่จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน

     ภายในประเทศ  จาํนวน  500  ลา้นบาท  ครบกาํหนดชาํระภายใน  116  เดือน   (รวมระยะเวลาปลอดชาํระเงินตน้ )    โดยปลอดชาํระเงินตน้  

     20  เดือน  นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา  หรือ  6  เดือน  หลงัจากผูกู้เ้ปิดดาํเนินการในเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า  แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิด

     ขึ้นก่อน และชาํระดอกเบ้ียทุกเดือนโดยมีอตัราดอกเบ้ีย  เดือนท่ี 1-48  ในอตัรา MLR -1.50 ต่อปี เดือนท่ี 49-116 ในอตัรา MLR-1.25 ต่อปี 

     คํ้าประกนัโดยจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบผลิตกระแสไฟฟ้า    ตามหมายเหตุ  19    คํ้า

     ประกนัโดยบริษทั  ทีพีซี  เพาเวอร์  โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงค ํ้าประกนัตามสดัส่วนการถือหุน้และโอนสิทธิรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

     ส่วนภูมิภาคใหก้บัธนาคารเป็นผูรั้บเงิน  

            บริษทั  ทุ่งสงั  กรีน  จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง  จาํกดั  (มหาชน)    มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน

     ภายในประเทศ    จาํนวน  500   ลา้นบาท    เบิกใชเ้ตม็วงเงินแลว้   บริษทัไดท้าํสญัญาขอเล่ือนเวลาการชาํระหน้ีใหเ้ร็วขึ้น   เร่ิมชาํระเงินตน้

     งวดแรกเดือนเมษายน  2560  และส้ินสุดสญัญาเดือนพฤศจิกายน  2568  ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน  โดยมีอตัราดอกเบ้ีย MLR-1.5 ต่อปี ตลอด

     อายสุญัญาเงินกู ้       คํ้าประกนัโดยจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า

     ตามหมายเหตุ  19   คํ้าประกนัโดยบริษทั ทีพีซี  เพาเวอร์  โฮลด้ิง จาํกดั  (มหาชน) ซ่ึงค ํ้าประกนัตามสดัส่วนการถือหุน้โอนสิทธิรับเงินค่า

     ไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหก้บัธนาคารเป็นผูรั้บเงิน  และกาํหนดใหด้าํรงเงินสดในบญัชีเพื่อรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ีย

      จาํนวน 1 งวด โดยทยอยใหค้รบภายใน 4 เดือน นบัจากเร่ิมจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD)

                   (ลงช่ือ)………………………….………...…………………….…………………….กรรมการตามอาํนาจ
                             (                                                                                                     )
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            บริษทั  พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
     การเงินภายในประเทศ  จาํนวน  500 ลา้นบาท  โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัครบกาํหนดชาํระเวลา 25 เดือน  และชาํระคืนหน้ีทั้งหมด
     ตามสญัญาภายใน  120  เดือน   นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก  (ปลอดชาํระหน้ี  ระยะเวลา  24  เดือน นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก) ชาํระ
     ดอกเบ้ียทุกเดือน   โดยมีอตัราดอกเบ้ีย   MLR - 2 ต่อปี  ตลอดอายสุญัญาเงินกู ้     คํ้าประกนัโดยจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและ
     เคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า ตามหมายเหตุ 19 คํ้าประกนัโดย  บริษทั ทีพีซี  เพาเวอร์  โฮลด้ิง จาํกดั
     (มหาชน) ซ่ึงค ํ้าประกนัตามสดัส่วนการถือหุน้โอนสิทธิรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหก้บัธนาคารเป็นผูรั้บเงิน และกาํหนด
     ใหด้าํรงเงินสดในบญัชีเพ่ือรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียจาํนวน  1  งวด  โดยทยอยใหค้รบภายใน  4  เดือน  นบัจากเร่ิมจาํหน่าย
     กระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD)
            บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)   มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
     การเงินภายในประเทศ จาํนวน 500 ลา้นบาท  โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัครบกาํหนดชาํระเวลา 25 เดือน  และชาํระคืนหน้ีทั้งหมด
     ตามสญัญาภายใน 120 เดือน  นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก  (ปลอดชาํระหน้ี  ระยะเวลา  24  เดือน  นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก) ชาํระ
     ดอกเบ้ียทุกเดือน  โดยมีอตัราดอกเบ้ีย  MLR - 2  ต่อปี    ตลอดอายสุญัญาเงินกู ้   คํ้าประกนัโดยจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและ
     เคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า ตามหมายเหตุ 19  คํ้าประกนัโดยบริษทั ทีพีซี  เพาเวอร์  โฮลด้ิง  จาํกดั 
     (มหาชน) ซ่ึงค ํ้าประกนัตามสดัส่วนการถือหุน้โอนสิทธิรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหก้บัธนาคารเป็นผูรั้บเงิน และกาํหนด
     ใหด้าํรงเงินสดในบญัชีเพ่ือรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียจาํนวน  1  งวด   โดยทยอยใหค้รบภายใน  4  เดือน  นบัจากเร่ิมจาํหน่าย
     กระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD)
            บริษทั  ปัตตานี  กรีน จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน
     การเงินภายในประเทศ  จาํนวน 1,450  ลา้นบาท โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัครบกาํหนดระยะเวลา 6 เดือน นบัจากวนั COD แต่ไม่เกิน
     เดือนธนัวาคม  2562  และชาํระหน้ีคืนทั้งหมดตามสญัญาระยะเวลา 96  งวด  (ปลอดชาํระหน้ี  ระยะเวลา  21  เดือน  นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู้
     งวดแรก วนัท่ี  9  มีนาคม 2561)  ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน  อตัราดอกเบ้ีย  MLR-2 ต่อปี  ตลอดอายสุญัญาเงินกู ้คํ้าประกนัโดยการจดจาํนอง
     ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า ตามหมายเหตุ 19 คํ้าประกนัโดยบริษทั ทีพีซี 
     เพาเวอร์  โฮลด้ิง  จาํกดั  (มหาชน)   ซ่ึงค ํ้าประกนัตามสดัส่วนการถือหุน้ โอนสิทธิรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหก้บัธนาคาร
     เป็นผูรั้บเงิน และใหด้าํรงเงินสดในบญัชีเพ่ือรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียจาํนวน  2  งวด  ภายใน 2  ปีนบัจากเร่ิมจาํหน่ายกระแส
     ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD) แต่ไม่เกินเดือนมิถุนายน 2564
            บริษทั  ทีพีซีเอช  เพาเวอร์  1  จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์  โฮลด้ิง จาํกดั  (มหาชน)  มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
     การเงินภายในประเทศ   จาํนวน  500   ลา้นบาท  โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัครบกาํหนดระยะเวลา  19  เดือน และชาํระคืนหน้ีทั้งหมด
     ตามสญัญาภายใน  125  เดือน  นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก   (ปลอดชาํระหน้ี  ระยะเวลา  18   เดือน   นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก)  ชาํระ
     ดอกเบ้ียทุกเดือน    โดยมีอตัราดอกเบ้ีย  MLR-1.5  ต่อปี    ระยะเวลา  3  ปี  และ MLR - 1.00  ต่อปี   ตลอดอายสุญัญาเงินกู ้คํ้าประกนัโดย
     จดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า  ตามหมายเหตุ  19  คํ้าประกนัโดย
     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงค ํ้าประกนัตามสดัส่วนการถือหุน้  โอนสิทธิรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้
     กบัธนาคารเป็นผูรั้บเงิน   และกาํหนดใหด้าํรงเงินสดในบญัชี  เพ่ือรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียจาํนวน 1  งวด โดยทยอยใหค้รบ
     ภายใน 4 เดือน  นบัจากเร่ิมจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD)

