บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
รายงานการสอบทานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

รำยงำนกำรสอบทำนงบกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหำชน)
ข้าพเจ้าได้ส อบทานงบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จการ ณ วัน ที่ 31
มี น าคม 2562 งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวมและงบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ งบแสดงการ
เปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น รวมและงบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้ น เฉพาะกิ จการ งบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับงวด 3 เดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุ ปนโยบาย
การบัญชี ที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ ของบริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของ
เฉพาะบริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน) ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอ
งบการเงิ น ระหว่างกาลเหล่ านี้ โดยถู กต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ส่ วนข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทานรหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่ มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งไม่แสดงความเห็ น
ต่องบการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่แสดงฐานะทางการเงินรวมและ
ฐานะทางการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั
ไทยโพลี คอนส์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ผลการดาเนิ นงานรวมและผลการดาเนิ นงานเฉพาะ
กิ จการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สาหรับงวด 3 เดื อนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากการสอบทานของข้าพเจ้า
บริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

(นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
บาท
สิ นทรัพ ย์

หมายเหตุ

สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้ เงินประกันผลงาน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้ อวัสดุ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริ หารจัดการ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ลูกหนี้ เงินประกันผลงาน
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมา
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริ หารจัดการ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

7
8

290,969,990.06
45,320,542.92

176,779,055.42
157,430,067.42

30,325,403.29
-

69,346,032.95
1,782,900.59

5.2, 9.1
9.1
9.2
5.2,10
5.2,11
12

506,826,417.32
214,897,461.71
195,660,503.51
2,709,682.87
194,895,287.31
9,750,000.00
10,000,000.00
78,807,790.50
238,444,058.02
1,788,281,734.22

392,801.28
702,178,893.48
176,726,738.25
136,530,627.34
3,068,391.63
199,610,475.18
102,850,000.00
7,750,000.00
20,000,000.00
58,244,745.17
61,376,840.58
1,802,938,635.75

139,762,543.48
232,234,385.46
64,013,241.86
231,437,677.56
13,114,222.52
192,878,853.61
356,792,672.47
68,463,359.55
1,329,022,359.80

160,673,727.60
400,390,443.65
37,653,555.16
234,483,079.08
40,015,682.53
197,191,668.64
269,669,172.47
53,649,187.69
1,464,855,450.36

311,513,844.05
486,472,248.08
270,222,129.65
4,429,492,320.05
12,161,429.82
74,653,089.66
152,362,157.25
148,643,878.38
38,909,633.77
85,652,803.73
3,460,173.42
6,013,543,707.86
7,801,825,442.08

123,376,482.42
482,049,037.53
270,222,129.65
4,171,617,920.88
12,371,583.73
68,377,762.23
128,975,365.72
121,671,949.26
41,934,812.45
85,652,803.73
3,732,393.42
5,509,982,241.02
7,312,920,876.77

82,700,525.21
428,149,925.00
663,000.00
97,074,765.06
3,358,155.13
14,284,254.21
134,384,418.43
204,306,541.17
38,909,633.77
3,172,388.42
1,007,003,606.40
2,336,025,966.20

83,537,813.48
428,149,925.00
663,000.00
96,764,410.04
3,471,041.05
14,815,249.80
109,907,280.98
134,971,449.26
41,934,812.45
3,391,408.42
917,606,390.48
2,382,461,840.84

5.2
5.2
13
14

15
16
17
18
19
20
36.3
11
5.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………..................................................................................กรรมการตามอํานาจ
(

)

-2บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
บาท
งบการเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

21

189,118,459.00

154,129,500.40

189,118,459.00

154,129,500.40

5.2,22

669,248,032.50

806,477,107.96

467,199,248.88

532,182,465.22

26

324,240,000.00

324,240,000.00

ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

27

7,875,282.58

8,334,220.67

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5.2

20,000,000.00

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

-

-

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
549,455.77

-

-

542,414.34
30,000,000.00

ประมาณการหนี้ สิน

1,537,331.26

1,512,398.42

-

-

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

201,608.85

17,679.18

-

-

23

150,038,991.24

105,338,437.72

141,076,327.31

95,982,790.90

5.2,24

205,755,696.65

203,388,809.32

524,702,150.61

546,237,296.32

55,000.00

30,000.00

1,568,070,402.08

1,603,468,153.67

เจ้าหนี้ เงินประกันผลงาน
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาจะซื้ อจะขาย

25

รวมหนี้ สินหมุนเวียน

1,322,645,641.57

1,359,074,467.18

หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

26

2,280,000,000.00

1,838,770,000.00

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน

27

4,993,680.59

6,738,780.18

141,889.49

281,924.44

ผลประโยชน์พนักงาน

28

26,145,756.75

24,715,661.00

18,149,702.50

17,265,448.00

เจ้าหนี้ เงินประกันผลงาน

23

36,395,991.25

54,261,787.44

36,395,991.25

54,261,787.44

2,347,535,428.59

1,924,486,228.62

54,687,583.24

71,809,159.88

3,915,605,830.67

3,527,954,382.29

1,377,333,224.81

1,430,883,627.06

-

-

ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสําหรับ

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) …………………………………..................................................................................กรรมการตามอํานาจ
(

)

-3บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
บาท
งบการเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

หมายเหตุ

31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้ - มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 692,868,493 หุน้

692,868,493

692,868,493

692,868,493

692,868,493

572,759,484.00

572,759,484.00

572,759,484.00

572,759,484.00

229,301,838.00

229,301,838.00

229,301,838.00

229,301,838.00

80,956,301.70

75,151,564.24

9,416,161.41

9,060,435.03

(512,396,607.41)

(520,584,460.96)

147,215,257.98

140,456,456.75

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

1,193,854,417.22

1,193,854,417.22

รวมส่ วนของบริษทั ใหญ่

1,564,475,433.51

1,550,482,842.50

ส่ วนได้เสี ยที่ไ ม่มีอาํ นาจควบคุม

2,321,744,177.90

2,234,483,651.98

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,886,219,611.41

3,784,966,494.48

958,692,741.39

951,578,213.78

7,801,825,442.08

7,312,920,876.77

2,336,025,966.20

2,382,461,840.84

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 572,759,484 หุน้

29

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

31

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

958,692,741.39
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชือ) ………………………………….................................................................................กรรมการตามอํานาจ
(

)

951,578,213.78
-

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

รายได้รับเหมาก่อสร้าง

361,005,032.81

428,714,827.96

รายได้จากการขายไฟฟ้า

392,462,343.84

342,681,718.87

-

-

รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

21,910,000.00

43,770,000.00

-

-

รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ

2,089,718.75

1,316,997.70

-

-

777,467,095.40

816,483,544.53

697,828,446.83

449,527,727.77

ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง

(350,602,665.37)

(384,847,026.05)

(651,942,678.47)

(404,287,989.13)

ต้นทุนจากการขายไฟฟ้า

(214,489,510.88)

(188,351,751.08)

-

-

ต้นทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์

(14,471,054.94)

(31,012,554.32)

-

-

ต้นทุนจากการขายสิ นค้าและบริ การ

(1,891,260.73)

(1,220,881.48)

-

-

(581,454,491.92)

(605,432,212.93)

(651,942,678.47)

(404,287,989.13)

196,012,603.48

211,051,331.60

45,885,768.36

45,239,738.64

9,553,918.37

4,587,742.82

11,337,107.70

5,095,963.19

205,566,521.85

215,639,074.42

57,222,876.06

50,335,701.83

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย

(1,514,322.32)

(3,088,555.71)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(77,674,430.60)

(68,537,537.00)

(45,504,099.42)

(42,927,479.77)

(31,991.21)

(20,137.14)

(634,184.20)

(841,671.76)

รวมรายได้

รวมต้ นทุน
กําไรขั้นต้ น
รายได้อื่น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย

(หนี้ สงสัยจะสู ญ)/โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการดําเนิ นงานที่ยกเลิก

(1,163,003.48)

ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

34, 36

กําไรสํ าหรับงวด

697,828,446.83

449,527,727.77

-

-

-

(2,590,296.37)

-

(21,222,209.41)

(23,395,327.17)

4,398,277.71

3,669,940.28

108,358,842.54

124,267,457.68

8,494,296.07

2,120,040.24

5,241,005.65

(1,527,549.51)

(1,379,768.46)

(746,995.02)

113,599,848.19

122,739,908.17

7,114,527.61

1,373,045.22

-

(4,446,510.06)
-

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

113,599,848.19

-

-

122,739,908.17

7,114,527.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………………….................................................................................. กรรมการตามอํานาจ
(

)

1,373,045.22

-2บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

7,114,527.61

1,373,045.22

การแบ่ งปันกําไรรวม

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

13,992,591.01

36,710,842.67

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

99,607,257.18

86,029,065.50

113,599,848.19

122,739,908.17

7,114,527.61

1,373,045.22

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

13,992,591.01

36,710,842.67

7,114,527.61

1,373,045.22

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

99,607,257.18

86,029,065.50

113,599,848.19

122,739,908.17

7,114,527.61

1,373,045.22

0.024

0.065

0.012

0.002

572,759,484

567,013,829

572,759,484

567,013,829

กําไรสําหรับงวด

-

-

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

-

-

32

กําไรต่อหุ ้น
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก(หุ ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่ อ) …………………………………..................................................................................กรรมการตามอํานาจ
(

)

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
รับชําระค่าหุน้ เพิ่มทุน
29
รับชําระค่าหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย - ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ทุนสํารองตามกฎหมาย
31
เงินปันผลจ่าย
30
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
รับชําระค่าหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย - ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
หุน้ สามัญลดลงจากการจําหน่าย-ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ลดลงสุทธิ จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
ทุนสํารองตามกฎหมาย
31
เงินปันผลจ่าย
30
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
45,948,905.15
(620,036,286.34)

บาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
สํารองจาก
ผลต่างจากการ
การจ่ายโดย
เปลี่ยนแปลงสัดส่วน
รวมองค์ประกอบอื่น
ใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้
10,208,963.35
1,183,645,453.87
1,193,854,417.22

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
566,998,107.00

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
217,779,084.00

707,500.00

1,415,000.00

707,500.00
567,705,607.00

1,415,000.00
219,194,084.00

6,009,055.89
6,009,055.89
51,957,961.04

(6,009,055.89)
36,710,842.67
30,701,786.78
(589,334,499.56)

10,208,963.35

1,183,645,453.87

1,193,854,417.22

36,710,842.67
38,833,342.67
1,443,377,569.70

23,074,910.00
(11,312,537.50)
86,029,065.50
97,791,438.00
1,954,969,716.88

23,074,910.00
(11,312,537.50)
122,739,908.17
136,624,780.67
3,398,347,286.58

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

-

-

-

-

-

รวมส่วนของ
เจ้าของบริ ษทั ใหญ่
1,404,544,227.03
2,122,500.00

ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
1,857,178,278.88
-

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
3,261,722,505.91
2,122,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

28,250,000.00

28,250,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

(13,000,000.00)

(13,000,000.00)

209,592.74
(27,806,324.00)
99,607,257.18
87,260,525.92
2,321,744,177.90

209,592.74
(27,806,324.00)
113,599,848.19
101,253,116.93
3,886,219,611.41

572,759,484.00

229,301,838.00

5,804,737.46
5,804,737.46
80,956,301.70

(5,804,737.46)
13,992,591.01
8,187,853.55
(512,396,607.41)

10,208,963.35

1,183,645,453.87

1,193,854,417.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………………….................................................................................................................. กรรมการตามอํานาจ
(
)

13,992,591.01
13,992,591.01
1,564,475,433.51

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
บาท
ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

566,998,107.00

217,779,084.00

707,500.00

1,415,000.00

5,964,012.69

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

111,435,242.74

902,176,446.43

การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รับชําระค่าหุน้ เพิม่ ทุน

29

ทุนสํารองตามกฎหมาย

31

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

-

-

-

-

68,652.26
-

(68,652.26)

2,122,500.00
-

1,373,045.22

1,373,045.22

รวมการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

707,500.00
567,705,607.00

1,415,000.00
219,194,084.00

68,652.26
6,032,664.95

1,304,392.96
112,739,635.70

3,495,545.22
905,671,991.65

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

572,759,484.00

229,301,838.00

9,060,435.03

140,456,456.75

951,578,213.78

355,726.38

(355,726.38)

การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนสํารองตามกฎหมาย

31

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
รวมการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

-

-

-

-

572,759,484.00

229,301,838.00

355,726.38
9,416,161.41

-

7,114,527.61

7,114,527.61

6,758,801.23
147,215,257.98

7,114,527.61
958,692,741.39

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………………….....................................................................................กรรมการตามอํานาจ
(

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
บาท
งบการเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสด
รับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี้ สงสัยจะสู ญ/(โอนกลับค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ)
กําไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
(กําไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ส่ วนแบ่ง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ขาดทุนจากการดําเนิ นงานที่ยกเลิก
(กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้ สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากกิจกรรมดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพ ย์ ดาํ เนินงานลดลง (เพิม่ ขึน้ )
เงินลงทุนเพื่อค้า
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ การค้า - บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
ลูกหนี้ เงินประกันผลงาน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้ อวัสดุ
สิ นค้าคงเหลือ
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมา
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริ หารจัดการ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

108,358,842.54

124,267,457.68

8,494,296.07

2,120,040.24

40,489,753.08
31,991.21
13,561.00
(4,398,277.71)
1,163,003.48
649.01
585,252.71
11,348.37
1,099,104.87
1,280,474.25
21,222,209.41

36,062,805.96
20,137.14
(1,423,490.34)
(3,669,940.28)
(750.46)
59,694.39
769,400.31
956,828.38
23,395,327.17

3,028,905.03
634,184.20
11,508.89
11,348.37
736,705.00
2,590,296.37

3,222,086.38
841,671.76
(750.46)
59,694.39
769,400.31
667,074.75
4,446,510.06

169,857,912.22

15,507,243.93

12,125,727.43

110,313,062.91
392,801.28
195,339,576.15
(38,574,776.26)
(59,129,876.17)
(26,613,220.36)
4,715,187.87

180,437,469.95
.
184,479,642.78
(9,446,250.58)
(14,745,103.51)
(32,695,381.37)
(11,005,938.35)
(1,848,701.49)

20,911,184.12
168,143,158.18
(27,365,932.49)
3,045,401.52
(42,433,631.90)
4,312,815.03

31,523,047.88
3,681,623.57
(10,905,603.14)
16,179,656.75
9,939,863.22

(20,389,545.33)
(73,414,302.58)
3,035,178.68
(2,000,000.00)
293,620.00

5,168,585.94
12,269,296.37
3,660,537.61
(422,552.80)
2,983,257.85

(14,640,671.86)
3,035,178.68
240,420.00

7,875,667.04
3,660,537.61
1,118,300.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………………….................................................................................กรรมการตามอํานาจ
(

-2บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
บาท
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

หนีส้ ิ นดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ เงินประกันผลงาน
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาจะซื้ อจะขาย
เงินสดรับ(จ่ าย)จากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

(42,854,298.11)
(98,786,226.87)
26,834,757.33
2,366,887.33
25,000.00
151,411,738.09
(26,150,235.95)
243,970.32
(25,298,188.82)
100,207,283.64

(78,551,781.76)
(14,948,141.84)
(20,084,967.23)
(27,753,960.46)
(845,000.00)
176,651,011.11
(20,626,286.66)
(14,558,661.53)
141,466,062.92

(41,185,216.74)
(23,153,705.49)
27,227,740.22
(21,535,145.71)
72,108,837.49
(148,822.71)
(25,043,840.31)
46,916,174.47