 (ลงช่ือ)………………………….………...…………………….…………………….กรรมการตามอาํนาจ
                  (                                                                                                        )
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            บริษทั  ทีพีซีเอช  เพาเวอร์  2  จาํกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั   ทีพีซี  เพาเวอร์  โฮลด้ิง  จาํกดั  (มหาชน)  มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
     การเงินภายในประเทศ    จาํนวน  500   ลา้นบาท   โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัครบกาํหนดระยะเวลา  19  เดือน   และชาํระคืนหน้ีทั้งหมด
     ตามสญัญาภายใน   125   เดือน    นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก   (ปลอดชาํระหน้ี   ระยะเวลา  18   เดือน  นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก)  ชาํระ
     ดอกเบ้ียทุกเดือน  โดยมีอตัราดอกเบ้ีย  MLR-1.5  ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี และ MLR - 1.00 ต่อปี ตลอดอายสุญัญาเงินกู ้คํ้าประกนัโดยจดจาํนอง
     ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า   ตามหมายเหตุ  19 คํ้าประกนัโดยบริษทั ทีพีซี 
     เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั  (มหาชน)  ซ่ึงค ํ้าประกนัตามสดัส่วนการถือหุน้ โอนสิทธิรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหก้บัธนาคารเป็น
     ผูรั้บเงิน และกาํหนดใหด้าํรงเงินสดในบญัชีเพ่ือรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียจาํนวน  1  งวด    โดยทยอยใหค้รบภายใน  4   เดือนนบั
     จากเร่ิมจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD)
            บริษทั  ทีพีซีเอช  เพาเวอร์   5  จาํกดั   ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  ทีพีซี เพาเวอร์  โฮลด้ิง จาํกดั  (มหาชน)  มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบนั
     การเงินภายในประเทศ    จาํนวน  360  ลา้นบาท  โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัครบกาํหนดระยะเวลา  19  เดือน   และชาํระคืนทั้งหมดตาม
     สญัญาภายใน   144  เดือนนบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก  (ปลอดชาํระหน้ี  ระยะเวลา  18  เดือน  นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก) ชาํระดอกเบ้ีย
     ทุกเดือน  โดยมีอตัราดอกเบ้ีย   MLR - 1.5 ต่อปี   ระยะเวลา  3   ปี   และ MLR- 1.00  ต่อปี   ตลอดอายสุญัญาเงินกู ้คํ้าประกนัโดยจดจาํนอง
     ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า  ตามหมายเหตุ  19 คํ้าประกนัโดยบริษทั ทีพีซี    
     เพาเวอร์  โฮลด้ิง  จาํกดั  (มหาชน)   ซ่ึงค ํ้าประกนัตามสดัส่วนการถือหุน้   โอนสิทธิรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหก้บัธนาคาร
     เป็นผูรั้บเงิน และกาํหนดใหด้าํรงเงินสดในบญัชีเพ่ือรองรับการชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียจาํนวน 6 งวด  โดยทยอยใหค้รบกาํหนดภายใน 
     9 เดือนนบัจากเร่ิมจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD)
            สญัญาเงินกูร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ   เช่น  การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้   ขอ้จาํกดัในการจ่าย
     เงินปันผล เป็นตน้

            รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2,163,010,000.00 -                                      
บวก รับเงินกูย้ืม 522,290,000.00           -                                      
หกั จ่ายคืนเงินกูย้ืม (81,060,000.00) -                                      
รวม 2,604,240,000.00        -                                      
หกั เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (324,240,000.00) -                                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 2,280,000,000.00        -                                      

27. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12,868,963.17      15,073,000.85      691,345.26                 824,338.78                          

หกั  หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วน

        ท่ีครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (7,875,282.58) (8,334,220.67) (549,455.77) (542,414.34)
        สุทธิ 4,993,680.59        6,738,780.18 141,889.49 281,924.44

               (ลงช่ือ)………………………….………...…………………….…………………….กรรมการตามอาํนาจ
                  (                                                                                                        )
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27. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ต่อ)

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับสัญญาเช่าการเงินขา้งตน้ มีดงัน้ี

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
            ภายใน 1 ปี 8,360,826.84         8,933,826.34         572,340.00            572,340.00            
            เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,141,198.80         6,964,517.67         143,085.00            286,170.00            

        รวม 13,502,025.64       15,898,344.01 715,425.00            858,510.00
            หกั  ดอกเบ้ียจ่ายในอนาคตของ
                      สัญญาเช่าการเงิน (633,062.47) (825,343.16) (24,079.74) (34,171.22)
            มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
                      การเงิน 12,868,963.17       15,073,000.85 691,345.26            824,338.78

              รายละเอียดเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงัน้ี

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
            ยานพาหนะ 19,401,645.83       19,401,645.83       3,174,246.19         3,174,246.19         
            เคร่ืองจกัร 20,406,542.05       20,406,542.05       -                         -                         

        รวม 39,808,187.88       39,808,187.88 3,174,246.19         3,174,246.19
            หกั   ค่าเส่ือมราคาสะสม (9,273,535.38) (8,205,480.08) (1,208,128.59) (1,106,823.31)
            ราคาตามบญัชี 30,534,652.50       31,602,707.80 1,966,117.60         2,067,422.88

28. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
            การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ สาํหรับงวด ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 
     31 ธนัวาคม 2561 

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
ณ วนัตน้งวด 24,715,661.00       20,269,807.00       17,265,448.00       14,266,024.00       
ตน้ทุนโครงการปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 1,430,095.75         5,310,079.00         884,254.50            3,144,153.00         
ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการ
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                         1,063,954.00         -                         1,783,450.00         
จ่ายภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์
      พนกังาน -                         (1,928,179.00) -                         (1,928,179.00)
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
ณ วนัส้ินงวด 26,145,756.75       24,715,661.00 18,149,702.50       17,265,448.00

(ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
                   (                                                                                                              
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28. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

       ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีทาํรายงาน
งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

สาํหรับงวด ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

อตัราคิดลด 2.92-3.46 2.92                                  

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 7.17-7.82 7.17                                  

อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน (พนกังานทุกช่วงอาย)ุ 0-28 0-28

อตัราการมรณะ (ตารางมรณะไทย ปี 2560 ) 100.00                  100.00                              

อตัราทุพพลภาพ (ตารางมรณะไทยปี 2560) 10.00                    10.00                                

       ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  4.20.2  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคาดวา่จะมีผลกระทบในการตั้งประมาณการ

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน  0.70  ลา้นบาท 

สาํหรับงบการเงินรวม (เป็นจาํนวน 0.57 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) เม่ือมีผลบงัคบัใชต้ามกฏหมาย

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

       การเปล่ียนแปลงในแต่ละฐานขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล  ณ วนัท่ีรายงาน  โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆคงท่ี   จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวน

เงินดงัต่อไปน้ี

เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์

     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50 ) (1,161,334.00)      1,266,501.00       (637,571.00)         (683,179.00)                     

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50 ) 1,180,953.00       (1,037,306.00)      631,650.00          (607,174.00)                     

อตัราการหมุนเวยีน

(เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.50 ) (1,184,383.00)      1,222,233.00       (732,029.00)         644,130.00                       

       แมก้ารวเิคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าวแต่ไดแ้สดง

ประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ

(ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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29. ทุนเรือนหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น/เงินปันผล

      ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกเรียกชาํระแลว้

                 29 .1      ในไตรมาส 1  ปี  2561  บริษทัฯ  ไดรั้บชาํระค่าหุน้สามญัจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ  จาํนวน 707,500 หุน้ มูลค่า

                                 หุน้ละ  3.00  บาท  ทาํใหบ้ริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เป็นจาํนวน  567.71 ลา้นบาท  และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

                                 จาํนวน 219.19 ลา้นบาท  โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2561

                 29 .2      ในไตรมาส 2  ปี 2561  บริษทัฯ  ไดรั้บชาํระค่าหุน้สามญัจากการใชใ้บสาํคญัแสดงสิทธิ จาํนวน 5,053,877 หุน้ มูลค่า

                                 หุน้ละ  3.00  บาท  ทาํใหบ้ริษทัฯ  มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เป็นจาํนวน  572.76  ลา้นบาท  และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ 

                                 จาํนวน 229.30 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนท่ีชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561

30. เงินปันผลจ่าย

      30.1  ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2560 ใน

               อตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน 28.38 ลา้นบาท และกนัสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิปี 2560

                เรียบร้อยแลว้ โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี  24  พฤษภาคม  2561   

      30.2  ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561   เม่ือวนัท่ี  25  เมษายน  2561  ของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั 

                 (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2560  ในอตัราหุน้ละ 0.0563  บาท  เป็นจาํนวน

                 เงิน 22.59 ลา้นบาท  และกนัสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ ปี 2560  เรียบร้อยแลว้ โดยมีการจ่าย

                 เงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี  24 พฤษภาคม 2561

      30.3  บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั  (มหาชน)

                30 .3 .1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  1/2561  เม่ือวนัท่ี  22  มกราคม  2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาล   ในอตัรา  1.50  บาท  ต่อหุน้  รวมเป็นเงิน  30.00  ลา้นบาท  และกนัทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวน

                               ร้อยละ  5  ของกาํไรสุทธิ  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  เป็นจาํนวนเงิน  0.54  ลา้นบาท  กาํหนดจ่ายเงิน

                               ปันผลในวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561

                30 .3 .2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  3/2561  เม่ือวนัท่ี  24  เมษายน 2561  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาล    ในอตัรา   1.75   บาท   ต่อหุน้   รวมเป็นเงิน   35.00   ลา้นบาท    โดยมีการจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี   15

                               พฤษภาคม 2561 

                30 .3 .3  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   คร้ังท่ี  4/2561   เม่ือวนัท่ี  3  สิงหาคม  2561   มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาลในอตัรา 1.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 20.00 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561

(ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
                  (                                                                                                   
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                30 .3 .4  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 5/2561  เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

                               กาลในอตัรา 1.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 20.00 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561

                30 .3 .5  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

                               ในอตัรา 1.75 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 35.00 ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562

      30.4  บริษทั แม่วงศ ์เอน็เนอยี่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)

               30 .4 .1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

                              ในอตัรา 5.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 10.00 ลา้นบาท และไดก้นัทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ    

                              สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 เป็นจาํนวนเงิน 2.67 ลา้นบาท  โดยมีการจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561

               30 .4 .2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  3/2561  เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

                              ในอตัรา  3.00   บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน  6.00  ลา้นบาท   และไดก้นัทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ  5  ของกาํไร

                              สาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 เป็นจาํนวนเงิน 2.05 ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561

               30 .4 .3  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั    คร้ังท่ี   4/2561   เม่ือวนัท่ี   5   พฤศจิกายน   2561    มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล

                              ระหวา่งกาลในอตัรา  4.00  บาทต่อหุน้  รวมเป็นเงิน  8.00  ลา้นบาท  และไดก้นัทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5  

                              ของกาํไร  สาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2561  เป็นจาํนวนเงิน  0.65  ลา้นบาท  โดยทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี   14  

                              พฤศจิกายน 2561

      30.5  บริษทั ทุ่งสงั กรีน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)

               30 .5 .1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั    คร้ังท่ี   1/2561    เม่ือวนัท่ี  21  กมุภาพนัธ์  2561    มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล

                              ระหวา่งกาลในอตัรา 2.50  บาทต่อหุน้  รวมเป็นเงิน 5.00  ลา้นบาท  และไดก้นัทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5 

                              ของกาํไรสุทธิ  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  เป็นจาํนวนเงิน 3.65 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผล เม่ือวนัท่ี  22  

                              มีนาคม  2561

               30 .5 .2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  3/2561  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

                              ในอตัรา 7.50 บาทต่อหุน้  รวมเป็นเงิน 15.00  ลา้นบาท และไดก้นัทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ   

                              สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  เป็นจาํนวนเงิน 1.54  ลา้นบาท  โดยมีการจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561

               30 .5 .3  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  4/2561  เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

                              ในอตัรา 12.50 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 25.00 ลา้นบาท และไดก้นัทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ   

                              สาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561  เป็นจาํนวนเงิน 1.91 ลา้นบาท  โดยทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2561

               30 .5 .4  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  5/2561  เม่ือวนัท่ี  5 พฤศจิกายน 2561  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

                              กาลในอตัรา  20.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 40.00 ลา้นบาท และไดก้นัทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5 ของกาํไร

                              สุทธิ   สาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน   2561   เป็นจาํนวนเงิน   1.96   ลา้นบาท   โดยทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี   14 

                              พฤศจิกายน 2561

               30 .5 .5  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  1/2562  เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

                              ในอตัรา  12.00  บาทต่อหุน้  รวมเป็นเงิน  24.00  ลา้นบาท  และไดก้นัทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5  ของกาํไร  

                              สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวนเงิน 1.80 ลา้นบาท  โดยทาํการจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562

(ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
                   (                                                                                                              )
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      30.6  บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)

               30 .6 .1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 4/2561 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

                              กาลในอตัรา  1.00  บาทต่อหุน้  รวมเป็นเงิน  25.00  ลา้นบาท  และไดก้นัทุนสาํรองตามกฎหมาย  เป็นจาํนวนร้อยละ  5 ของ

                              กาํไรสุทธิ  สาํหรับงวดส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  เป็นจาํนวนเงิน 4.90 ลา้นบาท  โดยทาํการจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี  14 

                              พฤศจิกายน 2561

               30 .6 .2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   คร้ังท่ี  1/2562  เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2562  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่ง

                              กาลในอตัรา 1.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 25.00 ลา้นบาท และไดก้นัทุนสาํรองตามกฎหมาย เป็นจาํนวนร้อยละ 5 ของกาํไร 

                              สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจาํนวนเงิน 1.64 ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  21 กมุภาพนัธ์ 2562 

      30.7  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 7/2561  เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2561 ของบริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็น

                บริษทัยอ่ยของบริษทั  ทีพีซี  เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา  0.40  บาทต่อหุน้  รวม

                เป็นเงิน 10.00 ลา้นบาท  และไดก้นัทุนสาํรองตามกฎหมาย  เป็นจาํนวนร้อยละ 5  ของกาํไรสุทธิ สาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี  31  ตุลาคม

                2561 เป็นจาํนวนเงิน 0.64 ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายเงินปันผลเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561

31. ทุนสํารองตามกฎหมาย

              บริษทัฯ  ตอ้งจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ  5  ของกาํไรสุทธิประจาํงวดหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  (ถา้มี)  

      จนกวา่จะครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 โดยทุนสาํรองตามกฎหมาย

      ไม่สามารถนาํมาจ่ายเงินปันผลได ้

32.  กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

                  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับงวด ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ โดยวิธีถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกัแสดงไดด้งัน้ี

                 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561

2562 2561 2562 2561

กาํไรสาํหรับงวด 13,992,591.01     36,710,842.67          7,114,527.61    1,373,045.22             

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัตน้งวด 572,759,484 566,998,107 572,759,484 566,998,107

ผลกระทบจากการออกหุน้สามญั -                      15,722 -                    15,722

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 572,759,484 567,013,829 572,759,484 567,013,829

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.024 0.065 0.012 0.002

(ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
                   (                                                                                                              )
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33. สัญญาและข้อตกลงท่ีสําคญั

              กลุ่มบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค        ประเภทการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากสาํหรับ

     การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน กลุ่มบริษทัยอ่ยไดมี้การทาํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า การรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากสาํหรับ

     การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นแบบ Feed-in-Tariff  (FiT)  มีดงัน้ี

บริษทั พื้นท่ีโครงการ ระยะเวลาการขายไฟฟ้า

     บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ิมดาํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2556

      บริษทั แม่วงศ ์เอน็เนอยี ่ จาํกดั จงัหวดันครสวรรค์ เร่ิมดาํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิง

พาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2558

      บริษทั ทุ่งสัง  กรีน จาํกดั จงัหวดันครศรีธรรมราช เร่ิมดาํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้

เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2559

     บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั จงัหวดัพทัลุง เร่ิมดาํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้

เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2560

     บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั จงัหวดัสตูล เร่ิมดาํเนินการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561

     บริษทั ทีพซีีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั จงัหวดัยะลา ยงัไม่เร่ิมดาํเนินงาน(อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง)

     บริษทั ทีพซีีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั จงัหวดัยะลา ยงัไม่เร่ิมดาํเนินงาน(อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง)

     บริษทั ทีพซีีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั จงัหวดันราธิวาส ยงัไม่เร่ิมดาํเนินงาน(อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง)

              บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า  การรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากสาํหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 

     เป็นแบบ Adder ดงัน้ี

บริษทั พื้นท่ีโครงการ ระยะเวลาการขายไฟฟ้า

บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั จงัหวดัปัตตานี ยงัไม่เร่ิมดาํเนินงาน(อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง)

34. ภาษีเงินได้

            กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดไ้วเ้ท่ากบัจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งจ่ายจริงตามกฎหมายภาษีอากรในอตัราร้อยละ 20 และในอตัราร้อยละ  3 

      ของกาํไรสาํหรับงวด กรณีท่ีบริษทัประกอบกิจการการให้บริการท่ีมีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นเขตพฒันาพเิศษเศรษฐกิจเฉพาะกิจ

      ตามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 466

(ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
                (                                                                                                          )
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35. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