(84,976,733.84)
(3,294,403.13)
(18,294,118.22)
160,183,959.50
128,817,524.67
(1,561,327.27)
(14,087,768.04)
113,168,429.36

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินสดรับเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับเงินปั นผลจากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดจ่ายสุ ทธิจากการเลิกกิจการในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

1,782,900.59
(188,137,361.63)
15,000,000.00
(5,005,037.00)
1,869.16
(296,924,474.19)
(27,000.00)
(213,410.74)
(473,522,513.81)

(1,918,578.50)
(83,103,447.99)
(25,651,000.00)
7,567,000.00
4,657,500.00
5,500,000.00
1,158.88
(58,454,854.16)
(17,730.00)
(151,419,951.77)

1,782,900.59
837,288.27
(87,128,537.00)
(3,956,988.96)
(88,465,337.10)

20,333,858.50
31,486.61
(2,059,489.66)
(5,000,000.00)
1,158.88
(1,155,065.73)
12,151,948.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………………….................................................................................กรรมการตามอํานาจ
(

-3บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รับเงินค่าหุน้ สามัญและส่ วนเกินมูลค่าหุน้
รับเงินค่าหุน้ สามัญบริ ษทั ย่อย - ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดจ่ายคืนทุนในบริ ษทั ย่อยที่เลิกกิจการ-ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจค
เงินสดจ่ายจากการจําหน่ายหุน้ สามัญ-ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดจ่ายเงินปั นผล-ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
6

2562

32,661,526.49
50,000,000.00
(30,000,000.00)
522,290,000.00
(81,060,000.00)
(2,204,037.68)
28,250,000.00
(875,000.00)
(3,750,000.00)
(27,806,324.00)
487,506,164.81
114,190,934.64
176,779,055.42
290,969,990.06

2561

(55,032,894.12)
229,200,000.00
(65,430,000.00)
(1,771,168.04)
2,122,500.00
25,725,000.00
(11,314,480.08)
123,498,957.76
113,545,068.91
194,198,590.98
307,743,659.89

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

32,661,526.49
(30,000,000.00)
(132,993.52)
2,528,532.97
(39,020,629.66)
69,346,032.95
30,325,403.29

(55,032,894.12)
(126,331.54)
2,122,500.00
(1,942.58)
(53,038,668.24)
72,281,709.72
26,338,350.91
98,620,060.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ………………………………….................................................................................กรรมการตามอํานาจ
(

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/สอบทานแล้ ว)
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 บริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107551000037 บริ ษทั ได้จดทะเบียนเข้าเป็ นบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 โดยหลักทรัพย์ทาํ การซื้ อขายในส่ วนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และต่อมาในวันที่
16 ธันวาคม 2553 ได้รับอนุมตั ิให้หลักทรัพย์ทาํ การซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง
1.2 บริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
1.2.1 สํานักงานใหญ่ต้งั อยูเ่ ลขที่ 2, 4 ซอยประเสริ ฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริ ฐมนูกิจ แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว
กรุ งเทพมหานคร
1.2.2 สํานักงานสาขา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 140 ถนนกําปงบารู ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิ วาส จังหวัดนราธิ วาส
1.2.3 สํานักงานสาขา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 106 หมู่ 10 ถนนนาเกลือ ตําบลบานา อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปั ตตานี
1.2.4 สํานักงานสาขา ตั้งอยูเ่ ลขที่ 74 หมู่ 5 ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่ อง การจัดทําและส่ งงบการเงิน และรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรู ปแบบการนําเสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่ อง กําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
รายการในงบการเงิน ยกเว้นรายการที่เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชี ที่เกี่ยวข้อง
2.2 การวัดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้ รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่า ซึ่ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรง
ต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

-2ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัดมูลค่าที่มีนยั สําคัญอย่างสมํ่าเสมอ หากมีการ
ใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั้งราคา ผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจาก
บุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุด เท่าที่จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่าดังนี้
- ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
และกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่น ราคาที่สงั เกตได้) สําหรับสิ นทรัพย์น้ นั
หรื อหนี้ สินนั้นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น
หากข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินถูกจัดประเภทลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน
การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับ
ตํ่าสุดที่มีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู้การโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดรายการ
2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้
มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธี
การปฎิบตั ิทางการบัญชี และการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้ จากสัญญาที่ทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาก่อสร้าง
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560)
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
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ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยูใ่ น
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั้นตอน สําหรับการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญา
ที่ทาํ กับลูกค้า โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะมีสิทธิ ได้
รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ข้อเท็จจริ ง และเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว มาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ
ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19

เครื่ องมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนี้ สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการ
เงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิน โดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า กําหนดหลักการสําหรับการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การนําเสนอ
และการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า ซึ่ งกําหนดให้ผเู้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่า
มากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่า เป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียว
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)

สัญญาเช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2561)

สัญญาเช่าดําเนิ นงาน - สิ่ งจูงใจให้แก่ผเู ้ ช่า

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)

การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่

ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่จะมีผลใช้บงั คับในอนาคตตามที่กล่าวข้างต้น
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีแผนจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ และคาดว่าจะไม่มี
ผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
3. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
3.1 ในการจัดทํางบการเงินรวมถือหลักเกณฑ์การรวมเฉพาะบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) มีอาํ นาจควบคุมใน
บริ ษทั เหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม หลังจากได้ตดั ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่เป็ นสาระสําคัญแล้ว โดยบริ ษทั ฯได้
นําบริ ษทั ย่อยมาจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
3.2 งบการเงินรวมนี้ จดั ทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานรวมของบริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อยเท่านั้น การใช้ขอ้ มูลตามงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่น อาจมีขอ้ จํากัดด้านลักษณะธุรกิจที่ค่อนข้าง
แตกต่างกันในบรรดาบริ ษทั ต่าง ๆ ที่นาํ งบการเงินมาประกอบเป็ นงบการเงินรวม

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

-53.3 งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ใหญ่ และงบการเงินบริ ษทั ย่อย
ซึ่งบริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นหรื อมีอาํ นาจควบคุมอย่างเป็ นสาระสําคัญในบริ ษทั ย่อย ดังนี้
อัตราส่วนร้อยละที่ถือ
ชื่อกิจการ

การประกอบธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น

โดยบริ ษทั หรื อ

ในประเทศ

ส่ วนแบ่งกําไร
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ทีพีซี แอสเสท จํากัด

พัฒนา

ไทย

99.99

99.99

อสังหาริ มทรัพย์
บริ ษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด

ซื้ อ ขายสิ นค้า

ไทย

99.99

99.99

บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ลงทุนในธุรกิจ

ไทย

41.26

41.26

พลังงาน
กิจการร่ วมค้า ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทอง พัทลุง

รับเหมาก่อสร้าง

ไทย

99.95

99.95

กิจการร่ วมค้า ทีพีซีไอ

รับเหมาก่อสร้าง

ไทย

99.00

99.00

ผลิตและจําหน่าย

ไทย

73.12

73.12

ไทย

65.00

65.00

ไทย

65.00

65.00

ไทย

60.00

60.00

ไทย

51.00

51.00

ไทย

85.00

85.00

ไทย

84.23

65.00

บริษทั ย่ อยของบริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด

กระแสไฟฟ้า
บริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด

ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด

ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด

ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด

ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด

ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด

ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
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ชื่อกิจการ

การประกอบธุรกิจ

บริษทั ย่ อยของบริษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตราส่วนร้อยละที่ถือ
โดยบริ ษทั หรื อ
ส่ วนแบ่งกําไร
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า
ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

ไทย

84.23

65.00

ไทย

89.00

65.00

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากัด

ผลิตและจําหน่าย

ไทย

-

65.00

(เลิกกิจการวันที่ 18 มีนาคม 2562)

กระแสไฟฟ้า

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จํากัด

ผลิตและจําหน่าย

ไทย

-

99.99

(เลิกกิจการวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

กระแสไฟฟ้า

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จํากัด

ผลิตและจําหน่าย

ไทย

-

99.99

(เลิกกิจการวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

กระแสไฟฟ้า
ไทย

80.00

80.00

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด

บริษทั ย่อยของบริษทั ทีพซี ี บางกอก ซัพพลาย จํากัด
กิจการร่ วมค้า ทีพีซีอีเอสจี

ขายสิ นค้าและบริ การ

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้จดั ทําขึ้น

โดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่

31 ธันวาคม 2561 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เรื่ องการรับรู ้รายได้ เนื่ องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 เรื่ องรายได้จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า มาถือปฎิบตั ิดงั นี้
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 กลุ่มบริ ษทั บันทึกรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามอัตราส่ วนของงานก่อสร้างที่ทาํ เสร็ จ อัตราส่ วนของงานก่อสร้างที่ทาํ เสร็ จ
คํานวณ โดยการเปรี ยบเทียบต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันสิ้นงวดกับต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการ
ก่อสร้างตามสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะตั้งสํารองเผื่อผลขาดทุนจากงานก่อสร้างทันทีที่ทราบว่าจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้นสําหรับรายได้ที่
รับรู้แล้วในงวดที่รายงาน

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

-74.1.2 บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้า รับรู้เมื่อบริ ษทั ได้ปฎิบตั ิตามภาระที่ตอ้ งปฎิบตั ิตามสัญญา และโอนอํานาจการควบ
คุมของสิ นค้าให้กบั ลูกค้าแล้วรายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามสัญญาหลังหักส่ วนลดและค่าส่ งเสริ มการขายต่างๆ และ
ต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้น เนื่องมาจากรายการนั้น สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือ
4.1.3 บริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากการให้บริ การเมื่อได้ให้บริ การแก่ลูกค้าแล้ว
4.1.4 ในกรณี ที่มีการขายสิ นค้าพร้อมการให้บริ การ องค์ประกอบของรายได้จะปั นส่ วนตามสัดส่ วนให้กบั สิ นค้าที่ส่งมอบและ
ภาระที่ตอ้ งปฎิบตั ิในการให้บริ การที่รวมอยูใ่ นสัญญาโดยให้มีความสัมพันธ์กบั ราคาขายแบบเอกเทศของสิ นค้าหรื อบริ การ
ที่แตกต่างกันตามข้อผูกพันตามสัญญา
รายได้ที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดเรี ยกชําระตามสัญญาแสดงไว้เป็ น “สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน ซึ่ งได้จดั ประเภทเป็ นลูกหนี้ การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิ ที่จะได้รับชําระโดยปราศจากเงื่อนไข
จํานวนเงินที่กิจการได้รับ หรื อมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่มีภาระที่ตอ้ งปฎิบตั ิให้กบั ลูกค้าแสดงไว้เป็ น "หนี้สินที่เกิดจาก
สัญญา" ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งจะรับรู้เป็ นรายได้เมื่อได้ ปฏิบตั ิตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ้ น
4.1.5 ต้นทุนก่อสร้างประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงานทางตรง และโสหุ้ยในการก่อสร้าง ส่ วนค่าใช้จ่ายทัว่ ไปและค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร กลุ่มบริ ษทั ถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงวดที่เกิดขึ้น
4.1.6 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งถึงกําหนด
จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีขอ้ จํากัดในการใช้ได้แสดงไว้แยกต่างหากในบัญชี “เงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกัน” ภายใต้สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
4.3 เงินลงทุนชัว่ คราว
4.3.1 เงินลงทุนชัว่ คราวที่จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริ ษทั บันทึกผลการเปลี่ยน
แปลงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่ในงบการเงินเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และรับรู ้จาํ นวนสะสมไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ้นจนกระทัง่ จําหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในกําไรขาดทุน
4.3.2 เงินลงทุนชัว่ คราวเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม กลุ่มบริ ษทั บันทึกผลการเปลี่ยนแปลงจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุน ณ วันที่ในงบการเงินเป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.3.3 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้าและหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ที่ประกาศ ณ วันที่รายงาน
4.3.4 กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นแสดงด้วยมูลค่าตามใบแจ้งรายการหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่ งประมาณจากการสอบทาน
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด มูลค่าของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญก็คือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น หนี้ สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดตัดเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
สามารถระบุได้

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

-84.5 สิ นค้าคงเหลือ
วัตถุดิบ,วัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนคํานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน
กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสําหรับวัสดุเก่า ล้าสมัยหรื อเสื่ อมคุณภาพ
4.6 โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา คือ โครงการที่ถืออสังหาริ มทรัพย์ไว้ดว้ ยความตั้งใจในการพัฒนาและการขายในการ
ดําเนินธุรกิจปกติ โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยประมาณแล้วแต่ราคาใด
ตํ่ากว่า
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ คือ ราคาขายโดยประมาณหักด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขาย
ต้นทุนของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประกอบด้วย ต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจากการได้มา ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา ต้นทุนการกูย้ มื และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกูย้ มื ซึ่ งบันทึกเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์เมื่อโครงการเริ่ มพัฒนา
จนกระทัง่ การพัฒนาสําเร็ จพร้อมขาย
4.7 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย หมายถึง บริ ษทั ที่บริ ษทั ใหญ่ในกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิออกเสี ยงทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่ากึ่งหนึ่ งของสิ ทธิ ในการออก
เสี ยงทั้งหมด หรื อมีอาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ถูกนํามารวมในการ
จัดทํางบการเงิน โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ใหญ่มีอาํ นาจควบคุม จนถึงวันที่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ขายออกไป รายการและยอดคงเหลือ
ระหว่างกลุ่มบริ ษทั ตลอดจนกําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมนี้ แล้ว นโยบายการบัญชี สาํ หรับบริ ษทั ย่อยจะ
เปลี่ยนแปลงเพื่อใช้นโยบายบัญชี เดียวกับกลุ่มบริ ษทั ในการจัดทํางบการเงินรวม เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยใช้วิธีราคาทุน หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
4.8 เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ในกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมร่ วมกันที่เป็ นร่ วมค้าแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีส่วนได้เสี ย โดยรวมส่ วนแบ่ง
กําไรหรื อขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน นับจากวันที่มีอาํ นาจควบคุมร่ วมกัน จนถึงวันที่อาํ นาจ
ควบคุมร่ วมกันสิ้นสุดลง ในกรณี ที่ส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการที่ควบคุมร่ วมกันที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้ มีจาํ นวนเกินกว่ามูลค่าเงินลงทุน
ในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน มูลค่าเงินลงทุนจะถูกลดลงเป็ นศูนย์ และหยุดรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุน เว้นแต่บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตาม
กฎหมาย หรื อภาระผูกพันจากการอนุมาน บริ ษทั จะรับรู ้ขาดทุนเพิ่มเป็ นหนี้ สิน
เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกันแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใช้วิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
4.9 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยบริ ษทั เป็ นเจ้าของหรื อผูเ้ ช่าภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินเพื่อหา
ประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการผลิตหรื อจัดหา
สิ นค้าหรื อให้บริ การ หรื อใช้ในการบริ หารงานของกิจการ หรื อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ
4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและหักค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) ส่ วนที่ดินแสดงตามราคาทุนหัก
ค่าเผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี)

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

-94.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตัดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดงั นี้
จํานวนปี
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร

5
20 - 30

ส่วนปรับปรุ งอาคาร

5

ระบบสาธารณูปโภค

5

เครื่ องมือและอุปกรณ์

5

เครื่ องจักร

15-25

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน

3-5

ยานพาหนะ

5

ที่ดิน - บ่อดิน บริ ษทั ฯ ตัดจ่ายตามปริ มาณการขุดดินไปใช้
เมื่อมีการขายหรื อเลิกใช้งานสินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกตัดราคาทุนและค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชีและ
รับรู ้ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์เหล่านั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งคํานวณจากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
จากการใช้สินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง หรื อจํานวนที่จะได้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์น้ นั แล้วแต่
จํานวนใดจะสูงกว่า ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
การซ่อมแซมและบํารุ งรักษา จะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุ งให้
ดีข้ นึ อย่างสําคัญจะถูกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะ
ไหลเข้าสู่กลุ่มบริ ษทั จะมีมูลค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานการใช้ประโยชน์เดิมของสินทรัพย์ที่มีไว้ต้งั แต่ตน้ เมื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีอยูใ่ น
ปัจจุบนั การปรับปรุ งหลักจะถูกตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
กําไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กําหนดขึ้นจากราคาตามบัญชี และได้รวมอยูใ่ นการคํานวณกําไรจากการ
ดําเนินงาน
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งแสดงในราคาทุน โดยที่ยงั ไม่มีการตัดค่าเสื่อมราคา จนกระทัง่ สินทรัพย์น้ นั จะแล้วเสร็จ และพร้อมที่จะใช้
งานได้ตามวัตถุประสงค์
ดอกเบี้ยจากการกูย้ มื เงินเพื่อนํามาใช้ในการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ ได้บนั ทึกเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนของสินทรัพย์น้ นั ตลอด
ช่วงเวลาการก่อสร้าง และเตรี ยมสินทรัพย์น้ นั ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยที่เกิด
จากเงินกูย้ มื

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 10 4.11 ที่ดินรอการพัฒนา
ที่ดินรอการพัฒนาแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) โดยราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนที่ดินและ
ต้นทุนในการพัฒนาที่ดิน
4.12 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
4.12.1 สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผือ่ การ
ด้อยค่า (ถ้ามี) โดยจะตัดจําหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี้
จํานวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3-5

4.12.2 ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรกของค่าความ
นิยมภายหลังจากการรับรู ้รายการเริ่ มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักจากการด้อยค่าสะสม
4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั ได้สอบทานการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อาจจะไม่ได้รับคืนหรื อเมื่อมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์น้ นั แล้วแต่ราคาใดจะสูง
กว่า)โดยที่การประเมินจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการ หรื อพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั ได้รับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนๆ โดยบันทึก
เป็ นรายได้อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์หมดไป หรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทางที่ลดลง
4.14 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ และ
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชําระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที
4.15 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย
ตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยูโ่ ดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน จะบันทึกเป็ น
หนี้สินระยะยาว
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 11 4.15 สัญญาเช่าระยะยาว (ต่อ)
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั ผูใ้ ห้เช่าจะจัดเป็ น
สัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
4.16 เครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น และลูกหนี้เงินประกันผลงาน หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และ
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง กลุ่ม
บริ ษทั ไม่ได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินอื่นเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
4.17 ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การประมาณการรายการบัญชีบางรายการซึ่งมี
ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่าง
ไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
4.18 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สิน เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนั ตามกฎหมายหรื อ
จากการอนุมานอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้ งเกิดการไหลออกของทรัพยากร
เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็ นสินทรัพย์
แยกต่างหาก ก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอน เมื่อได้จ่ายชําระประมาณการหนี้สินไปแล้ว
4.19 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุน้ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ น
บริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั ฯ คํานึงถึงเนื้อหาของความ
สัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
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- 12 4.20 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ของพนักงาน
4.20.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็ นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบ ตามที่ได้กาํ หนดการ
จ่ายสมทบไว้แล้ว สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยและได้รับ
การบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงิน
สมทบจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.20.2 ผลประโยชน์ของพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังการเลิกจ้างเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็ นไปตามกฎหมาย
แรงงานไทย มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ได้ถูกรับรู ้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
ภายใต้สมมติฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยกําหนดขึ้นอย่างเหมาะสม สมมติฐานที่ใช้ในการ
ประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจําปี ได้รวมถึงอัตราส่วนลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้มีการทบทวนอัตราส่วนลดที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อน
ถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กบั
พนักงานในการประเมินอัตราส่วนลดที่เหมาะสม บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล
ซึ่งจ่ายในสกุลเงินที่ได้รับประโยชน์
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่ได้ประกาศใช้แล้วในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผล
บังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด 30 วัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป "ซึ่งกําหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี
เลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างที่ทาํ งานติดต่อกันครบยีส่ ิบปี ขึ้นไปให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน" ดังนั้น บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับดังกล่าว เมื่อมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย
4.20.3 การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ที่ชาํ ระด้วยตราสารทุน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้โครงการโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ เมื่อได้รับบริ การจากพนักงานตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือ
ณ วันให้สิทธิ โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของระยะเวลาการให้บริ การของพนักงานที่กาํ หนดไว้ในโครงการพร้อม
กับรับรู ้ "สํารองจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์" ในส่วนของผูถ้ ือหุน้
4.21 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
4.21.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
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- 13 4.21.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของค่าความนิยมหรื อเกิดจากการรับรู ้รายการเมื่อ
เริ่ มแรกของสินทรัพย์หรื อหนี้สินที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อกําไรทางบัญชี และกําไรหรื อขาดทุนทาง
ภาษี
- หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่กิจการ
สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะไม่มีการกลับ
รายการของผลแตกต่างชัว่ คราวในอนาคตอันใกล้
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู ้สาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้
ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของสินทรัพย์หรื อหนี้สินที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ
และไม่ส่งผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไรหรื อขาดทุนทางภาษี
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะถูก
รับรู ้เมื่อมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราวในอนาคตอันใกล้ และจะมีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จะประเมินสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้ใหม่ทุกวันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงาน และจะทําการรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยงั ไม่ได้รับรู ้น้ นั ได้ตามจํานวนที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้าง
แน่วา่ จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตที่จะทําให้ได้รับประโยชน์ในอนาคตในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดงั กล่าว บริ ษทั ฯ
และ บริ ษทั ย่อยจะบันทึกรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการ
ที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
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- 14 4.21.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จะนํารายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และรายการหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มาหัก
กลบกัน หากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และหนี้ สินภาษีเงินได้ปัจจุบนั มาหัก
กลบกัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีน้ นั เกี่ยวข้องกับหน่วยภาษีเดียวกัน และหน่วยงานจัดเก็บภาษีเงินได้เป็ นหน่วยงานเดียวกัน
ผลประโยชน์ทางภาษีที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ อาจจะไม่เข้าเงื่อนไขในการแยกรับรู ้ในวันที่มีการซื้ อธุรกิจ แต่ในภายหลังอาจจะรับรู ้
ผลประโยชน์ทางภาษีได้ ถ้าบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่ซ้ือธุรกิจ โดย
นําไปปรับลดมูลค่าตามบัญชี ของค่าความนิ ยม (ตราบเท่าที่ยงั ไม่เกินจํานวน ค่าความนิยม) ถ้ายังอยูใ่ นช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า
( Measurement period ) หรื อรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
4.22 กําไรต่อหุ ้น
4.22.1 กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุ ้น ที่แสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อขาดทุนสําหรับ
งวดด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุ ้นในระหว่างงวด
4.22.2 กําไรต่อหุ ้นปรับลด
กําไรต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วย
ผลรวม ของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่
บริ ษทั อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ

โดยสมมติวา่ ผูถ้ ือหุ ้นได้มีการใช้ใบสําคัญ

แสดงสิ ทธิซ้ือหุ้นมาแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ณ วันต้นงวด หรื อ ณ วันออกหุ ้นสามัญเทียบเท่า
5. รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
5.1 ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ทีพีซี แอสเสท จํากัด

ถือหุ ้นโดยบริ ษทั และกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด

ถือหุ ้นโดยบริ ษทั และกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

ถือหุ ้นโดยบริ ษทั และกรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด

ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ
กรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด

ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ
กรรมการร่ วมกัน

บริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด

ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และ
กรรมการร่ วมกัน

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
- 15 ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด
บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด
บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด
บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด
บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากัด
บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จํากัด
บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จํากัด
กิจการร่ วมค้า ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพัทลุง
กิจการร่ วมค้า ทีพีซีไอ
กิจการร่ วมค้า ทีพีซีอีเอสจี
กิจการร่ วมค้า ไทยโพลีคอนส์ พี. เอส. เอ็ม.
กิจการร่ วมค้า เอสแอลทีที
บริ ษทั มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั พีเอ เวสต์แอนด์เอเนอร์ จี จํากัด
บริ ษทั สยาม พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จํากัด
บริ ษทั คาร์ บอน บีดบั เบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จํากัด

บริ ษทั เอ็นซี โคโคนัท จํากัด
บริ ษทั ซันเทค เอ็นจิเนี ยริ่ ง แอนด์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด

ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และกรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และกรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และกรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และกรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และกรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และกรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และกรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และกรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และกรรมการร่ วมกัน
กิจการร่ วมค้าและกรรมการร่ วมกัน
กิจการร่ วมค้าและกรรมการร่ วมกัน
กิจการร่ วมค้าและกรรมการร่ วมกัน
กิจการร่ วมค้าและกรรมการร่ วมกัน
กิจการร่ วมค้าและกรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และกรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และกรรมการร่ วมกัน
ถือหุน้ โดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และกรรมการร่ วมกัน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 16.87
เป็ นผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 10.00
บริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 35.00 และ
บริ ษทั มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 46.00
เป็ นผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 3.00
กรรมการร่ วมกับบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าว
เป็ นผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด อัตราส่ วน
ร้อยละ 10.00 และบริ ษทั ปั ตตานี กรี น จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 10.00 และ
บริ ษทั สตูล กรี นเพาเวอร์ จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 9.00
เป็ นผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ปั ตตานี กรี น จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 10.00
บริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 10.00 และ
บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 9.00
บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 0.77
บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 0.77
บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 1.00

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
- 16 ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ซันเรย์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด
บริ ษทั โคโค่ บริ หารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล จํากัด
บริ ษทั สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ ยี่ แมเนจเมนท์ จํากัด
บริ ษทั วูด้ เวอร์ คเอ็นเนอร์ ยี จํากัด
บริ ษทั สยาม กรี นเทค เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
บริ ษทั วูด้ เวอร์ ค จํากัด

นายไชยณรงค์ จันทร์ พลังศรี
นางกนกทิพย์ จันทร์ พลังศรี
นายสมบัติ ชัยรัตนมโนกร

เป็ นกรรมการร่ วมกับบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ปั ตตานี กรี น จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 10.00
กรรมการร่ วมกับบริ ษทั เอ็น ซี โคโคนัท จํากัด ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าว
เป็ นผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด อัตราส่ วนร้อยละ 3.00
กรรมการร่ วมกับบริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด และบริ ษทั สตูล กรี น
เพาเวอร์ จํากัด
มีกรรมการร่ วมกันและเป็ นผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด และบริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากัด
เป็ นกรรมการร่ วมกับบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด
มีกรรมการร่ วมกันกับ บริ ษทั วูด้ เวอร์ ค เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด ซึ่ งบริ ษทั ดังกล่าว
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ย่อยดังนี้
1. บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด
2. บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด
3. บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากัด
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
กรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ย่อย ดังนี้
1. บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด
2. บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด
3. บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด
4. บริ ษทั นราพารา จํากัด ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ปั ตตานี กรี น จํากัด
นโยบายราคา

เงินให้กู้
เงินกูย้ ืม
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้ค่าเช่าอุปกรณ์
รายได้ค่าเช่าพื้นที่
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมา
ค่าเชื้อเพลิง

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 - 6.00 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี
ตามราคาที่ตกลงในสัญญา
ตามราคาที่ตกลงในสัญญา
ตามราคาที่ตกลงในสัญญา
ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับคู่คา้ รายอื่น
คิดจากพื้นที่เช่า ตามที่ตกลงร่ วมกันในสัญญา อัตรา 220.00 - 231.53 บาทต่อ
ตารางเมตร
ตามราคาที่ตกลง
ตามราคาที่ตกลงในสัญญา
ตามราคาที่ตกลงในสัญญาและผันแปรตามค่าความชื้นของเชื้อเพลิง

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(

)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
- 17 5.2 ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

กิจการร่ วมค้า ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพัทลุง

-

-

2,451,356.47

2,451,356.47

กิจการร่ วมค้า ทีพีซีไอ

-

-

31,381,927.20

31,381,927.20

บริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด

-

-

ลูกหนีก้ ารค้ า

-

160,673,727.60

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด

77,889,149.86

-

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด

61,873,393.62

-

บริ ษทั มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

392,801.28

-

-

-

392,801.28

173,595,827.15

194,507,011.27

-

392,801.28

(33,833,283.67)
139,762,543.48

(33,833,283.67)
160,673,727.60

ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ทีพีซี แอสเสท จํากัด

-

-

600,534.37

20,850.00

บริ ษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด

-

-

56,948.16

11,330.03

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด
รวม

-

-

481,500.00
1,138,982.53

32,180.03

บริ ษทั ทีพีซี แอสเสท จํากัด

-

-

1,373,442.26

942,671.23

กิจการร่ วมค้า ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพัทลุง

-

-

6,757,788.22

6,155,595.23

192,812.74

174,890.44

1,440,738.24

959,336.79

ดอกเบีย้ ค้ างรับ

กิจการร่ วมค้า ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม.
กิจการร่ วมค้า ทีพีซีไอ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

192,812.74

174,890.44

-

-

192,812.74

174,890.44

9,764,781.46

8,232,493.69

(192,812.74)
-

(174,890.44)
-

(6,950,600.96)
2,814,180.50

(6,330,485.67)
1,902,008.02

สิ นทรัพย์ ทเี่ กิดจากสั ญญา
บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด

-

-

บริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด

-

-

4,681,441.60

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด

-

-

25,641,634.18

51,162,248.87

บริ ษทั ทีพซี ี เอช เพาเวอร์ 2 จํากัด
รวม

-

-

5,454,098.30
35,777,174.08

37,645,227.86
97,952,451.74

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

-

9,144,975.01
-

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
- 18 บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด

-

-

5,262,886.00

5,262,886.00

บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด

-

-

5,144,448.75

31,687,200.00

บริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด

-

-

49,806,627.50

13,299,500.00

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด

-

-

2,588,235.29

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด
รวม

-

-

3,267,800.00
66,069,997.54

50,249,586.00

บริ ษทั ทีพีซี แอสเสท จํากัด

-

-

323,423,500.00

237,200,000.00

กิจการร่ วมค้า ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพัทลุง

-

-

40,703,784.63

40,703,784.63

1,215,361.08

1,210,324.08

33,369,172.47

32,469,172.47

ลูกหนีเ้ งินประกันผลงาน

-

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ น

กิจการร่ วมค้า ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม.
กิจการร่ วมค้า ทีพีซีไอ
บริ ษทั มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

1,215,361.08

1,210,324.08

-

-

10,000,000.00

20,000,000.00

-

-

11,215,361.08

21,210,324.08

398,711,818.18

311,583,281.18

(1,215,361.08)
10,000,000.00

(1,210,324.08)
20,000,000.00

(41,919,145.71)
356,792,672.47

(41,914,108.71)
269,669,172.47

การเปลี่ยนแปลงในเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ
31 มีนาคม 2562

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น

ลดลง

งบการเงินรวม
กิจการร่ วมค้า ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม.
บริ ษทั มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