            รายการค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีสาํคญัสาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561

 2562 2561  2562 2561

วสัดุก่อสร้างและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 266,606,925.44         191,421,692.68         267,509,473.55        191,803,504.92             

ซ้ือท่ีดินและจ่ายค่าแรงผูรั้บเหมา 163,527,377.76         18,743,257.95           -                            -                                

การเปล่ียนแปลงในท่ีดินงานระหวา่งก่อสร้าง (177,067,217.44) 12,269,296.37           -                            -                                

ค่าจา้งเหมา 265,453,905.04         136,946,845.82         265,453,905.04        136,946,845.82             

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 64,066,597.33           54,797,778.54           50,162,396.58          40,066,312.55               

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,715,000.00             3,572,500.00             1,210,000.00            1,210,000.00                 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

    - บนัทึกรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร 11,042,794.16           9,265,722.34             6,809,752.05            6,644,555.20                 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 40,489,753.08           36,062,805.96           3,028,905.03            3,222,086.38                 

ค่าท่ีปรึกษาและบริหารจดัการโรงไฟฟ้า 134,080,057.56         128,363,554.28         -                            -                                

ค่าเช้ือเพลิง 30,923,524.67           24,952,326.43           -                            -                                

36. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

            36.1  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี

 2562 2561  2562 2561

       ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

       ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 1,034,321.78             695,680.80                848,772.87               695,680.80                    

       ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

       ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

           แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

           แตกต่างชัว่คราว (6,275,327.43) 831,868.71 530,995.59               51,314.22

       ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น
           งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (5,241,005.65) 1,527,549.51 1,379,768.46            746,995.02

(ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
                (                                                                                                          )
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      36.2  รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้สาํหรับงวด 3 เดือน 

               ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี

รายไดท่ี้ได้ รายไดท่ี้ไม่ได้ รายไดท่ี้ได้ รายไดท่ี้ไม่ได้

รับการยกเวน้ รับการยกเวน้ รับการยกเวน้ รับการยกเวน้
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 160,366,261.96         (52,007,419.42) 135,668,134.31         (11,400,676.63)

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -                             20% -                             20%

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

        คูณอตัราภาษี -                             (10,401,483.88) -                             (2,280,135.33)

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :

        รายการตอ้งหา้มทางภาษี -                             602,666.86                -                             1,496,557.90             

        ผลขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ใชสิ้ทธิ -                             3,283,355.99             -                             1,824,894.38             

        รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิม -                             (223,530.13) -                             (186,696.42)

       อ่ืน ๆ -                             1,096,059.46             -                             451,893.59

ผลกระทบตอ่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

       จากการทาํงบการเงินรวม -                             401,926.05                -                             221,035.39

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น

        งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ -                             (5,241,005.65) -                             1,527,549.51

        อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 10.08% 13.40%

2562 2561

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 8,494,296.07        2,120,040.24
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20%
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

        คูณอตัราภาษี 1,698,859.21        424,008.05
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ :

        รายการตอ้งหา้มทางภาษี (95,560.62) 501,916.59
        รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิม (223,530.13) (178,929.62)
คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น

        งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 1,379,768.46             746,995.02                

        อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 16.24% 35.23%

(ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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      36.3  ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ วนัท่ี

                 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี

2562 2561 2562 2561

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

     ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 9,870,674.96            9,870,674.96             9,830,674.96            9,830,674.96           

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4,228,523.85            4,050,806.60             3,629,940.50            3,453,089.60           

     ประมาณการงานซ่อม 10,483,377.42          9,913,284.74             10,483,377.42          9,913,284.74           

     ประมาณการหน้ีสินท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 170,936.29               1,448,875.46             170,936.29               1,448,875.46           

     ขาดทุนสะสม 12,540,675.42          14,057,347.70           -                            -                           

     กาํไรระหวา่งกนัรอรับรู้- สินทรัพยสุ์ทธิ

          ของโรงไฟฟ้า 56,554,356.65          49,593,892.89           -                            -                           

รวม 93,848,544.59          88,934,882.35 24,114,929.17          24,645,924.76

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (19,195,454.93) (20,557,120.12) (9,830,674.96) (9,830,674.96)
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  - สุทธิ 74,653,089.66          68,377,762.23 14,284,254.21          14,815,249.80

              ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทั ทีพซีี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นบริษทัท่ีลงทุนในบริษทัอื่นท่ีประกอบ

      ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนเป็นหลกั     มีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้    ซ่ึงรายไดจ้ากเงินปันผล

      รับจากธุรกิจท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ทาํใหไ้ม่มีโอกาสการใชสิ้ทธิสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั

      บญัชี จาํนวน 9.36 ลา้นบาท จึงตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อตดัทั้งจาํนวน

37. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

              ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  ตามมาตรา  90  ของพระราชบญัญติั

      บริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการ 

              ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน    ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร   ตามนิยาม

      ในประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  อนัไดแ้ก่    ผูจ้ดัการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร

      ส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา  และผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัผูบ้ริหารรายท่ีส่ีทุกราย 

(ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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38. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

              ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นดาํเนินงานไดรั้บและสอบทาน

อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

              กลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกั คือ การรับเหมาก่อสร้าง บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกั คือ  1) การรับเหมาก่อสร้าง  

2) พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ 3) ขายสินคา้และบริการ   4) ขายพลงังาน

              จาํแนกตามส่วนงาน สาํหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายไดรั้บเหมาก่อสร้าง 697.83    449.53    -          -          -          -          -          -          (336.82) (20.82) 361.01    428.71

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า -          -          392.46    342.68    -          -          -          -          -          -          392.46    342.68

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ -          -          -          -          21.91      43.77      -          -          -          -          21.91      43.77

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ -          -          -          -          -          -          21.65      7.22        (19.56) (5.90) 2.09        1.32        

ตน้ทุนงานรับเหมาก่อสร้าง (651.94) (404.29) -          -          -          -          -          -          301.34    19.44      (350.60) (384.85)

ตน้ทุนจากการขายไฟฟ้า -          -          (216.50) (189.46) -          -          -          -          2.01        1.11        (214.49) (188.35)

ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ -          -          -          -          (14.48) (31.01) -          -          0.01        -          (14.47) (31.01)

ตน้ทุนจากการขายสินคา้และบริการ -          -          -          -          -          -          (20.54) (6.74) 18.65      5.52        (1.89) (1.22)

กาํไร(ขาดทุน)จากการ

       ดาํเนินงานตามส่วนงาน 45.89      45.24 175.96    153.22 7.43        12.76 1.11        0.48        (34.37) (0.65) 196.02    211.05

รายไดอ่ื้น 11.33      5.10        2.56        3.63        0.48        0.11 0.30        0.07 (5.13) (4.32) 9.54        4.59

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและ

       ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (39.87)     (36.61)     (23.31)     (18.85)     (4.49)       (6.10)       (0.50)       (0.91)       0.02        0.11        (68.15) (62.36)

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร (6.81)       (6.64)       (4.23)       (2.62)       -          -          -          -          -          -          (11.04) (9.26)

(หน้ีสงสยัจะสูญ)/โอนกลบัค่าเผ่ือ

       หน้ีงสงสยัจะสูญ (0.63)       (0.84)       -          -          -          -          (0.06)       (0.06)       0.66        0.88        (0.03) (0.02)

ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -          -          (1.16)       -          -          -          -          -          -          -          (1.16)       -          

ตน้ทุนทางการเงิน (3.67)       (5.72)       (19.49)     (19.51)     (2.67)       (2.01)       (0.06)       (0.10)       4.68        3.94        (21.21)     (23.40)

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก

      เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ -          -          4.32        3.73        -          -          -          -          0.07        (0.06)       4.39        3.67

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (1.38)       (0.75)       -          -          (0.16)       (0.97)       (0.18)       -          6.96        0.19        5.24        (1.53)

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 4.86        (0.22) 134.65    119.60 0.59        3.79 0.61        (0.52) (27.11) 0.09 113.60    122.74

(ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
                   (                                                                                                        )

- 52 -

(ลา้นบาท)

งบการเงินรวม

ส่วนงาน ส่วนงาน ส่วนงาน

ขายอสงัหาริมทรัพย์

ส่วนงาน

ขายสินคา้และบริการ
รายการตดับญัชี รวม

รับเหมาก่อสร้าง ขายไฟฟ้า



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

39. เงินกองทุนสํารองเลีย้งชีพพนักงาน

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดจ้ดัตั้งเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังานตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530

      ตามระเบียบกองทุน   พนกังานจ่ายสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ   3 - 10   ของเงินเดือนแต่ละเดือนและบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจ่าย

      สมทบในอตัราร้อยละ  3 - 10  ของเงินเดือนพนกังาน   บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยไดแ้ต่งตั้งผูจ้ดัการกองทุนเพื่อบริหารกองทุนใหเ้ป็นไป

      ตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวงฉบบัท่ี  2    (พ.ศ.  2532)   ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530

              เม่ือวนัท่ี  14  มีนาคม  2559 บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยไดแ้กไ้ขขอ้บงัคบัการจ่ายเงินสะสม  และจ่ายสมทบเขา้กองทุน  โดยพนกังาน

      จ่ายสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ  3 - 15  ของเงินเดือนแต่ละเดือน  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบในอตัรา ร้อยละ 3 - 10

              บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพพนกังาน  สาํหรับงวด 3 เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 

      2561 จาํนวน 1,429,914.94 บาท และ 1,326,773.65 บาท ตามลาํดบั

40. เคร่ืองมือทางการเงิน

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกาํไรหรือการคา้

      40.1  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง

               ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องหรือความเส่ียงในการระดมทุน คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะเผชิญกบัความยุง่ยากในการ

      ระดมทุนใหเ้พียงพอและทนัเวลาต่อการปฏิบติัตามภาระผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงิน ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอาจเกิดจาก

      การท่ีกิจการไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม

      40.2  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย

               เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงระดบัอตัราดอกเบ้ียท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เน่ืองจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้มื

      จากสถาบนัการเงินแต่ส่วนใหญ่เป็นเงินกูย้มืระยะยาว  ดงันั้นความเส่ียงในเร่ืองอตัราดอกเบ้ียจึงไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ  

      และบริษทัยอ่ย    ประกอบกบัการท่ีกิจการจะมีการขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการกูย้มืหรือมีการหาแหล่งเงินกูใ้หม่ท่ีมีภาระดอกเบ้ียตํ่า

      มาทดแทนแหล่งเงินกูเ้ดิม

      40.3  ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ

               บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีของกิจการ  อยา่งไรก็ตาม   หากมีลูกหน้ีท่ีบริษทัฯ 

      และบริษทัยอ่ยคาดวา่อาจจะมีปัญหาดา้นการชาํระเงินแลว้ผูบ้ริหารของกิจการมีนโยบายท่ีจะบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญใหเ้พียงพอ

      กบัโอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสียดงักล่าว

      40.4  มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

               ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน อนัไดแ้ก่   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

      หมุนเวยีนอ่ืน   เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน   ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน    เจา้หน้ี

      การคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม

                        (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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      40.5  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน

               บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือวสัดุก่อสร้างเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯ และ

      บริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้     เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีอายุ

      ไม่เกินหน่ึงปี

               บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยมีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ดงัน้ี

31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 32.47 - 33.06 32.47 - 33.06 4,958,000.00    4,958,000.00           

41. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้ภายหน้า

               ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงัน้ี

      41.1 บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน)  มีภาระผกูพนั และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงัน้ี

              41.1.1  บริษทัฯ    มีภาระผกูพนัจากการท่ีธนาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือคํ้าประกนัให ้ ซ่ึงมีมูลค่ารวมทั้งส้ิน    จาํนวน  1,378.45

                        ลา้นบาท แยกเป็นหนงัสือคํ้าประกนัเก่ียวกบัสัญญาก่อสร้าง จาํนวน 463.62 ลา้นบาท หนงัสือคํ้าประกนัสัญญา หนงัสือ

    คํ้าประกนัการซ้ือขายวสัดุก่อสร้างท่ีออกใหแ้ก่ผูข้ายวสัดุก่อสร้าง  จาํนวน 5.00 ลา้นบาท หนงัสือคํ้าประกนัเงินประกนั

    ผลงาน   จาํนวน  68.48  ลา้นบาท  หนงัสือคํ้าประกนัการขอใชไ้ฟฟ้าจาํนวน  6.40  ลา้นบาท  หนงัสือคํ้าประกนัการยืน่

                     ซองประกวดราคาจาํนวน  217.85  ลา้นบาท หนงัสือคํ้าประกนัเก่ียวกบัเงินรับล่วงหนา้ค่างานก่อสร้าง   จาํนวน  617.10

    ลา้นบาท 

              41.1.2  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มเติมตามสัญญาการจา้งเหมางาน จาํนวน 2,102.70 ลา้นบาท จากมูลค่าสัญญาการจา้ง

    เหมางานทั้งหมด จาํนวน 3,471.10 ลา้นบาท จ่ายชาํระและรับรู้บญัชีแลว้ จาํนวน 1,365.53 ลา้นบาท และยกเลิกสัญญาอีก 

    จาํนวน 2.87 ลา้นบาท

              41.1.3  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมทั้งส้ิน 1.51 ลา้นบาท  แยกเป็นภาระผกูพนัท่ีมีอายไุม่เกิน 

    1 ปี จาํนวน 1.51 ลา้นบาท 

              41.1.4  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการกบัผูใ้หบ้ริการหลายราย บริษทัมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าบริการจนครบกาํหนดสัญญา 

      จาํนวน 9.64 ลา้นบาท

                        (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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              41.1.5  บริษทัฯ   ไดบ้นัทึกหน้ีสินจากคดีความตามท่ีศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาใหบ้ริษทัฯ  จ่ายค่าความเสียหายใหแ้ก่กลุ่มบุคคล

    ท่ียืน่ฟ้องบริษทั  เป็นจาํนวน  152,600  บาท  พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ  7.50  ต่อปี  จากเงินตน้  นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระ

    เสร็จ   และค่าฤชาธรรมเนียมศาล   ในระหวา่งปี   2560   ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษา   ใหบ้ริษทัฯ   จ่ายค่าเสียหายเพิ่มข้ึน

    จากคาํพิพากษาศาลชั้นตน้  อีกจาํนวน 502,646 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50 ต่อปี และวนัท่ี 11 เมษายน 2561  บริษทัฯ 

    ไดว้างเงินชาํระหน้ีต่อศาล ตามคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยทาํแคชเชียร์เช็คส่ังจ่าย ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้จาํนวน 61,753.42 

    บาท คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

              41.1.6  บริษทัฯ มีสัญญาใหบ้ริการกบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บรู้รายไดห้รือยงัไม่ไดป้ฏิบติังานเป็นจาํนวนเงิน 4,006.53 ลา้นบาท

      41.2  บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัดงัน้ี

              41.2.1  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ จาํนวน 500.00 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 

      ซ่ึงเป็นกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั โดยคํ้าประกนัตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายในวงเงิน จาํนวน 230.00 ลา้นบาท

              41.2.2  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ จาํนวน 500.00  ลา้นบาท ใหก้บับริษทั แม่วงศ ์เอน็เนอยี ่จาํกดั  

      ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยคํ้าประกนัตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายในวงเงิน จาํนวน 425.00 ลา้นบาท

              41.2.3  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ จาํนวน 500.00 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั 

      ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยคํ้าประกนัตามสัดส่วนการถือหุน้ภายในวงเงิน จาํนวน 300.00 ลา้นบาท

              41.2.4  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ จาํนวน 500.00  ลา้นบาท ใหก้บับริษทั ทุ่งสัง กรีน จาํกดั ซ่ึงเป็น

      บริษทัยอ่ยโดยคํ้าประกนัตามสัดส่วนการถือหุน้ภายในวงเงิน จาํนวน 325.00 ลา้นบาท

              41.2.5  บริษทัฯ   มีภาระผกูพนัจากการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจาํนวน  500.00  ลา้นบาท  ใหก้บับริษทั  สตูล  กรีน  เพาเวอร์ 

      จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยคํ้าประกนัตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายในวงเงินจาํนวน 255.00 ลา้นบาท

              41.2.6  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการเขา้คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจาํนวน 500.00 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั

      ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยคํ้าประกนัตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายในวงเงิน จาํนวน 325 ลา้นบาท

              41.2.7  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการเขา้คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจาํนวน 500.00  ลา้นบาท ใหก้บับริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั 

      ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยคํ้าประกนัตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายในวงเงินจาํนวน 325.00 ลา้นบาท

              41.2.8  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการเขา้คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจาํนวน 1,450.00 ลา้นบาท ใหก้บับริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั 

      ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยคํ้าประกนัตามสัดส่วนการถือหุน้ภายในวงเงิน จาํนวน 942.50 ลา้นบาท

              41.2.9  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัจากการเขา้คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ จาํนวน 360.00 ลา้นบาท ใหก้บั บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั  

     ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยคํ้าประกนัตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายในวงเงิน 320.40 ลา้น บาท

              41.2.10  บริษทัฯ   มีภาระผกูพนัคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ จาํนวน 281.62  ลา้นบาท  ใหก้บับริษทั  ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั

              41.2.11  บริษทัฯ    มีภาระผกูพนัจากการคํ้าประกนับตัรเครดิตและค่าบริการอ่ืน ณ สถานีบริการนํ้ามนัวงเงิน   จาํนวน 1.00 

      ลา้นบาท ใหก้บับริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั จาํนวน 3 ราย

              41.2.12  บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า จาํนวน 0.05 ลา้นบาท ซ่ึงคํ้าประกนั 

     โดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จาํกดั (มหาชน)

                        (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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              41.2.13  บริษทัฯ   มีภาระผกูพนัจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อใชเ้ป็นหลกัประกนัการ

     ยืน่ซองประมูลโครงการประกวดราคาจา้งเหมาเอกชนกาํจดัขยะมูลฝอยอ่อนนุช     มูลค่าตามสัญญา   จาํนวน    197.10  

     ลา้นบาท  คํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํของบริษทั จาํนวน 189.10 ลา้นบาท ตามหมายเหตุ 15

      41.3  บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัดงัน้ี

                41.3.1  บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัเป็นจาํนวนเงิน 1.00 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยจด

      จาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง  และเคร่ืองจกัรของโครงการ ตามหมายเหตุ  19  และโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง 

                     จาํกดั (มหาชน)

                41.3.2  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการจา้งตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นจาํนวน 0.23 ลา้นบาท จ่ายชาํระแลว้ จาํนวน 0.09 

      ลา้นบาท ยอดคงเหลือท่ีตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.14 ลา้นบาท

      41.4  บริษทั ทุ่งสัง กรีน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัดงัน้ี

                41.4.1  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการจา้งทนายความ มูลค่าตามสัญญา จาํนวน 1.00 ลา้นบาท จ่ายชาํระแลว้จาํนวน 0.50 ลา้นบาท

      และมียอดคงเหลือท่ีตอ้งจ่ายชาํระอีกจาํนวน 0.50 ลา้นบาท

                41.4.2  บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชก้ระแสไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

      เป็นจาํนวนเงิน     0.14     ลา้นบาท     คํ้าประกนัโดยจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง     และเคร่ืองจกัรของโครงการ 

       ตามหมายเหตุ 19  และโดยบริษทั  ทีพีซี  เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน)

                41.4.3  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการจา้งผูรั้บเหมา มูลค่าตามสัญญา 6.53 ลา้นบาท จ่ายชาํระแลว้จาํนวน 4.42 ลา้นบาท คงเหลือ

       ท่ีตอ้งชาํระอีกจาํนวน 2.11 ลา้นบาท 

                41.4.4  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัจากการจา้งตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นจาํนวน  0.31  ลา้นบาท  จ่ายชาํระแลว้  จาํนวน  0.13 

       ลา้นบาท ยอดคงเหลือท่ีตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.18 ลา้นบาท

      41.5  บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัดงัน้ี

                41.5.1   บริษทัฯ  มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายเป็นจาํนวนเงิน 

      4.20 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

                41.5.2  บริษทัฯ   มีภาระผกูพนัจากการจา้งเหมาควบคุมงานถมดิน ขดุดิน มูลค่าตามสัญญา จาํนวน  11.94 ลา้นบาท ซ่ึงไดช้าํระ

     แลว้จาํนวน 8.88 ลา้นบาท คงเหลือท่ีตอ้งชาํระอีกจาํนวน 3.06 ลา้นบาท

                41.5.3  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัจากการจา้งผูรั้บเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า  มูลค่าตามสัญญา  6.09 ลา้นบาท  ซ่ึงไดช้าํระแลว้จาํนวน 

     3.58 ลา้นบาท คงเหลือท่ีตอ้งชาํระอีกจาํนวน 2.51 ลา้นบาท

                41.5.4  บริษทัฯ   มีภาระผกูพนัจากการจา้งผูรั้บเหมา   มูลค่าจาํนวน  0.36  ลา้นบาท   จ่ายชาํระแลว้  จาํนวน  0.18  ลา้นบาท

     คงเหลือท่ีตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.18 ลา้นบาท

                41.5.5  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัจากการจา้งท่ีปรึกษา  มูลค่าตามสัญญา  จาํนวน  2.40  ลา้นบาท  จ่ายชาํระแลว้  จาํนวน 1.80 

     ลา้นบาท คงเหลือท่ีตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.60 ลา้นบาท

                        (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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                41.5.6  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัจากการจา้งจดัทาํรายงานวเิคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นจาํนวนเงิน  1.10 ลา้นบาท จ่าย

     ชาํระแลว้ 0.44 ลา้นบาท ยอดคงเหลือท่ีตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.66 ลา้นบาท

      41.6  บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัดงัน้ี

                41.6.1  บริษทัฯ    มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                     เป็นจาํนวนเงิน 1.20 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของโครงการ ตามหมาย

                     เหตุ 19 และโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน)

                41.6.2  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการจา้งตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นจาํนวน 0.40 ลา้นบาท จ่ายชาํระแลว้ จาํนวน 0.16 

                     ลา้นบาท ยอดคงเหลือท่ีตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.24 ลา้นบาท

      41.7  บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์  จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัดงัน้ี

                41.7.1  บริษทัฯ    มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

     เป็นจาํนวน 1.68 ลา้นบาท  คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร  ตามหมายเหตุ 19 และ

                     โดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จาํกดั (มหาชน)

                41.7.2  บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการจา้งตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเป็นจาํนวน 0.44 ลา้นบาท จ่ายชาํระแลว้ จาํนวน 0.18 

     ลา้นบาท ยอดคงเหลือท่ีตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.26 ลา้นบาท

      41.8  บริษทั แม่วงศ ์เอน็เนอยี ่จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี

                41.8.1   บริษทัฯ  มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าเป็นจาํนวนเงิน 1.20 ลา้นบาท 

       คํ้าประกนัโดยเงินฝากประจาํ ตามหมายเหตุ 15

                41.8.2  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาซ้ือขายพืชพลงังาน  มูลค่าตามสัญญาจาํนวน 12.75 ลา้นบาท  จ่ายชาํระแลว้

       จาํนวน 11.65 ลา้นบาท คงเหลือท่ีจะตอ้งชาํระอีกจาํนวน 1.10 ลา้นบาท

                41.8.3  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาซ้ือขายสารเคมีและการดูแลปรับปรุงคุณภาพนํ้า มูลค่าตามสัญญาจาํนวน 1.44 

       ลา้นบาท จ่ายชาํระแลว้จาํนวน 1.20 ลา้นบาท คงเหลือท่ีตอ้งชาํระจาํนวน 0.24 ลา้นบาท

                41.8.4  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัจากการทาํสัญญาจา้งบริการจดัทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มูลค่าตามสัญญา 

       0.33 ลา้นบาท จ่ายชาํระแลว้ จาํนวน 0.13 ลา้นบาท คงเหลือท่ีตอ้งชาํระ จาํนวน 0.20 ลา้นบาท

      41.9  บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัดงัน้ี

                41.9.1   บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า

       เป็นจาํนวน 4.95 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

                41.9.2  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัจากการจา้งท่ีปรึกษาทาํรายงานหลกัการปฏิบติัการขายไฟฟ้า  COP  มูลค่าตามสัญญาจาํนวน  

      0.56 ลา้นบาท ชาํระแลว้จาํนวน 0.53 ลา้นบาท คงเหลือท่ีตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.03 ลา้นบาท

                41.9.3  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัจากการจา้งท่ีปรึกษาก่อสร้างโรงไฟฟ้า มูลค่า 1.80 ลา้นบาท จ่ายชาํระแลว้ จาํนวน 0.45 ลา้นบาท 

      คงเหลือท่ีตอ้งชาํระอีก 1.35 ลา้นบาท

                        (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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      41.10  บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัดงัน้ี