1,210,324.08

5,037.00

20,000,000.00

5,000,000.00

(15,000,000.00)

10,000,000.00

21,210,324.08

5,005,037.00

(15,000,000.00)

11,215,361.08

(1,210,324.08)
20,000,000.00

(5,037.00)
5,000,000.00

(15,000,000.00)

(1,215,361.08)
10,000,000.00

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

-

1,215,361.08

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
- 19 บาท
การเปลี่ยนแปลง

ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2561

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ลดลง

31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ทีพีซี แอสเสท จํากัด
กิจการร่ วมค้า ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพัทลุง
กิจการร่ วมค้า ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม.
กิจการร่ วมค้า ทีพีซีไอ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

237,200,000.00

86,223,500.00

40,703,784.63

-

-

323,423,500.00

-

40,703,784.63

1,210,324.08

5,037.00

-

1,215,361.08

32,469,172.47

900,000.00

-

33,369,172.47

311,583,281.18

87,128,537.00

-

398,711,818.18

(41,914,108.71)
269,669,172.47

(5,037.00)
87,123,500.00

-

(41,919,145.71)
356,792,672.47

บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าบริหารจัดการ
บริ ษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จํากัด

39,000,000.00

37,000,000.00

-

-

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด

7,750,000.00

7,750,000.00

-

-

37,000,000.00
83,750,000.00

37,000,000.00
81,750,000.00

-

-

บริ ษทั สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ ยี่ แมเนจเมนท์ จํากัด
รวม

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ตกลงว่าจ้าง บริ ษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จํากัด
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นผูเ้ ดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้าเป็ นระยะเวลา 5 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2562 โดยตกลงค่าจ้างอัตราร้อยละ 44.75 ของรายได้ค่าไฟฟ้าสุ ทธิ (รายได้จากการจําหน่ายให้การไฟฟ้ารวมส่ วนเพิ่มราคาตามนโยบาย
รัฐบาล (Adder) และค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) หักด้วยค่าดําเนินการที่การไฟฟ้าเรี ยกเก็บ) และเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการเปลี่ยนสัญญา
ค่าบริ หารจัดการใหม่เป็ นอัตรา 1.68 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าที่ขาย โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 11 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2560 จนสิ้ นสุ ดสัญญาจ้างคิดอัตราจ้างหน่วยละ 1.76 บาท และมีเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาจํานวน 18,500,000.00 บาท โดยให้
จ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าเมื่อครบกําหนดการว่าจ้างและไม่ต่อสัญญา โดยจ่ายคืนเป็ น 5 งวด นับตั้งแต่เดือนที่สามก่อนครบกําหนดตามสัญญา
ถึงเดือนที่สองหลังครบกําหนดสัญญา
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 บริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้จดั ทําสัญญาจ้างบริ ษทั กรี น เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด
เพื่อเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีอตั ราค่าจ้าง 1.75 บาทต่อหน่วย เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ตกลงกัน และตกลงจ่ายค่าจ้าง
ล่วงหน้า จํานวน 18,500,000.00 บาท เพื่อเป็ นค่าสํารองเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่ อง โดยกําหนดให้จ่ายคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เมื่อครบกําหนดการว่าจ้าง โดยจ่ายคืนเป็ น 5 งวด นับตั้งแต่เดือนที่สามก่อนครบกําหนดตามสัญญา ถึงเดือนที่สองหลังครบกําหนดสัญญา
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทาํ บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างเดินเครื่ อง ครั้งที่ 3 โดยปรับอัตราค่าจ้างเดินเครื่ องเป็ นหน่วยละ
2.35 บาท เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และสิ้ นสุ ดสัญญาวันที่ 31 มกราคม 2561 และวันที่ 15 มกราคม 2561 ตามบันทึกแนบท้ายสัญญา
จ้างเดินเครื่ องครั้งที่ 4 ได้ยตุ ิสัญญาตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
- 20 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ตกลงว่าจ้างบริ ษทั สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ ยี่ แมเนจเมนท์
จํากัด เพื่อเดินเครื่ องและบํารุ งรักษา โดยมีอตั ราค่าจ้างหน่วยละ 2.00 บาท ของจํานวนหน่วยที่ขาย ต่อมาวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงไฟฟ้า
พัทลุงได้ผา่ นการทดสอบการรับประกันประสิ ทธิภาพ (Performance Test) จึงได้ปรับอัตราค่าจ้างเดินเครื่ องจากหน่วยละ 2.00 บาท เป็ นอัตรา
ปี ที่ 1 หน่วยละ 1.617 บาท ปี ที่ 2 หน่วยละ 1.627 บาท ปี ที่ 3 หน่วยละ 1.637 บาท ปี ที่ 4 หน่วยละ 1.648 บาท และปี ที่ 5 หน่วยละ 1.659 บาท
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 บริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ตกลงว่าจ้างบริ ษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จํากัด เพื่อเดินเครื่ อง
และบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีอตั ราค่าจ้าง 2.00 บาทต่อหน่วย ของจํานวนหน่วยที่ขาย จนถึงวันที่การไฟฟ้าผ่านการทดสอบการรับประกัน
ประสิ ทธิภาพ (Performance Test) และหน่วยละ 1.68 บาท ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่โรงไฟฟ้าผ่านการทดสอบการรับประกัน
ประสิ ทธิภาพหรื อวันเริ่ มต้นอื่นที่ตกลงร่ วมกัน และตกลงจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญา จํานวน 27,000,000.00 บาท โดยจ่ายคืนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า เมื่อครบกําหนดการว่าจ้างและไม่ต่อสัญญา โดยจ่ายคืนเป็ น 5 งวด นับตั้งแต่เดือนที่สามก่อนครบกําหนดตามสัญญา ถึงเดือนที่สอง
หลังครบกําหนดสัญญา
บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้ตกลงว่าจ้างบริ ษทั สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ ยี่ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ตามบันทึกแนบท้าย
สัญญาจ้างเดินเครื่ องและบํารุ งรักษาฉบับที่ 1 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 กําหนดอัตราค่าจ้างก่อนวันที่นบั หน่วยรับประกันจากวันที่ COD
9 กุมภาพันธ์ 2561 ตกลงจ่ายค่าแรง เดินเครื่ องเดือนละ 1,050,000.00 บาท ส่ วนค่าเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
จนถึงวันที่นบั หน่วยรับประกัน โดยมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเชื้อเพลิงเป็ นจํานวน 37,000,000.00 บาท คิดอัตราค่าจ้างเดินเครื่ องหน่วยละ
1.565 บาท
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด
บริ ษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จํากัด
บริ ษทั ซันเรย์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด
บริ ษทั ซันเทค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

-

-

20,663,334.56
-

7,061,511.85

41,656,538.90

42,402,681.87

-

4,151,276.33

4,151,276.33

4,151,276.33

4,151,276.33

713,209.04

713,209.04

713,209.04

713,209.04

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด

-

-

24,370.18

-

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด

-

-

152,739.97

-

บริ ษทั สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ ยี่ แมเนจเมนท์ จํากัด

37,749,685.31

29,565,859.15

-

-

บริ ษทั สยาม กรี นเทค เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
รวม

9,570,504.19
93,841,213.77

10,492,868.32
87,325,894.71

25,704,930.08

11,925,997.22

28,037.39

28,037.39

28,037.39

28,037.39

866,160.00

229,440.00

-

-

6,721,237.25
7,587,397.25

4,757,317.50
4,986,757.50

-

-

เจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ ายอื่น
บริ ษทั สเตพไวส์ เอ็นเนอยี่ จํากัด
บริ ษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จํากัด
รวม

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
- 21 บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

เจ้ าหนีค้ ่ าทีด่ นิ
นายสมบัติ ชัยรัตนมโนกร

33,553,062.50

53,203,062.50

-

-

-

-

เจ้ าหนีเ้ งินลงทุน
นายสมบัติ ชัยรัตนมโนกร

9,250,000.00

-

เจ้ าหนีเ้ งินประกันผลงาน
บริ ษทั ซันเรย์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

3,917,782.50

3,917,782.50

3,917,782.50

3,917,782.50

บริ ษทั ซันเทค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

9,317,987.10

9,317,987.10

9,317,987.10

9,317,987.10

1,000,000.00
14,235,769.60

1,000,000.00
14,235,769.60

1,000,000.00
14,235,769.60

1,000,000.00
14,235,769.60

บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยาม พาวเวอร์ จํากัด
รวม

20,000,000.00
20,000,000.00

-

-

30,000,000.00

-

-

30,000,000.00

การเปลี่ยนแปลงในเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
การเปลี่ยนแปลง
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ยอดคงเหลือ
31 มีนาคม 2562

งบการเงินรวม
บริ ษทั สยาม พาวเวอร์ จํากัด

-

50,000,000.00

(30,000,000.00)

20,000,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

30,000,000.00

-

(30,000,000.00)

-

บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

หนีส้ ิ นทีเ่ กิดจากสั ญญาก่อสร้ าง
บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด

-

-

บริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด

-

-

124,782,558.75

141,320,487.00

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด

-

-

83,201,718.00

99,930,000.00

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด

-

-

81,990,214.59

98,034,000.00

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด
รวม

-

-

28,971,962.62
318,946,453.96

342,848,487.00

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

-

3,564,000.00
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- 22 5.3 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ที่มีสาระสําคัญโดยสรุ ปมีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้ าง
บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด

-

-

-

117,176.87

บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด

-

-

-

19,275,797.20

บริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด

-

-

181,367,591.36

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด

-

-

86,001,265.31

-

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด

-

-

64,000,459.08

-

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด
รวม

-

-

5,454,098.27
336,823,414.02

-

-

-

74,321.13

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด

-

-

-

150,000.00

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด

-

-

-

150,000.00

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด

-

-

1,419,925.74

20,812,899.81

รายได้ ค่าเช่ า
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
รายได้ อื่น

บริ ษทั มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด
บริ ษทั สยาม พาวเวอร์ จํากัด
รวม

30,000.00

30,000.00

1,714,287.67
1,744,287.67

30,000.00

450,000.00
-

-

450,000.00

300,000.00

3,471,418.08

1,951,110.38

ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ทีพีซี แอสเสท จํากัด

-

-

บริ ษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด

-

-

กิจการร่ วมค้า ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพัทลุง

-

-

602,192.99

700,355.18

กิจการร่ วมค้า ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม.

-

-

17,922.30

20,137.13

กิจการร่ วมค้า ทีพีซีไอ

-

-

481,401.45

574,434.96

บริ ษทั มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด

151,609.59

585,616.44

บริ ษทั สยาม พาวเวอร์ จํากัด
รวม

151,609.59

725,361.64
1,310,978.08

5,278,940.84

10,877,344.20

-

4,572,934.82

36,986.31

3,283,023.96

ค่ าเชื้อเพลิง
บริ ษทั สยาม กรี นเทค เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)
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-
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งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

ค่ าวัสดุก่อสร้ าง
บริ ษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด

-

-

19,549,737.00

5,896,836.72

ค่ าจ้ างเหมา
บริ ษทั ซันเรย์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด

-

5,963,958.00

-

5,963,958.00

บริ ษทั ซันเทค เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
รวม

-

5,570,957.00
11,534,915.00

-

5,570,957.00
11,534,915.00

ค่ าไฟฟ้ า
บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด

-

-

22,775.87

-

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด
รวม

-

-

142,747.63
165,523.50

-

ค่ าทีป่ รึกษาและบริหารจัดการโรงไฟฟ้ า
บริ ษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท์ จํากัด
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ แพลนท์ จํากัด
บริ ษทั สเตพไวส์ เอ็นเนอร์ ยี่ แมเนจเมนท์ จํากัด
รวม

64,865,960.07
68,320,322.49
133,186,282.56

69,323,896.64

-

-

31,487,846.34

-

-

26,349,061.30
127,160,804.28

-

-

ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยาม พาวเวอร์ จํากัด
รวม

31,808.22
31,808.22

-

61,643.84

616,438.36

-

61,643.84

616,438.36

6. ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
6.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 มีนาคม 2561

584,867.50

551,232.50

420,139.00

374,443.00

46,570,073.71

72,357,802.29

607,860.77

71,652,373.29

243,815,048.85
290,969,990.06

234,834,625.10
307,743,659.89

29,297,403.52
30,325,403.29

26,593,244.34
98,620,060.63

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)
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6 .2.1 สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
1 . บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร จํานวน 19.20 ล้านบาทสําหรับงบการเงินรวม และบริ ษทั ฯ ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
จํานวน 1.39 ล้านบาทสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้อื่น
2 . บริ ษทั ย่อยโอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา จํานวน 102.85 ล้านบาท สําหรับ
งบการเงินรวม
6 .2.2 สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
1 . บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร จํานวน 9.34 ล้านบาทสําหรับงบการเงินรวม และบริ ษทั ฯ ซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
จํานวน 0.34 ล้านบาทสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงไว้เป็ นเจ้าหนี้อื่น
7. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บาท

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
584,867.50
609,704.25
46,570,073.71
11,742,795.73
243,815,048.85
164,426,555.44
176,779,055.42
290,969,990.06

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
420,139.00
415,472.75
607,860.77
11,595,338.91
29,297,403.52
57,335,221.29
30,325,403.29
69,346,032.95

8. เงินลงทุนชั่วคราว
งบการเงินรวม (บาท)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินฝากประจํา 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

31 มีนาคม 2562
ราคาทุน
ราคายุติธรรม
90,770,252.14
90,783,813.14
4,306,981.92
4,306,981.92
95,077,234.06
95,090,795.06
(49,770,252.14)
(49,770,252.14)
45,320,542.92
45,306,981.92

31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน
ราคายุติธรรม
200,884,895.80
201,110,437.05
6,089,882.51
6,089,882.51
206,974,778.31
207,200,319.56
(49,770,252.14)
(49,770,252.14)
157,204,526.17
157,430,067.42

เงินลงทุนชัว่ คราวที่ลงทุนในตัว๋ แลกเงินมูลค่าต้นทุน จํานวน 49.77 ล้านบาท บันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญทั้งจํานวน

เงินฝากประจํา 12 เดือน
รวม

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
1,782,900.59
1,782,900.59
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9.1 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระดังนี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

-

-

ค้างชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน

-

ค้างชําระ 4 เดือน ถึง 6 เดือน

-

-

-

-

ค้างชําระ 7 เดือน ถึง 12 เดือน

-

-

-

-

มากกว่า 12 เดือน

-

-

รวม

-

กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 5)
แยกตามอายุหนี้ ประกอบด้วย

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ

392,801.28

78,675,796.73
61,086,746.75

160,673,727.60
-

33,833,283.67

33,833,283.67

392,801.28

173,595,827.15

194,507,011.27

392,801.28

(33,833,283.67)
139,762,543.48

(33,833,283.67)
160,673,727.60

389,453,145.93

524,807,071.79

115,703,582.88

224,282,136.34

49,980,563.81

110,071,304.69

49,252,462.49

108,817,067.21

บริษัทอื่น
แยกตามอายุหนี้ ประกอบด้วย
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ 1 เดือน ถึง 3 เดือน
ค้างชําระ 4 เดือน ถึง 6 เดือน

-

9,276.90

-

ค้างชําระ 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

(47,299,369.90)
506,826,417.32

(47,286,469.89)
702,178,893.48

(47,299,369.90)
232,234,385.46

(47,286,469.89)
400,390,443.65

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - บริ ษทั อื่น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้โอนสิ ทธิในการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าเป็ นจํานวนเงินประมาณ 351.82 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
และ 218.36 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 604.27 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 303.75 ล้านบาท ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ) ให้กบั สถาบันการเงินในประเทศเพื่อคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 21