                  41.10.1 บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเป็นจาํนวน 

         4.95 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

                  41.10.2 บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัจากการจา้งท่ีปรึกษาก่อสร้างโรงไฟฟ้า  มูลค่า 1.80 ลา้นบาท จ่ายชาํระแลว้จาํนวน  0.45 ลา้นบาท 

        คงเหลือท่ีตอ้งชาํระอีกจาํนวน 1.35 ลา้นบาท

      41.11  บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผกูพนัดงัน้ี

                  41.11.1 บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเป็นจาํนวน 

         3.15 ลา้นบาท คํ้าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

                  41.11.2 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัจากการจา้งท่ีปรึกษาทาํรายงานหลกัการปฏิบติัการขายไฟฟ้า COP มูลค่าตามสัญญาจาํนวน 0.50 

         ลา้นบาท ชาํระแลว้จาํนวน 0.47 ลา้นบาท คงเหลือท่ีตอ้งชาํระอีกจาํนวน 0.03 ลา้นบาท

                  41.11.3 บริษทัฯ    มีภาระผกูพนัจากการจา้งเหมา   มูลค่าตามสัญญาจาํนวนเงิน  23.72  ลา้นบาท   จ่ายชาํระแลว้จาํนวน   20.53 

        ลา้นบาท คงเหลือท่ีตอ้งจ่ายชาํระอีกจาํนวน 3.19 ลา้นบาท  

      41.12  บริษทั  ทีพีซี  แอสเสท  จาํกดั   ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ   มีภาระผกูพนัจากการท่ีใหธ้นาคารพาณิชยอ์อกหนงัสือคํ้าประกนั  

                  1  ฉบบั  เป็นจาํนวนเงินรวม 10.00 ลา้นบาท เป็นการคํ้าประกนัการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 

      41.13  กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ  ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ มีภาระผกูพนัจากการท่ีใหธ้นาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงออกหนงัสือคํ้าประกนั 1 ฉบบั 

                  เป็นการคํ้าประกนัสัญญาก่อสร้างกบัผูว้า่จา้ง จาํนวน 35.91 ลา้นบาท

      41.14  กิจการร่วมคา้  ทีพีซีอีเอสจี  ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้มีภาระผกูพนัจากการท่ีใหธ้นาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงออกหนงัสือคํ้าประกนั 1  

                  ฉบบั  เป็นการคํ้าประกนัในสัญญาก่อสร้างกบัผูว้า่จา้ง จาํนวนเงิน 0.76 ลา้นบาท  

42. สิทธิและหน้าท่ีในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

       บริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บสิทธิและประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน มีดงัน้ี

บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จาํกดั เลขท่ี 1767(1)/2555

บริษทั แม่วงศ ์เอน็เนอยี ่จาํกดั เลขท่ี 1915(1)/อ./2557

บริษทั ทุ่งสัง กรีน จาํกดั เลขท่ี 2141(1)/2557

บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั เลขท่ี 58-1871-0-00-2-0

บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั เลขท่ี 58-1870-0-02-2-0

บริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั เลขท่ี 61-0069-1-19-2-0

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จาํกดั เลขท่ี 61-1409-1-02-2-0

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั เลขท่ี 61-1410-1-02-2-0

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั เลขท่ี 62-0232-1-02-2-0

                        (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
                   (                                                                                                     )
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42. สิทธิและหน้าท่ีในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

       บริษทัยอ่ย ไดรั้บสิทธิและประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ. 2520  ซ่ึงสิทธิท่ีไดรั้บ

       โดยสังเขปมีดงัน้ี

- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั

- ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่

 วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ   โดยรวมถึงรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลพลอยได ้  ซ่ึงบริษทั   ชา้งแรก  ไบโอเพาเวอร์  

 จาํกดั มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการวนัท่ี 15 มีนาคม 2556 , บริษทั แม่วงศ ์เอน็เนอยี ่จาํกดั มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ

 วนัท่ี  12  ตุลาคม 2558,  บริษทั ทุ่งสัง กรีน จาํกดั มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2559,  บริษทั พทัลุง  กรีน 

 เพาเวอร์ จาํกดั  มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการวนัท่ี  7  กรกฎาคม 2560  บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์  จาํกดั  มีรายไดจ้ากการ

 ประกอบกิจการเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์  2561 และบริษทั ปัตตานี กรีน จาํกดั บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์  1 จาํกดั  บริษทั  ทีพีซี

 เอช เพาเวอร์ 2 จาํกดั และบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จาํกดั อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง และยงัไม่มีรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

- ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจะไดรั้บอนุญาตใหน้าํผลขาดทุนประจาํปี

 ท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งเวลานั้นไปหกัออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็น

 ระยะเวลาหา้ปี โดยจะเลือกหกัจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลายปีก็ได ้

- ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพ่ือเสีย

 ภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น

- ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการลงทุน  ในอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราปกติ  มีกาํหนด

 เวลาหา้ปี นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาตามบตัรส่งเสริมการลงทุน ยกเวน้บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ท่ีไม่ไดรั้บ

 สิทธิลดหยอ่นสาํหรับอตัราร้อยละหา้สิบของอตัราปกติ

- ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง  ค่าไฟฟ้า   และค่านํ้ าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบปี  นบัแต่วนัท่ีเร่ิม

 มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ยกเวน้ บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกดั ไดรั้บเป็นระยะเวลาเพิ่มเติมเป็นสิบหา้ปี

- ไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละยีสิ่บหา้ของเงินลงทุน    นอกเหนือ

 ไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ

                        (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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               บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  มีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับงวด ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562  และ 2561 

      มีรายละเอียดดงัน้ี
      

ท่ีไดรั้บการ ท่ีไม่ไดรั้บการ รวม
ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน

รายไดรั้บเหมาก่อสร้าง -                          361,005,032.81      361,005,032.81         

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 392,462,343.84      -                          392,462,343.84         

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ -                          21,910,000.00        21,910,000.00            

รายไดจ้ากการขายและบริการ -                          2,089,718.75          2,089,718.75              

รายไดอ่ื้น -                          9,553,918.37          9,553,918.37              

รวมรายได้ 392,462,343.84      394,558,669.93      787,021,013.77         

ตน้ทุนขาย (214,489,510.88)    (366,964,981.04)    (581,454,491.92)        

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร (8,685,227.36)        (70,503,525.56)      (79,188,752.92)          

(หน้ีสงสัยจะสูญ) / โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ -                          (31,991.21)             (31,991.21)                 

ขาดทุนจากการดาํเนินงานท่ียกเลิก -                          (1,163,003.48)        (1,163,003.48)            

ตน้ทุนทางการเงิน (18,705,720.97)      (2,516,488.44)        (21,222,209.41)          

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 9,784,377.33          (5,386,099.62)        4,398,277.71              

รวมค่าใชจ่้าย (232,096,081.88)    (446,566,089.35)    (678,662,171.23)        
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 160,366,261.96      (52,007,419.42)      108,358,842.54         

ท่ีไดรั้บการ ท่ีไม่ไดรั้บการ รวม
ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน

รายไดรั้บเหมาก่อสร้าง -                          428,714,827.96      428,714,827.96         

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 342,681,718.87      -                          342,681,718.87         

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ -                          43,770,000.00        43,770,000.00            

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ -                          1,316,997.70          1,316,997.70              

รายไดอ่ื้น -                          4,587,742.82          4,587,742.82              

รวมรายได้ 342,681,718.87      478,389,568.48      821,071,287.35         

  (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
(                                                                                                      
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ท่ีไดรั้บการ ท่ีไม่ไดรั้บการ รวม

ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน

ตน้ทุนขาย (188,351,751.08)        (417,080,461.85)          (605,432,212.93)                

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร (7,665,885.63)            (63,960,207.08)            (71,626,092.71)                  

(หน้ีสงสยัจะสูญ)/โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -                            (20,137.14)                   (20,137.14)                         

ตน้ทุนทางการเงิน (19,360,733.52)          (4,034,593.65)              (23,395,327.17)                  

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 8,364,785.67             (4,694,845.39)              3,669,940.28                     

รวมค่าใชจ่้าย (207,013,584.56)        (489,790,245.11)          (696,803,829.67)                

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 135,668,134.31         (11,400,676.63)            124,267,457.68                 

43. การบริหารจัดการทุน

              วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทัคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดาํรงไว้

      ซ่ึงความสามารถในการดาํรงธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง

              ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562  งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเป็น 1.01 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 1.44 : 1)

44. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

สญัญางานระหวา่งก่อสร้าง 8,931,317,027.66        8,685,503,536.99              

รายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้รายไดใ้นระหวา่งงวด 361,005,032.82           1,662,731,500.04              

ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ยกาํไรหรือขาดทุน

       ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 7,328,345,878.36        6,967,340,845.55              

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาก่อสร้าง 205,755,696.65           203,388,809.32                 

จาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูจ้า้งสาํหรับ

       งานก่อสร้างซ่ึงเป็นสินทรัพย์ 523,537,234.52           632,550,516.56                 

                        (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
                 (                                                                                                        )
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31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

สญัญางานระหวา่งก่อสร้าง 13,365,799,332.66      12,587,621,511.99            

รายไดค้่าก่อสร้างท่ีรับรู้รายไดใ้นระหวา่งงวด 697,828,446.84           2,107,779,073.55              

ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดว้ยกาํไรหรือขาดทุน

       ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 9,360,764,869.14        8,662,936,422.30              

หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญาก่อสร้าง 524,702,150.61           546,237,296.32                 

จาํนวนเงินทั้งส้ินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูจ้า้งสาํหรับ

       งานก่อสร้างซ่ึงเป็นสินทรัพย์ 732,910,235.75           764,220,775.03                 

45. เร่ืองอ่ืน  ๆ

              45 .1  บริษทัฯ   ไดย้ืน่ฟ้องผูว้า่จา้งรายหน่ึง   เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี   พ.  293/2556   คดีหมายเลขแดงท่ี   พ. 1138/2557  ศาลชั้นตน้

      ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัดงักล่าว  ชาํระเงินจาํนวน  58,702,446.58  บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 7.50  ต่อปี และมีการอุทธรณ์คาํตดัสิน

      ของศาลชั้นตน้  ศาลชั้นตน้ไดต้ดัสินให้บริษทัดงักล่าว  ชาํระเงินพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ  7.50   ต่อปี  จากเงินตน้  นบัจากวนัฟ้องจนกวา่

      จะชาํระเสร็จ และค่าฤชาธรรมเนียมศาลแทนบริษทัฯ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ  ไดต้ั้งค่าเผ่ือ

      หน้ีสงสยัจะสูญ มูลค่า 46.56 ลา้นบาท

              45 .2  เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2561 บริษทัฯ  ไดรั้บหมายศาลของศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี  334/2560  ให้บริษทั

      เขา้เป็นผูร้้องสอดฝ่ายผูถู้กฟ้องคดี  เน่ืองจากมีผูร่้วมประกวดราคางานราชการโครงการอาคารพกัคนไข ้ 298  เตียง  โรงพยาบาลพทัลุง

      รายหน่ึง ยืน่ฟ้องและขอให้จงัหวดัพทัลุงยกเลิกการสัง่จา้งบริษทัฯ   มูลค่างานท่ีประมูลได ้ 299,400,000.00  บาท ซ่ึงศาลพิจารณาแลว้

      เห็นวา่คาํพิพากษาหรือคาํสัง่ในคดีน้ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ จึงมีหมายเรียกให้ บริษทัฯ เขา้เป็นผูร้้องสอดฝ่ายผูถู้กฟ้องคดี ปัจจุบนั

      คดีอยูร่ะหวา่งพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่

              45 .3  เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2561  บริษทัฯ ไดรั้บหมายศาลของศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี 27/2561 ให้บริษทัเขา้เป็น

      ผูร้้องสอดฝ่ายผูถู้กฟ้องคดี     เน่ืองจากมีผูร่้วมประกวดราคางานราชการโครงการศูนยบ์ริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข    คณะแพทย์

      ศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่รายหน่ึง   ยืน่ฟ้องและขอให้เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เร่ืองรายช่ือผูช้นะประกวดราคา  และให้

      คุม้ครองชัว่คราวจนกวา่จะมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดไม่ให้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทาํสญัญากบับริษทัฯ และไม่ให้บริษทัฯ กระทาํการใดๆมูลค่า

      งานท่ีประมูลได ้  1,209,000,000.00   บาท     ซ่ึงศาลพิจารณาแลว้เห็นวา่คาํพิพากษาหรือคาํสัง่ในคดีน้ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ    จึงมี

      หมายเรียกให้บริษทัฯ เขา้เป็นผูร้้องสอดฝ่ายผูถู้กฟ้องคดี ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่

              45 .4  เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 บริษทัฯ ถูกบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผูรั้บโอนสิทธิเรียกร้องค่างวดงานโครงการอาคารสาํนกังาน

      ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากผูรั้บจา้งของบริษทัฯ ฟ้องคดีต่อศาลแพง่ เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี พ.293/2562 เรียกค่าเสียหายเป็นเงินจาํนวน

      10,096,993.38 บาท ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งพิจารณาของศาล

                        (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)



บมจ. ไทยโพลีคอนส์

              45 .5  เม่ือวนัท่ี   3   กนัยายน   2558     ชาวบา้นจาํนวนหน่ึงไดร่้วมกนัยืน่ฟ้องหน่วยงานราชการต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช  

      เพ่ือขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้า  ของบริษทั ทุ่งสงั กรีน จาํกดั  เน่ืองจากเห็นวา่  

      เป็นการออกใบอนุญาตโดยมิชอบ อนัจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  และโดยท่ีศาลไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่คาํพิพากษาหรือ

      คาํสัง่ในคดีน้ีอาจมีผลกระทบต่อบริษทั ทุ่งสงั กรีน จาํกดั จึงมีคาํสัง่ศาลเม่ือวนัท่ี  14 พฤศจิกายน 2558  เรียกบริษทั ทุ่งสงั กรีน จาํกดั 

      เขา้มาเป็นผูร้้องสอดฝ่ายผูถู้กฟ้องคดี  โดยกาํหนดให้เป็นผูถู้กฟ้องคดีท่ี 3   ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล

46. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

              46 .1  ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562  ผูถื้อหุ้นมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

      จาก  692,868,493.00  บาท  เป็น  572,759,484.00  บาท  โดยลดทุนในส่วนท่ีเตรียมไวส้าํหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามญั

      เพ่ิมทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัจาํนวน  120,109,009 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 

      1.00 บาท และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยบริษทัจดทะเบียนลดทุน

      และแกไ้ขบริคณห์สนธิกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562

              46 .2 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  2562  เม่ือวนัท่ี  24  เมษายน  2562  ของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลด้ิง จาํกดั

       (มหาชน)  ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.0623 บาท เป็นจาํนวนเงิน 24.99

       ลา้นบาท โดยกาํหนดการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 

              46 .3 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562 ของบริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ 

      จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 1.25 บาทต่อหุ้น  รวมเป็นเงิน 25.00 ลา้นบาท โดยจะทาํการ

      จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562

              46 .4 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  3/2562  เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562  ของบริษทั ทุ่งสงั กรีน จาํกดั

      ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 10.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 20.00  ลา้นบาท และไดก้นัทุน

      สาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5   ของกาํไรสาํหรับงวด ส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม 2562  เป็นจาํนวนเงิน  1.59  ลา้นบาท 

       โดยจะทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562

              46 .5 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562 ของบริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ 

      จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 1.00 บาทต่อหุ้น  รวมเป็นเงิน 25.00 ลา้นบาท  และไดก้นั

      ทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5  ของกาํไรสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม 2562  เป็นจาํนวนเงิน  1.53  ลา้นบาท 

      โดยจะทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562

              46 .6 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2562 ของบริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ 

      จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 0.35 บาทต่อหุ้น  รวมเป็นเงิน 8.75 ลา้นบาท  และไดก้นั

      ทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5 ของกาํไรสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี  31  มีนาคม 2562  เป็นจาํนวนเงิน  1.33  ลา้นบาท 

      โดยจะทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562

                        (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ

                 (                                                                                                        )
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บมจ. ไทยโพลีคอนส์

              46 .7 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 ของบริษทั แม่วงศ ์เอน็เนอร์ยี ่

      จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 2.50 บาทต่อหุ้น  รวมเป็นเงิน 5.00 ลา้นบาท  และไดก้นั

      ทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 5  ของกาํไรสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31  มีนาคม 2562 เป็นจาํนวนเงิน 0.87  ลา้นบาท 

      โดยจะทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562

47. การอนุมัติงบการเงนิระหว่างกาล

              งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ   เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562

                        (ลงช่ือ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอาํนาจ
                 (                                                                                                        )
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