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)
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บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562
ลูกหนี้กรมสรรพากร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

148,723,816.67

125,361,695.63

1,092,573.63

ภาษีซ้ื อรอใบกํากับภาษี

19,055,681.26

24,303,471.19

19,320,395.15

14,348,940.04

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

13,273,586.85

12,402,404.97

10,837,016.57

9,402,391.82

928,881.48

548,947.07

10,029,645.49

8,528,147.76

45,292,615.22

26,441,884.96

41,590,116.45

23,582,933.78

227,274,581.48

189,058,403.82

82,869,747.29

55,862,413.40

(12,377,119.77)

(12,331,665.57)

(18,856,505.43)

(18,208,858.24)

214,897,461.71

176,726,738.25

64,013,241.86

37,653,555.16

ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่นๆ
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

10. สิ นทรัพย์ ทเี่ กิดจากสั ญญา
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสัญญา

8,931,317,027.66

8,685,503,536.99

13,365,799,332.66

12,587,621,551.99

รายได้จากการให้บริ การที่รับรู ้

7,328,345,878.36

6,967,340,845.55

9,360,764,869.14

8,662,936,422.30

หัก เงินงวดที่เรี ยกเก็บจากผูจ้ า้ ง

(7,084,342,399.17)

(6,782,467,242.53)

(9,080,984,215.90)

(8,380,110,367.54)

สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

244,003,479.19

184,873,603.02

279,780,653.24

282,826,054.76

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

(48,342,975.68)

(48,342,975.68)

(48,342,975.68)

(48,342,975.68)

สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - สุ ทธิ

195,660,503.51

136,530,627.34

231,437,677.56

234,483,079.08

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญารวมส่ วนของสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาที่มีอายุเกินกว่า 6 เดือน นับจาก
วันที่ได้ให้บริ การเป็ นจํานวนเงินประมาณ 62.60 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :
53.31 ล้านบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) ขณะนี้บริ ษทั ฯ อยูใ่ นระหว่างดําเนินการส่ งมอบและการเจรจาขอเรี ยกเก็บ
เงินและออกใบแจ้งหนี้แก่คู่สัญญา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ค่าเผือ่ สําหรับการเรี ยกเก็บเงินไม่ได้จาํ นวน 48.34 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 48.34
ล้านบาท) ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการให้บริ การและปฏิบตั ิตามสัญญาอย่างครบถ้วนมาโดยตลอดและ
คาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายเกินกว่าจํานวนที่ได้ต้ งั ค่าเผือ่ จากการเรี ยกเก็บหนี้

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(

)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
- 27 11. ลูกหนีเ้ งินประกันผลงาน
ลูกหนี้เงินประกันผลงานเป็ นเงินที่ลูกค้าหักเงินประกันผลงานในอัตราร้อยละ 5 - 10 ในแต่ละสัญญาของจํานวนเงินที่กลุ่มบริ ษทั เรี ยกเก็บ
จากลูกค้าในแต่ละงวด โดยลูกค้าจะคืนเงินประกันนี้เมื่อโครงการเสร็ จตามที่ระบุในสัญญา
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

151,379,556.51

124,766,336.15

217,446,758.95

175,013,127.05

(25,995.26)

(25,995.26)

(25,995.26)

(25,995.26)

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน - สุ ทธิ

151,353,561.25

124,740,340.89

217,420,763.69

174,987,131.79

หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

(2,709,682.87)
148,643,878.38

(3,068,391.63)
121,671,949.26

(13,114,222.52)
204,306,541.17

(40,015,682.53)
134,971,449.26

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

12. เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าก่อสร้ างและซื้อวัสดุ
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้ อวัสดุ

215,536,098.59

220,251,286.46

213,519,664.89

217,832,479.92

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื้ อวัสดุ - สุ ทธิ

(20,640,811.28)
194,895,287.31

(20,640,811.28)
199,610,475.18

(20,640,811.28)
192,878,853.61

(20,640,811.28)
197,191,668.64

13. สิ นค้ าคงเหลือ
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562
วัสดุก่อสร้าง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

82,729,652.15

65,059,151.45

72,385,221.20

60,463,593.97

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

หัก ค่าเผือ่ การลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือ

(9,731,579.72)
78,807,790.50

(9,731,579.72)
58,244,745.17

(9,731,579.72)
68,463,359.55

(9,731,579.72)
53,649,187.69

งานระหว่างก่อสร้าง

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
- 28 14. โครงการอสั งหาริมทรัพย์ ระหว่ างการพัฒ นา
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

โครงการอสังหาริ มทรัพย์
- สิ นค้า

32,124,760.04

28,019,694.62

-

-

- ที่ดิน

482,527,486.50

293,453,986.50

-

-

- งานระหว่างก่อสร้าง

393,932,881.52

392,547,023.12

-

-

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

97,601,911.81

97,317,112.69

-

-

- ค่าดอกเบี้ย

40,550,397.46

39,747,482.60

-

-

โครงการอสังหาริ มทรัพย์

1,046,737,437.33

851,085,299.53

-

-

หัก โอนออก
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา

(808,293,379.31)
238,444,058.02

(789,708,458.95)
61,376,840.58

-

-

15. เงินฝากทีต่ ิดภาระคํา้ ประกัน
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562
เงินฝากประจํา
เงินฝากออมทรัพย์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

6,810,000.00

87,180,117.01

77,950,525.21

78,787,813.48

304,703,844.05
311,513,844.05

36,196,365.41
123,376,482.42

4,750,000.00
82,700,525.21

4,750,000.00
83,537,813.48

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้จาํ นําเงินฝากไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกัน ตามหมายเหตุ 41
บริ ษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด บริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด และบริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้นาํ เงินฝากธนาคารคํ้าประกันวงเงินกูย้ มื ระยะยาวกับสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 26

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 29 16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทกิจการ

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ทีพีซี แอสเสท

ทุนชําระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

เงินลงทุน-วิธีราคาทุน

(ล้านบาท)

(ร้อยละ)

( บาท )

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

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

พัฒนา

จํากัด

อสังหาริ มทรัพย์

บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์

230

230

99.99

99.99

230,000,000.00

230,000,000.00

401

401

41.26

41.26

173,149,960.00

173,149,960.00

25

20

99.99

99.99

24,999,965.00

24,999,965.00

428,149,925.00

428,149,925.00

ลงทุนในธุรกิจ

โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

พลังงาน

บริ ษทั ทีพีซี บางกอก

ซื้อ ขายสิ นค้า

ซัพพลาย จํากัด
รวม

16.1 บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด
(มหาชน)) ประกอบด้วย
ทุนชําระแล้ว
(บาท)
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ช้างแรก ไบโอ เพาเวอร์ จํากัด

ประเภทกิจการ

(ปี 2561 ทุนชําระแล้ว 206,000,000 บาท)
บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด

กระแสไฟฟ้า

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

200,000,000

73.12

73.12

135,143,869.86

135,143,869.86

200,000,000

65.00

65.00

126,737,788.49

126,737,788.49

294,200,000

65.00

65.00

197,599,970.00

133,899,970.00

250,000,000

60.00

60.00

149,999,970.00

149,999,970.00

250,000,000

51.00

51.00

127,499,970.00

127,499,970.00

200,000,000

85.00

85.00

170,739,500.00

170,739,500.00

80,000,000

84.23

65.00

64,499,990.00

57,999,990.00

ผลิตและจําหน่าย

ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด

31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

ผลิตและจําหน่าย

กระแสไฟฟ้า
บริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด

( บาท )

ผลิตและจําหน่าย

กระแสไฟฟ้า
บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด

(ร้อยละ)

ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด

เงินลงทุน-วิธีราคาทุน

ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด

สัดส่ วนเงินลงทุน

ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 30 ทุนชําระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

เงินลงทุน-วิธีราคาทุน

(ร้อยละ)

( บาท )

(บาท)
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด

ประเภทกิจการ

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากัด

ผลิตและจําหน่าย

(เลิกกิจการ วันที่ 18 มีนาคม 2562)

กระแสไฟฟ้า

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จํากัด

ผลิตและจําหน่าย

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จํากัด
(เลิกกิจการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

31 ธันวาคม 2561

80,000,000

84.23

65.00

64,499,990.00

57,999,990.00

65,000,000

89.00

65.00

54,249,990.00

12,999,990.00

-

-

65.00

-

3,249,950.00

-

-

99.99

-

249,987.50

-

-

99.99

-

249,987.50

ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

(เลิกกิจการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562)

31 มีนาคม 2562

ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด

ทุนชําระแล้ว 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

กระแสไฟฟ้า
ผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้า
รวม

1,090,971,038.35

16.1.1 ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ชําระค่าหุน้ สามัญของบริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด เพิ่มอีก 31.85
ล้านหุน้ หุน้ ละ 1.50 บาท คิดเป็ นเงิน 47.78 ล้านบาท
16.1.2 ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนเพิ่มและจ่ายชําระค่าหุน้ ดังนี้
16.1.2.1 บริ ษทั ฯ ชําระค่าหุน้ สามัญของ บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม 2560
มีมติเพิ่มทุน 24 ล้านหุน้ ราคาหุน้ ละ 10.00 บาท เป็ นจํานวนเงิน 240.00 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุน 18 ล้านหุน้ ชําระ
หุน้ ละ 2.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน 45.00 ล้านบาท
16.1.2.2 บริ ษทั ฯ ชําระค่าหุน้ สามัญของ บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม 2560
มีมติเพิ่มทุน 24 ล้านหุน้ ราคาหุน้ ละ 10.00 บาท เป็ นจํานวนเงิน 240.00 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุน 18 ล้านหุน้ ชําระ
หุน้ ละ 2.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน 45.00 ล้านบาท
16.1.3 ในไตรมาส 4 ปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ดังนี้
16.1.3.1 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ของบริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากัด
มีมติให้ลดทุนจดทะเบียน 3,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เป็ นจํานวนเงิน 30 ล้านบาท คงเหลือเป็ นทุนจดทะเบียน
10 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิกบั กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 11
มกราคม 2562
16.1.3.2 ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ได้ทาํ สัญญาโอนหุน้ สามัญ ระหว่างผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด และบริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด โดยรับโอนบริ ษทั ละ 2.6 ล้านหุน้ ในราคา
ที่เรี ยกชําระแล้ว หุน้ ละ 2.50 บาท และชําระค่าหุน้ ดังกล่าว ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 จํานวน 3.75 ล้านบาท คงเหลือ
ที่จะต้องชําระอีก จํานวน 9.25 ล้านบาท

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

976,770,963.35

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
- 31 16.1.4 ในไตรมาส 1 ปี 2562 บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนเพิม่ และจ่ายชําระค่าหุ น้ ดังนี้
16.1.4.1 บริ ษทั ฯ ชําระค่าหุ น้ สามัญของ บริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด เพิ่มอีก 31.85 ล้านหุ น้ หุ น้ ละ 2.00 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 63.70 ล้านบาท
16.1.4.2 บริ ษทั ฯ ชําระค่าหุ น้ สามัญของ บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด ตามมติที่ประชุมวิสามัญครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มีมติเพิ่มทุน
18 ล้านหุ น้ ราคาหุ น้ ละ 10 บาท เป็ นจํานวนเงิน 180 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มทุน 16.5 ล้านหุ น้ ชําระ 2.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน
41.25 ล้านบาท
16.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย จัดตั้งเป็ นกิจการร่ วมค้าของบริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) โดยไม่ได้มีการนําเงินไปลงทุน ประกอบด้วย
16.2.1 กิจการร่ วมค้ าของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

ทุนชําระแล้ว

สัดส่ วนเงินลงทุน

(บาท)

(ร้อยละ)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุน-วิธีส่วนได้เสี ย

เงินลงทุน-วิธีราคาทุน

( บาท )

ทุนชําระแล้ว 31 มีนาคม 256231 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

( บาท )
31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

กิจการร่ วมค้า
ไทยโพลีคอนส์ และ
แหลมทองพัทลุง

รับเหมาก่อสร้าง

-

99.95

99.95

-

-

-

-

กิจการร่ วมค้า ทีพีซีไอ

รับเหมาก่อสร้าง

-

99.00

99.00

-

-

-

-

16.2.2 กิจการร่ วมค้ าของบริษัท ทีพซี ี บางกอก ซัพพลาย จํากัด

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่ วนเงินลงทุน

เงินลงทุน-วิธีส่วนได้เสี ย

เงินลงทุน-วิธีราคาทุน

(ร้อยละ)

( บาท )

( บาท )

ทุนชําระแล้ว 31 มีนาคม 256231 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

กิจการร่ วมค้า
ทีพีซีอีเอสจี

ขายสิ นค้าและบริ การ

-

80.00

80.00

-

-

-

-

17. เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้ า
กิจการร่ วมค้ าของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่ วนเงินลงทุน

เงินลงทุน-วิธีส่วนได้เสี ย

เงินลงทุน-วิธีราคาทุน

(ร้อยละ)

( บาท )

( บาท )

ทุนชําระแล้ว 31 มีนาคม 256231 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

กิจการร่ วมค้า
ไทยโพลีคอนส์
พี.เอส.เอ็ม.

รับเหมาก่อสร้าง

-

95.95

95.95

รับเหมาก่อสร้าง

-

50.00

50.00

-

-

-

-

กิจการร่ วมค้า
เอสแอลทีที

รวม

619,591.05

537,560.26

-

-

619,591.05

537,560.26

-

-

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)
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- 32 กิจการร่ วมค้ าของบริษัท ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริ ษทั

ประเภทกิจการ

บริ ษทั มหาชัย กรี น

ผลิตและจําหน่าย

เพาเวอร์ จํากัด

กระแสไฟฟ้ า

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่ วนเงินลงทุน

เงินลงทุน-วิธีส่วนได้เสี ย

เงินลงทุน-วิธีราคาทุน

(ร้อยละ)

( บาท )

( บาท )

ทุนชําระแล้ว 31 มีนาคม 256231 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

235,000,000

46.00

46.00

177,787,701.06

167,989,495.72

113,350,000.00

113,350,000.00

12,650,000

33.04

33.04

10,642,213.22

10,660,667.93

11,265,990.34

11,265,990.34

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

รวมเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า

486,472,248.08

482,049,037.53

474,565,990.34

474,565,990.34

บริ ษทั พีเอ เวสต์แอนด์

ผลิตและจําหน่าย

เอเนอร์ จี จํากัด

ขยะRDF

บริ ษทั สยาม พาวเวอร์

ผลิตและจําหน่าย

จํากัด

กระแสไฟฟ้ า
และขยะRDF

1. ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 บริ ษทั พีเอเวสต์แอนด์เอเนอร์ จี จํากัด มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียน
จากเดิมมูลค่าหุ น้ ละ 100.00 บาท เป็ นมูลค่าหุ น้ ละ 55 บาท และคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ตามสัดส่ วน
2. ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมตั ิ
ให้ลดสัดส่ วนในเงินลงทุน ของบริ ษทั พีเอเวสต์แอนด์เอเนอร์ จี จํากัด โดยขายหุ น้ จํานวน 27,500 หุ น้ หุ น้ ละ 200.00 บาท
3. ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชําระค่าหุ น้ สามัญ ของบริ ษทั สยาม พาวเวอร์ จํากัด ที่เหลือจํานวน 5,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10.50 บาท คิดเป็ น
จํานวนเงิน 52,500,000.00 บาท
4. ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั สยาม พาวเวอร์ จํากัด มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนจํานวน
80 ล้านบาท จากเดิมทุน 500 ล้านบาท คงเหลือ 420 ล้านบาท โดยหลังการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวไม่ทาํ ให้สัดส่ วนการถือหุ น้ เปลี่ยนแปลง
18. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน - ทีด่ นิ
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562
ที่ดินและค่าพัฒนาที่ดิน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

270,222,129.65

270,222,129.65

663,000.00

663,000.00

270,222,129.65

270,222,129.65

663,000.00

663,000.00

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ดินและค่าพัฒนาที่ดิน มีราคายุติธรรม จํานวน 285.24 ล้านบาท

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)
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- 33 19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
สิ นทรัพย์ - ราคาทุน:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิม่
จําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อเพิม่
จําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
โอนเข้า(ออก)
ค่าเสื่ อมราคาที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
โอนเข้า(ออก)
ค่าเสื่ อมราคาที่ตดั จําหน่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ดิน-บ่อดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

งบการเงินรวม (บาท)
ระบบสาธารณู ปโภค เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องจักร

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
627,762,551.46
563,340,557.24
(636,994,732.98)
554,108,375.72
287,315,548.72
2,352,314.28

502,953,160.75
95,799,026.03
2,834,700.00
601,586,886.78
5,669,624.59
607,256,511.37

10,345,725.00
10,345,725.00
10,345,725.00

407,857,276.58
23,408,649.26
(371,402.00)
149,492,827.79
580,387,351.63
351,500.00
(2,527,925.28)
578,210,926.35

1,431,099.45
1,431,099.45
1,431,099.45

28,576,097.32
3,308,764.82
(1,418,782.00)
30,466,080.14
1,175,039.97
(10,744.90)
175,611.00
31,805,986.21

2,388,975,526.48
11,620,469.01
(1,411,000.00)
483,010,118.67
2,882,195,114.16
6,907,269.51
(5,984,462.97)
2,883,117,920.70

30,796,491.19
7,220,269.07
(2,181,075.16)
1,846,605.20
37,682,290.30
1,424,947.76
(47,586.45)
39,059,651.61

47,455,660.94
1,692,000.00
(29,813.08)
49,117,847.86
49,117,847.86

1,881,496.55
41,531.19
1,923,027.74
34,609.32
1,957,637.06

10,145,725.00
10,145,725.00
10,145,725.00

32,829,276.89
17,466,832.07
218,986.80
(156,158.22)
50,358,937.54
5,006,656.29
55,365,593.83

72,143.10
286,219.89
358,362.99
70,574.77
428,937.76

21,140,226.97
2,980,318.47
(1,383,898.40)
(218,986.80)
22,517,660.24
681,615.62
(1,094.99)
23,198,180.87

307,826,901.02
128,096,225.20
(156,029.54)
189,518.68
435,956,615.36
32,861,715.08
(1,291,207.73)
467,527,122.71

21,063,703.85
4,019,855.37
(2,014,678.17)
23,068,881.05
1,072,722.71
(33,559.39)
24,108,044.37

29,107,158.73
2,296,292.59
(29,811.08)
31,373,640.24
524,705.38
31,898,345.62

605,298,874.31
599,663,859.04

200,000.00
200,000.00

522,845,332.52
530,028,414.09

1,002,161.69
1,072,736.46

8,607,805.34
7,948,419.90

2,415,590,797.99
2,446,238,498.80

14,951,607.24
14,613,409.25

17,219,502.24
17,744,207.62

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(

843,776,238.72

843,776,238.72
554,108,375.72

รวม

4,046,153,589.17
706,389,735.43
(5,412,072.24)
189,518.68
4,747,320,771.04
302,843,930.55
(6,042,794.32)
5,044,121,907.27
424,066,632.11
155,187,274.78
(3,365,430.39)
(185,626.34)
575,702,850.16
40,252,599.17
(1,325,862.11)
614,629,587.22
4,429,492,320.05
4,171,617,920.88

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 34 ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีจาํ นวน 40,252,599.17 บาท และ 35,840,098.35
บาท ตามลําดับ
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื่ องจักรได้นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อ ตามหมายเหตุ 21, 26 และ 41
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีทรัพย์สินซึ่งได้คิดค่าเสื่ อมราคาสะสมไว้แล้วเต็มจํานวนแต่ยงั คงใช้งานอยู่
โดยสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีราคาทุน จํานวน 171.04 ล้านบาท มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี 12.30 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีราคาทุน
จํานวน 169.44 ล้านบาท มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี 12.20 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเครื่ องจักรและยานพาหนะ ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ
ตามบัญชีเป็ นจํานวน 30.53 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวน 31.60 ล้านบาท) ตามหมายเหตุ 27

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
- 35 -

ที่ดินและ
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
สิ นทรัพย์ - ราคาทุน:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้ อเพิม่
จําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซื้ อเพิม่
จําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ค่าเสื่ อมราคาสะสม:ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาที่ตดั จําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาที่ตดั จําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ดิน-บ่อดิน

อาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ระบบสาธารณู ปโภค เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องจักร

เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน

ยานพาหนะ

30,838,498.55
2,807,200.00
33,645,698.55
33,645,698.55

10,345,725.00
10,345,725.00
10,345,725.00

40,435,174.14
404,758.06
5,212,207.96
46,052,140.16
850,373.84
46,902,514.00

1,431,099.45
1,431,099.45
1,431,099.45

26,410,129.12
1,454,785.00
(1,418,782.00)
26,446,132.12
1,033,335.86
27,479,467.98

115,631,583.83
115,631,583.83
115,631,583.83

23,478,329.14
2,675,667.53
(2,157,171.36)
23,996,825.31
776,161.16
(22,336.45)
24,750,650.02

29,270,222.93
(29,813.08)
29,240,409.85
29,240,409.85

1,881,496.55
41,531.19
1,923,027.74
34,609.32
1,957,637.06

10,145,725.00
10,145,725.00
10,145,725.00

13,471,320.87
3,220,959.31
16,692,280.18
831,170.96
17,523,451.14

72,143.10
286,219.89
358,362.99
70,574.77
428,937.76

20,444,635.09
2,394,416.38
(1,383,898.40)
21,455,153.07
492,832.20
21,947,985.27

96,494,487.11
3,432,954.46
99,927,441.57
842,197.61
100,769,639.18

17,419,655.31
2,162,099.37
(1,990,776.37)
17,590,978.31
523,493.41
(10,827.56)
18,103,644.16

24,204,363.44
690,640.85
(29,811.08)
24,865,193.21
121,140.84
24,986,334.05

31,688,061.49
31,722,670.81

200,000.00
200,000.00

29,379,062.86
29,359,859.98

1,002,161.69
1,072,736.46

5,531,482.71
4,990,979.05

14,861,944.65
15,704,142.26

6,647,005.86
6,405,847.00

4,254,075.80
4,375,216.64

(ลงชื่อ)………………………….………...…………………….………………………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
4,350,017.80
6,602,348.00
(8,019,407.96)
2,932,957.84
1,428,386.00
(850,373.84)
3,510,970.00
-

3,510,970.00
2,932,957.84

รวม

282,190,779.96
11,137,558.59
(3,605,766.44)
-

289,722,572.11
3,237,883.02
(22,336.45)
292,938,118.68
184,133,826.47
12,228,821.45
(3,404,485.85)
192,958,162.07
2,916,019.11
(10,827.56)
195,863,353.62
97,074,765.06
96,764,410.04

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 36 ค่าเสื่ อมราคา สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 จํานวน 2,916,019.11 บาท และ 3,118,839.56 บาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้จดจํานองที่ดิน อาคาร และเครื่ องจักรดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่าสุทธิในงบการเงิน จํานวน 51.89 ล้านบาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 48.69 ล้านบาท) ไว้เป็ นหลักทรัพย์ค้าํ ประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 21,
26 และ 41
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีทรัพย์สินซึ่งได้คิดค่าเสื่ อมราคาสะสมไว้แล้วเต็มจํานวนแต่ยงั คงใช้งานอยู่ โดยสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
มีราคาทุน จํานวน 152.25 ล้านบาท มูลค่าสุทธิตามบัญชี 7.69 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีราคาทุนจํานวน 151.43 ล้านบาท
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 7.85 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีเครื่ องจักรและยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็ นจํานวน
1.97 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวน 2.07 ล้านบาท) ตามหมายเหตุ 27
20. สินทรัพ ย์ไม่ มีตัวตนอื่น
โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

12,195,522.76
646,738.78
(93,000.00)
12,749,261.54
27,000.00
12,776,261.54

9,869,435.99
921,240.82
(92,999.00)
10,697,677.81
237,153.91
10,934,831.72
1,841,429.82
2,051,583.73

งบการเงินรวม (บาท)
ค่าความนิยม
โปรแกรม
ระหว่างติดตั้ง
10,250,090.00
(2,650,090.00)
7,600,000.00
7,600,000.00

7,600,000.00
7,600,000.00

2,720,000.00
2,720,000.00
2,720,000.00

2,720,000.00
2,720,000.00

รวม

22,445,612.76
3,366,738.78
(2,743,090.00)
23,069,261.54
27,000.00
23,096,261.54

9,869,435.99
921,240.82
(92,999.00)
10,697,677.81
237,153.91
10,934,831.72
12,161,429.82
12,371,583.73

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 จํานวน 237,153.91 บาท และ 222,707.43 บาท ตามลําดับ

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 37 งบการเงินรวม (บาท)
โปรแกรมสําเร็ จรู ป

ค่าความนิยม

โปรแกรม

รวม

ระหว่างติดตั้ง
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

9,757,233.76

-

เพิ่มขึ้น

486,054.67

-

ลดลง

(93,000.00)

-

10,150,288.43

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2,720,000.00

9,757,233.76
3,206,054.67

2,720,000.00

(93,000.00)
12,870,288.43

เพิ่มขึ้น

-

-

-

-

ลดลง

-

-

-

-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

10,150,288.43

-

2,720,000.00

12,870,288.43

9,070,337.40

-

-

9,070,337.40

เพิ่มขึ้น

421,908.98

-

-

421,908.98

ลดลง

(92,999.00)

-

-

(92,999.00)

9,399,247.38

-

-

9,399,247.38

112,885.92

-

-

112,885.92

-

-

ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

9,512,133.30

-

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

638,155.13

-

2,720,000.00

3,358,155.13

751,041.05

-

2,720,000.00

3,471,041.05

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

9,512,133.30

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 จํานวน 112,885.92 บาท และ 103,246.82 บาท ตามลําดับ

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 38 21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ) ต่อปี
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

39,661,526.49

-

เงินเบิกเกินบัญชี

6.87 - 7.675

5.025 - 7.375

39,661,526.49

เงินกูย้ มื ระยะสั้น

5.2 - 6.62

4.16 - 6.25

150,000,000.00

157,000,000.00

150,000,000.00

157,000,000.00

189,661,526.49

157,000,000.00

189,661,526.49

157,000,000.00

(543,067.49)

(2,870,499.60)

(543,067.49)

(2,870,499.60)

189,118,459.00

154,129,500.40

189,118,459.00

154,129,500.40

รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
สุ ทธิ

-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 932.00 ล้านบาท (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 จํานวน 995 ล้านบาท) คํ้าประกันโดยลูกหนี้การค้า ตามหมายเหตุ 9.1 จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่ องจักร
ตามหมายเหตุ 19 คํ้าประกันโดยกรรมการบางท่านและผูถ้ ือหุน้ และคํ้าประกันโดยหุน้ สามัญในบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถืออยู่
22. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 มีนาคม 2562

449,199,353.88

491,485,836.41

352,040,572.87

12,060.54

579,876.12

449,211,414.42

492,065,712.53

352,040,572.87

393,225,789.61

83,654,548.82

92,430,195.52

64,851,424.64

63,076,233.53

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

2,469,779.13

2,393,780.86

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

5,178,589.98

1,982,307.08

23,760.84

21,567.35

เจ้าหนี้กรมสรรพากร

8,905,406.09

8,408,125.16

4,767,784.91

4,718,242.86

ภาษีขายไม่ถึงกําหนด

38,000,417.96

54,707,478.94

34,466,586.56

46,931,257.39

854,681.41

7,292,377.27

854,681.41

7,292,377.27

เจ้าหนี้อื่น 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

669,248,032.50

806,477,107.96

467,199,248.88

532,182,465.22

เจ้าหนี้การค้า
ตัว๋ เงินจ่ายการค้า
รวม

-

31 ธันวาคม 2561
393,225,789.61
-

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

ประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

-

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

33,507.95

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 39 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินจากคดีความตามที่ศาลชั้นต้นได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯ จ่ายค่าความเสี ยหายให้แก่กลุ่ม
บุคคลที่ยนื่ ฟ้องบริ ษทั เป็ นจํานวน 152,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี จากเงินต้น นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระเสร็ จ และ
ค่าฤชาธรรมเนียมศาล ในระหว่างปี 2560 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯ จ่ายค่าเสี ยหายเพิ่มขึ้นจากคําพิพากษาศาลชั้นต้นอีก
จํานวน 502,646 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี และวันที่ 11 เมษายน 2561 บริ ษทั ฯ ได้วางเงินชําระหนี้ต่อศาลตามคําพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ โดยทําแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ จํานวน 61,753.42 บาท คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
23. เจ้ าหนี้เงินประกันผลงาน
กลุ่มบริ ษทั หักเงินประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาจากผูร้ ับเหมาในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่างานก่อสร้างที่ผรู ้ ับเหมาเรี ยกเก็บโดย
กลุ่มบริ ษทั จะคืนเงินประกันนี้แก่ผรู ้ ับเหมาเมื่องานนั้นๆ ได้แล้วเสร็ จและผูร้ ับเหมาไม่ได้ผดิ สัญญาข้อหนึ่งข้อใด
24. หนี้สินที่เกิดจากสั ญญาก่อสร้ าง
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้างเป็ นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าในอัตราร้อยละ 5 - 25 ของราคารวมของงานรับจ้างโดยจะหัก
จากจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บจากลูกค้าในแต่ละงวด
25. หนี้สินที่เกิดจากสั ญญาจะซื้ อจะขาย
งบการเงินรวม (บาท)
31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา/ค่างวดที่ยงั ไม่รับรู ้เป็ นรายได้
ค่างวดที่ถึงกําหนดและรับชําระแล้ว

1,011,390,698.00

989,455,698.00

หัก การรับรู ้รายได้
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะซื้อจะขาย

(1,011,335,698.00)
55,000.00

(989,425,698.00)
30,000.00

2

2

ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดาํ เนินการอยู่
จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการอยูต่ น้ งวด
จํานวนโครงการที่เปิ ดใหม่

-

-

จํานวนโครงการที่ปิดแล้ว
จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการอยูส่ ิ้ นงวด

-

-

2

2

มูลค่าโครงการที่เปิ ดดําเนินการ

1,096,615,698.00

1,096,615,698.00

มูลค่าซื้อขายที่ได้ทาํ สัญญาแล้วทั้งสิ้ น

1,016,725,698.00

989,425,698.00

92.71%

90.23%

คิดเป็ นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปิ ดดําเนินการอยู่

(ลงชื่อ)………………………….………...…………………….…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 40 26. เงินกู้ยืมระยะยาว
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

เงินกูย้ มื ระยะยาว

2,604,240,000.00

2,163,010,000.00

-

-

หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ

(324,240,000.00)
2,280,000,000.00

(324,240,000.00)
1,838,770,000.00

-

-

บริ ษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีวงเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินภายในประเทศจํานวน 500 ล้านบาท กําหนดชําระเงินต้นทั้งหมดตามสัญญาภายใน 81 งวด นับแต่วนั ที่มีการเบิกเงินกู้
จากวงเงินกูค้ รั้งแรก และชําระดอกเบี้ยทุกเดือน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560 คํ้าประกัน โดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 15 และจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรของ
โครงการ ตามหมายเหตุ 19 และโดยบริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 บริ ษทั ฯ ลงนามในสัญญา
สินเชื่อแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เรื่ อง สัญญาคํ้าประกันหนี้คงเหลือ วงเงินรวม 281.62 ล้านบาท คํ้าประกันโดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
จํากัด (มหาชน) จากเดิมคํ้าประกันวงเงิน โดยบริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ จํานวน 500 ล้านบาท ครบกําหนดชําระภายใน 116 เดือน (รวมระยะเวลาปลอดชําระเงินต้น ) โดยปลอดชําระเงินต้น
20 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา หรื อ 6 เดือน หลังจากผูก้ เู้ ปิ ดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้า แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิด
ขึ้นก่อน และชําระดอกเบี้ยทุกเดือนโดยมีอตั ราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-48 ในอัตรา MLR -1.50 ต่อปี เดือนที่ 49-116 ในอัตรา MLR-1.25 ต่อปี
คํ้าประกันโดยจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ท้งั หมดในระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ตามหมายเหตุ 19 คํ้า
ประกันโดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งคํ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุน้ และโอนสิทธิรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคให้กบั ธนาคารเป็ นผูร้ ับเงิน
บริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ จํานวน 500 ล้านบาท เบิกใช้เต็มวงเงินแล้ว บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาขอเลื่อนเวลาการชําระหนี้ให้เร็วขึ้น เริ่ มชําระเงินต้น
งวดแรกเดือนเมษายน 2560 และสิ้นสุดสัญญาเดือนพฤศจิกายน 2568 ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน โดยมีอตั ราดอกเบี้ย MLR-1.5 ต่อปี ตลอด
อายุสญ
ั ญาเงินกู้ คํ้าประกันโดยจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ท้งั หมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า
ตามหมายเหตุ 19 คํ้าประกันโดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งคํ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุน้ โอนสิทธิรับเงินค่า
ไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กบั ธนาคารเป็ นผูร้ ับเงิน และกําหนดให้ดาํ รงเงินสดในบัญชีเพื่อรองรับการชําระเงินต้นและดอกเบี้ย
จํานวน 1 งวด โดยทยอยให้ครบภายใน 4 เดือน นับจากเริ่ มจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD)

(ลงชื่อ)………………………….………...…………………….…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 41 บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบัน
การเงินภายในประเทศ จํานวน 500 ล้านบาท โดยชําระเงินต้นงวดแรกในวันครบกําหนดชําระเวลา 25 เดือน และชําระคืนหนี้ท้งั หมด
ตามสัญญาภายใน 120 เดือน นับจากวันเบิกเงินกูค้ รั้งแรก (ปลอดชําระหนี้ ระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกูง้ วดแรก) ชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน โดยมีอตั ราดอกเบี้ย MLR - 2 ต่อปี ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ คํ้าประกันโดยจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและ
เครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ท้งั หมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า ตามหมายเหตุ 19 คํ้าประกันโดย บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน) ซึ่งคํ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุน้ โอนสิ ทธิรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กบั ธนาคารเป็ นผูร้ ับเงิน และกําหนด
ให้ดาํ รงเงินสดในบัญชีเพื่อรองรับการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยจํานวน 1 งวด โดยทยอยให้ครบภายใน 4 เดือน นับจากเริ่ มจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ (COD)
บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) มีวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบัน
การเงินภายในประเทศ จํานวน 500 ล้านบาท โดยชําระเงินต้นงวดแรกในวันครบกําหนดชําระเวลา 25 เดือน และชําระคืนหนี้ท้งั หมด
ตามสัญญาภายใน 120 เดือน นับจากวันเบิกเงินกูค้ รั้งแรก (ปลอดชําระหนี้ ระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกูง้ วดแรก) ชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน โดยมีอตั ราดอกเบี้ย MLR - 2 ต่อปี ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ คํ้าประกันโดยจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและ
เครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ท้งั หมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า ตามหมายเหตุ 19 คํ้าประกันโดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน) ซึ่งคํ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุน้ โอนสิ ทธิรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กบั ธนาคารเป็ นผูร้ ับเงิน และกําหนด
ให้ดาํ รงเงินสดในบัญชีเพื่อรองรับการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยจํานวน 1 งวด โดยทยอยให้ครบภายใน 4 เดือน นับจากเริ่ มจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ (COD)
บริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
การเงินภายในประเทศ จํานวน 1,450 ล้านบาท โดยชําระเงินต้นงวดแรกในวันครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน COD แต่ไม่เกิน
เดือนธันวาคม 2562 และชําระหนี้คืนทั้งหมดตามสัญญาระยะเวลา 96 งวด (ปลอดชําระหนี้ ระยะเวลา 21 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกู้
งวดแรก วันที่ 9 มีนาคม 2561) ชําระดอกเบี้ยทุกเดือน อัตราดอกเบี้ย MLR-2 ต่อปี ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ คํ้าประกันโดยการจดจํานอง
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ท้งั หมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า ตามหมายเหตุ 19 คํ้าประกันโดยบริ ษทั ทีพีซี
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งคํ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุน้ โอนสิ ทธิรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กบั ธนาคาร
เป็ นผูร้ ับเงิน และให้ดาํ รงเงินสดในบัญชีเพื่อรองรับการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยจํานวน 2 งวด ภายใน 2 ปี นับจากเริ่ มจําหน่ายกระแส
ไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ (COD) แต่ไม่เกินเดือนมิถุนายน 2564
บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) มีวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบัน
การเงินภายในประเทศ จํานวน 500 ล้านบาท โดยชําระเงินต้นงวดแรกในวันครบกําหนดระยะเวลา 19 เดือน และชําระคืนหนี้ท้งั หมด
ตามสัญญาภายใน 125 เดือน นับจากวันเบิกเงินกูค้ รั้งแรก (ปลอดชําระหนี้ ระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกูง้ วดแรก) ชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน โดยมีอตั ราดอกเบี้ย MLR-1.5 ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี และ MLR - 1.00 ต่อปี ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ คํ้าประกันโดย
จดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ท้งั หมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า ตามหมายเหตุ 19 คํ้าประกันโดย
บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งคํ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุน้ โอนสิ ทธิรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้
กับธนาคารเป็ นผูร้ ับเงิน และกําหนดให้ดาํ รงเงินสดในบัญชี เพื่อรองรับการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยจํานวน 1 งวด โดยทยอยให้ครบ
ภายใน 4 เดือน นับจากเริ่ มจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ (COD)

(ลงชื่อ)………………………….………...…………………….…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 42 บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบัน
การเงินภายในประเทศ จํานวน 500 ล้านบาท โดยชําระเงินต้นงวดแรกในวันครบกําหนดระยะเวลา 19 เดือน และชําระคืนหนี้ท้งั หมด
ตามสัญญาภายใน 125 เดือน นับจากวันเบิกเงินกูค้ รั้งแรก (ปลอดชําระหนี้ ระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกูง้ วดแรก) ชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน โดยมีอตั ราดอกเบี้ย MLR-1.5 ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี และ MLR - 1.00 ต่อปี ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ คํ้าประกันโดยจดจํานอง
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ท้งั หมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า ตามหมายเหตุ 19 คํ้าประกันโดยบริ ษทั ทีพีซี
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งคํ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุน้ โอนสิ ทธิรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กบั ธนาคารเป็ น
ผูร้ ับเงิน และกําหนดให้ดาํ รงเงินสดในบัญชีเพื่อรองรับการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยจํานวน 1 งวด โดยทยอยให้ครบภายใน 4 เดือนนับ
จากเริ่ มจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ (COD)
บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบัน
การเงินภายในประเทศ จํานวน 360 ล้านบาท โดยชําระเงินต้นงวดแรกในวันครบกําหนดระยะเวลา 19 เดือน และชําระคืนทั้งหมดตาม
สัญญาภายใน 144 เดือนนับจากวันเบิกเงินกูค้ รั้งแรก (ปลอดชําระหนี้ ระยะเวลา 18 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกูง้ วดแรก) ชําระดอกเบี้ย
ทุกเดือน โดยมีอตั ราดอกเบี้ย MLR - 1.5 ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี และ MLR- 1.00 ต่อปี ตลอดอายุสญ
ั ญาเงินกู้ คํ้าประกันโดยจดจํานอง
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์ท้งั หมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า ตามหมายเหตุ 19 คํ้าประกันโดยบริ ษทั ทีพีซี
เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ซึ่งคํ้าประกันตามสัดส่วนการถือหุน้ โอนสิ ทธิรับเงินค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กบั ธนาคาร
เป็ นผูร้ ับเงิน และกําหนดให้ดาํ รงเงินสดในบัญชีเพื่อรองรับการชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจํานวน 6 งวด โดยทยอยให้ครบกําหนดภายใน
9 เดือนนับจากเริ่ มจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิ ชย์ (COD)
สัญญาเงินกูร้ ะบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ข้อจํากัดในการจ่าย
เงินปันผล เป็ นต้น
รายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บวก รับเงินกูย้ ืม
หัก จ่ายคืนเงินกูย้ ืม
รวม
หัก เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

2,163,010,000.00
522,290,000.00
(81,060,000.00)
2,604,240,000.00
(324,240,000.00)
2,280,000,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

27. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ าการเงิน
บาท

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วน
ที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
12,868,963.17
15,073,000.85
(7,875,282.58)
4,993,680.59

(8,334,220.67)
6,738,780.18

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
691,345.26
824,338.78
(549,455.77)
141,889.49

(ลงชื่อ)………………………….………...…………………….…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

(542,414.34)
281,924.44

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 43 27. หนี้สินตามสั ญญาเช่ าการเงิน (ต่อ)
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินข้างต้น มีดงั นี้
บาท

ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
หัก ดอกเบี้ยจ่ายในอนาคตของ
สัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเงิน

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
8,360,826.84
8,933,826.34
5,141,198.80
6,964,517.67
13,502,025.64
15,898,344.01

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
572,340.00
572,340.00
143,085.00
286,170.00
715,425.00
858,510.00

(633,062.47)

(825,343.16)

(24,079.74)

(34,171.22)

12,868,963.17

15,073,000.85

691,345.26

824,338.78

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงั นี้
บาท

ยานพาหนะ
เครื่ องจักร
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
19,401,645.83
19,401,645.83
20,406,542.05
20,406,542.05
39,808,187.88
39,808,187.88
(9,273,535.38)
(8,205,480.08)
30,534,652.50
31,602,707.80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
3,174,246.19
3,174,246.19
3,174,246.19
3,174,246.19
(1,208,128.59)
(1,106,823.31)
1,966,117.60
2,067,422.88

28. ประมาณการหนี้สินไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ สําหรับงวด สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่
31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันต้นงวด
ต้นทุนโครงการปั จจุบนั และดอกเบี้ย
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
จ่ายภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
พนักงาน
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันสิ้นงวด

24,715,661.00
1,430,095.75

20,269,807.00
5,310,079.00

17,265,448.00
884,254.50

14,266,024.00
3,144,153.00

-

1,063,954.00

-

1,783,450.00

-

(1,928,179.00)

-

(1,928,179.00)

26,145,756.75

24,715,661.00

18,149,702.50

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(

17,265,448.00
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- 44 28. ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พ นักงาน (ต่ อ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่ทาํ รายงาน
งบการเงินรวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

สําหรับงวด สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด

2.92-3.46

2.92

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

7.17-7.82

7.17

0-28

0-28

อัตราการมรณะ (ตารางมรณะไทย ปี 2560 )

100.00

100.00

อัตราทุพพลภาพ (ตารางมรณะไทยปี 2560)

10.00

10.00

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (พนักงานทุกช่วงอายุ)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.20.2 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะมีผลกระทบในการตั้งประมาณการ
หนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับใหม่เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 0.70 ล้านบาท
สําหรับงบการเงินรวม (เป็ นจํานวน 0.57 ล้านบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ) เมื่อมีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย
การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละฐานข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้อย่าง
สมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆคงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวน
เงินดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50 )
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50 )
อัตราการหมุนเวียน
(เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.50 )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

(1,161,334.00)

1,266,501.00

(637,571.00)

(683,179.00)

1,180,953.00

(1,037,306.00)

631,650.00

(607,174.00)

(1,184,383.00)

1,222,233.00

(732,029.00)

644,130.00

แม้การวิเคราะห์น้ ีไม่ได้คาํ นึงการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าวแต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 45 29. ทุนเรื อนหุ้น และใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น/เงินปันผล
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกเรี ยกชําระแล้ว
29 .1 ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับชําระค่าหุน้ สามัญจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จํานวน 707,500 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 3.00 บาท ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็ นจํานวน 567.71 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้
จํานวน 219.19 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนทุนที่ชาํ ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
29 .2 ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับชําระค่าหุน้ สามัญจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ จํานวน 5,053,877 หุน้ มูลค่า
หุน้ ละ 3.00 บาท ทําให้บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็ นจํานวน 572.76 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้
จํานวน 229.30 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนทุนที่ชาํ ระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
30. เงินปันผลจ่ าย
30.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2560 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงิน 28.38 ล้านบาท และกันสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิปี 2560
เรี ยบร้อยแล้ว โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
30.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.0563 บาท เป็ นจํานวน
เงิน 22.59 ล้านบาท และกันสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ปี 2560 เรี ยบร้อยแล้ว โดยมีการจ่าย
เงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
30.3 บริ ษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
30 .3 .1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ในอัตรา 1.50 บาท ต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 30.00 ล้านบาท และกันทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวน
ร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวนเงิน 0.54 ล้านบาท กําหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
30 .3 .2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ในอัตรา 1.75 บาท ต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 35.00 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2561
30 .3 .3 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตรา 1.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 20.00 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2561

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 46 30 .3 .4 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลในอัตรา 1.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 20.00 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
30 .3 .5 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตรา 1.75 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 35.00 ล้านบาท โดยทําการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
30.4 บริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
30 .4 .1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตรา 5.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 10.00 ล้านบาท และได้กนั ทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวนเงิน 2.67 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
30 .4 .2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตรา 3.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 6.00 ล้านบาท และได้กนั ทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของกําไร
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็ นจํานวนเงิน 2.05 ล้านบาท โดยทําการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 สิ งหาคม 2561
30 .4 .3 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตรา 4.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 8.00 ล้านบาท และได้กนั ทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 5
ของกําไร สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็ นจํานวนเงิน 0.65 ล้านบาท โดยทําการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14
พฤศจิกายน 2561
30.5 บริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
30 .5 .1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลในอัตรา 2.50 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 5.00 ล้านบาท และได้กนั ทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 5
ของกําไรสุทธิ สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวนเงิน 3.65 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2561
30 .5 .2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตรา 7.50 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 15.00 ล้านบาท และได้กนั ทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวนเงิน 1.54 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
30 .5 .3 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตรา 12.50 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 25.00 ล้านบาท และได้กนั ทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็ นจํานวนเงิน 1.91 ล้านบาท โดยทําการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 สิ งหาคม 2561
30 .5 .4 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลในอัตรา 20.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 40.00 ล้านบาท และได้กนั ทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของกําไร
สุทธิ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็ นจํานวนเงิน 1.96 ล้านบาท โดยทําการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14
พฤศจิกายน 2561
30 .5 .5 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในอัตรา 12.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 24.00 ล้านบาท และได้กนั ทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของกําไร
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวนเงิน 1.80 ล้านบาท โดยทําการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 47 30.6 บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
30 .6 .1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลในอัตรา 1.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 25.00 ล้านบาท และได้กนั ทุนสํารองตามกฎหมาย เป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิ สําหรับงวดสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 เป็ นจํานวนเงิน 4.90 ล้านบาท โดยทําการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2561
30 .6 .2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลในอัตรา 1.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงิน 25.00 ล้านบาท และได้กนั ทุนสํารองตามกฎหมาย เป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของกําไร
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นจํานวนเงิน 1.64 ล้านบาท โดยทําการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
30.7 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ของบริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุน้ รวม
เป็ นเงิน 10.00 ล้านบาท และได้กนั ทุนสํารองตามกฎหมาย เป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม
2561 เป็ นจํานวนเงิน 0.64 ล้านบาท โดยทําการจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561
31. ทุนสํารองตามกฎหมาย
บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจํางวดหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยทุนสํารองตามกฎหมาย
ไม่สามารถนํามาจ่ายเงินปันผลได้
32. กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวด ด้วยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้ว โดยวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักแสดงได้ดงั นี้
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561
บาท
งบการเงินรวม
2562
กําไรสําหรับงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

13,992,591.01

36,710,842.67

7,114,527.61

1,373,045.22

จํานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันต้นงวด

572,759,484

566,998,107

572,759,484

566,998,107

ผลกระทบจากการออกหุน้ สามัญ
จํานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

572,759,484

15,722
567,013,829

572,759,484

15,722
567,013,829

0.024

0.065

0.012

0.002

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
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- 48 33. สั ญญาและข้ อตกลงที่สําคัญ
กลุ่มบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค

ประเภทการรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากสําหรับ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน กลุ่มบริ ษทั ย่อยได้มีการทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากสําหรับ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนกับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เป็ นแบบ Feed-in-Tariff (FiT) มีดงั นี้
บริ ษทั
บริ ษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด

พื้นที่โครงการ
จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ระยะเวลาการขายไฟฟ้า
เริ่ มดําเนินการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

บริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด

จังหวัดนครสวรรค์

เริ่ มดําเนินการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิง
พาณิชย์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558

บริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด

จังหวัดนครศรี ธรรมราช

เริ่ มดําเนินการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด

จังหวัดพัทลุง

เริ่ มดําเนินการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด

จังหวัดสตูล

เริ่ มดําเนินการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

บริ ษทั ทีพซี ีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด

จังหวัดยะลา

บริ ษทั ทีพซี ีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด

จังหวัดยะลา

ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน(อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง)
ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน(อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง)

บริ ษทั ทีพซี ีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด

จังหวัดนราธิวาส

ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน(อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง)

บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า การรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เป็ นแบบ Adder ดังนี้
บริ ษทั
บริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด

พื้นที่โครงการ
จังหวัดปัตตานี

ระยะเวลาการขายไฟฟ้า
ยังไม่เริ่ มดําเนินงาน(อยูร่ ะหว่างก่อสร้าง)

34. ภาษีเงินได้
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้ไว้เท่ากับจํานวนเงินที่จะต้องจ่ายจริ งตามกฎหมายภาษีอากรในอัตราร้อยละ 20 และในอัตราร้อยละ 3
ของกําไรสําหรับงวด กรณีที่บริ ษทั ประกอบกิจการการให้บริ การที่มีสถานประกอบการตั้งอยูใ่ นเขตพัฒนาพิเศษเศรษฐกิจเฉพาะกิจ
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 466

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
- 49 35. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญสําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561
บาท
งบการเงินรวม
วัสดุก่อสร้างและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ซื้อที่ดินและจ่ายค่าแรงผูร้ ับเหมา
การเปลี่ยนแปลงในที่ดินงานระหว่างก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
- บันทึกรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าที่ปรึ กษาและบริ หารจัดการโรงไฟฟ้า
ค่าเชื้อเพลิง

2562
266,606,925.44
163,527,377.76
(177,067,217.44)
265,453,905.04
64,066,597.33
2,715,000.00

2561
191,421,692.68
18,743,257.95
12,269,296.37
136,946,845.82
54,797,778.54
3,572,500.00

11,042,794.16
40,489,753.08
134,080,057.56
30,923,524.67

9,265,722.34
36,062,805.96
128,363,554.28
24,952,326.43

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
267,509,473.55
191,803,504.92
265,453,905.04
136,946,845.82
50,162,396.58
40,066,312.55
1,210,000.00
1,210,000.00
6,809,752.05
3,028,905.03
-

6,644,555.20
3,222,086.38
-

36. ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
36.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด
1,034,321.78
695,680.80
848,772.87
695,680.80
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการผล
แตกต่างชัว่ คราว
(6,275,327.43)
831,868.71
530,995.59
51,314.22
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(5,241,005.65)
1,527,549.51
1,379,768.46
746,995.02

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 50 36.2 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้ สําหรับงวด 3 เดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
2562
รายได้ที่ได้
รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

2561
รายได้ที่ไม่ได้
รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้

160,366,261.96
-

(52,007,419.42)

รายได้ที่ได้
รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้

รายได้ที่ไม่ได้
รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้

135,668,134.31

20%

-

(11,400,676.63)
20%

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี

-

(10,401,483.88)

-

(2,280,135.33)

รายการต้องห้ามทางภาษี

-

602,666.86

-

1,496,557.90

ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่ใช้สิทธิ

-

3,283,355.99

-

1,824,894.38

รายจ่ายที่มีสิทธิ หกั เพิ่ม

-

(223,530.13)

-

(186,696.42)

อื่น ๆ

-

1,096,059.46

-

451,893.59

-

401,926.05

-

221,035.39

-

(5,241,005.65)

-

1,527,549.51

ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จากการทํางบการเงินรวม
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

10.08%

13.40%

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2562

2561

8,494,296.07
20%

2,120,040.24
20%

1,698,859.21

424,008.05

(95,560.62)
(223,530.13)

501,916.59
(178,929.62)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

1,379,768.46

746,995.02

อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริ ง

16.24%

35.23%

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ :
รายการต้องห้ามทางภาษี
รายจ่ายที่มีสิทธิ หกั เพิ่ม
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 51 36.3 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

2562

2561

9,870,674.96

9,870,674.96

9,830,674.96

9,830,674.96

3,629,940.50
10,483,377.42
170,936.29
-

3,453,089.60
9,913,284.74
1,448,875.46
-

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการงานซ่อม
ประมาณการหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนสะสม
กําไรระหว่างกันรอรับรู ้- สิ นทรัพย์สุทธิ
ของโรงไฟฟ้า

4,228,523.85
10,483,377.42
170,936.29
12,540,675.42

4,050,806.60
9,913,284.74
1,448,875.46
14,057,347.70

56,554,356.65

49,593,892.89

รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

93,848,544.59
(19,195,454.93)
74,653,089.66

88,934,882.35
(20,557,120.12)
68,377,762.23

24,114,929.17
(9,830,674.96)
14,284,254.21

24,645,924.76
(9,830,674.96)
14,815,249.80

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ทีพซี ี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นบริ ษทั ที่ลงทุนในบริ ษทั อื่นที่ประกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็ นหลัก มีรายได้หลักจากเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อยและกิจการร่ วมค้า ซึ่งรายได้จากเงินปั นผล
รับจากธุรกิจที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทําให้ไม่มีโอกาสการใช้สิทธิสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี จํานวน 9.36 ล้านบาท จึงตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดทั้งจํานวน
37. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามนิยาม
ในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันได้แก่ ผูจ้ ดั การหรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หาร
สี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมา และผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่าผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับผูบ้ ริ หารรายที่สี่ทุกราย

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(

บมจ. ไทยโพลีคอนส์
- 52 38. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านดําเนิ นงานได้รับและสอบทาน
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุรกิจบนส่ วนงานหลัก คือ การรับเหมาก่อสร้าง บริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุรกิจบนส่ วนงานหลัก คือ 1) การรับเหมาก่อสร้าง
2) พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 3) ขายสิ นค้าและบริ การ 4) ขายพลังงาน
จําแนกตามส่ วนงาน สําหรับงวด 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ส่วนงาน

ส่วนงาน

ส่วนงาน

ส่วนงาน

รับเหมาก่อสร้าง

ขายไฟฟ้า

ขายอสังหาริ มทรัพย์

ขายสิ นค้าและบริ การ

2562

2561

รายได้รับเหมาก่อสร้าง

697.83

รายได้จากการขายไฟฟ้า

รายการตัดบัญชี

2562

2561

2562

2561

2562

2561

449.53

-

-

-

-

-

-

-

392.46

342.68

-

-

รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์

-

-

-

-

21.91

รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ

-

-

-

-

(651.94)

(404.29)

-

ต้นทุนจากการขายไฟฟ้า

-

-

ต้นทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์

-

ต้นทุนจากการขายสิ นค้าและบริ การ

รวม

2562

2561

2562

2561

-

(336.82)

(20.82)

361.01

428.71

-

-

-

-

392.46

342.68

43.77

-

-

-

-

21.91

43.77

-

-

21.65

7.22

(19.56)

(5.90)

2.09

1.32

-

-

-

-

-

301.34

19.44

(350.60)

(384.85)

(216.50)

(189.46)

-

-

-

-

2.01

1.11

(214.49)

(188.35)

-

-

-

(14.48)

(31.01)

-

-

0.01

-

(14.47)

(31.01)

-

-

-

-

-

-

(20.54)

(6.74)

18.65

5.52

(1.89)

(1.22)

45.89

45.24

175.96

153.22

7.43

12.76

1.11

0.48

(34.37)

(0.65)

196.02

211.05

11.33

5.10

2.56

3.63

0.48

0.11

0.30

0.07

(5.13)

(4.32)

9.54

4.59

(39.87)

(36.61)

(23.31)

(18.85)

(4.49)

(6.10)

(0.50)

(0.91)

0.02

0.11

(68.15)

(62.36)

(6.81)

(6.64)

(4.23)

(2.62)

-

-

-

-

-

-

(11.04)

(9.26)

(0.63)

(0.84)

-

-

-

-

(0.06)

(0.06)

0.66

0.88

(0.03)

(0.02)

-

-

(1.16)

-

-

-

-

-

-

-

(1.16)

-

(3.67)

(5.72)

(19.49)

(19.51)

(2.67)

(2.01)

(0.06)

(0.10)

4.68

3.94

(21.21)

(23.40)

-

-

4.32

3.73

-

-

-

-

0.07

(0.06)

4.39

3.67

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

(1.38)

(0.75)

-

-

(0.16)

(0.97)

(0.18)

-

6.96

0.19

5.24

(1.53)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

4.86

(0.22)

134.65

119.60

0.59

3.79

0.61

(0.52)

(27.11)

0.09

113.60

122.74

ต้นทุนงานรับเหมาก่อสร้าง

กําไร(ขาดทุน)จากการ
ดําเนิ นงานตามส่วนงาน
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(หนี้ สงสัยจะสูญ)/โอนกลับค่าเผื่อ
หนี้ งสงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการดําเนิ นงานที่ยกเลิก
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จาก
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
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บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้จดั ตั้งเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ตามระเบียบกองทุน พนักงานจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือนแต่ละเดือนและบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่าย
สมทบในอัตราร้อยละ 3 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้แต่งตั้งผูจ้ ดั การกองทุนเพื่อบริ หารกองทุนให้เป็ นไป
ตามข้อกําหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้แก้ไขข้อบังคับการจ่ายเงินสะสม และจ่ายสมทบเข้ากองทุน โดยพนักงาน
จ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนแต่ละเดือน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบในอัตรา ร้อยละ 3 - 10
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ
2561 จํานวน 1,429,914.94 บาท และ 1,326,773.65 บาท ตามลําดับ
40. เครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อการค้า
40.1 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องหรื อความเสี่ ยงในการระดมทุน คือ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะเผชิญกับความยุง่ ยากในการ
ระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงิน ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจาก
การที่กิจการไม่สามารถขายสิ นทรัพย์ทางการเงินได้ทนั เวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
40.2 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงินแต่ส่วนใหญ่เป็ นเงินกูย้ มื ระยะยาว ดังนั้นความเสี่ ยงในเรื่ องอัตราดอกเบี้ยจึงไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย ประกอบกับการที่กิจการจะมีการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการกูย้ มื หรื อมีการหาแหล่งเงินกูใ้ หม่ที่มีภาระดอกเบี้ยตํ่า
มาทดแทนแหล่งเงินกูเ้ ดิม
40.3 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ของกิจการ อย่างไรก็ตาม หากมีลูกหนี้ที่บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยคาดว่าอาจจะมีปัญหาด้านการชําระเงินแล้วผูบ้ ริ หารของกิจการมีนโยบายที่จะบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญให้เพียงพอ
กับโอกาสที่จะเกิดความสู ญเสี ยดังกล่าว
40.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอื่น เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น ลูกหนี้เงินประกันผลงาน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้
การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน และเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อวัสดุก่อสร้างเป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการป้องกันความเสี่ ยงซึ่งสัญญาดังกล่าวมีอายุ
ไม่เกินหนึ่งปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ดังนี้
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท
31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มีนาคม 2562
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

32.47 - 33.06

32.47 - 33.06

31 ธันวาคม 2561

4,958,000.00

41. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจจะเกิดขึน้ ภายหน้ า
ณ วันสิ้นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้
41.1 บริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) มีภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังนี้
41.1.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสื อคํ้าประกันให้ ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น จํานวน 1,378.45
ล้านบาท แยกเป็ นหนังสื อคํ้าประกันเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง จํานวน 463.62 ล้านบาท หนังสื อคํ้าประกันสัญญา หนังสื อ
คํ้าประกันการซื้อขายวัสดุก่อสร้างที่ออกให้แก่ผขู ้ ายวัสดุก่อสร้าง จํานวน 5.00 ล้านบาท หนังสื อคํ้าประกันเงินประกัน
ผลงาน จํานวน 68.48 ล้านบาท หนังสื อคํ้าประกันการขอใช้ไฟฟ้าจํานวน 6.40 ล้านบาท หนังสื อคํ้าประกันการยืน่
ซองประกวดราคาจํานวน 217.85 ล้านบาท หนังสื อคํ้าประกันเกี่ยวกับเงินรับล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง จํานวน 617.10
ล้านบาท
41.1.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มเติมตามสัญญาการจ้างเหมางาน จํานวน 2,102.70 ล้านบาท จากมูลค่าสัญญาการจ้าง
เหมางานทั้งหมด จํานวน 3,471.10 ล้านบาท จ่ายชําระและรับรู ้บญั ชีแล้ว จํานวน 1,365.53 ล้านบาท และยกเลิกสัญญาอีก
จํานวน 2.87 ล้านบาท
41.1.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 1.51 ล้านบาท แยกเป็ นภาระผูกพันที่มีอายุไม่เกิน
1 ปี จํานวน 1.51 ล้านบาท
41.1.4 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาบริ การกับผูใ้ ห้บริ การหลายราย บริ ษทั มีภาระที่ตอ้ งจ่ายค่าบริ การจนครบกําหนดสัญญา
จํานวน 9.64 ล้านบาท
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- 55 41.1.5 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกหนี้สินจากคดีความตามที่ศาลชั้นต้นได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯ จ่ายค่าความเสี ยหายให้แก่กลุ่มบุคคล
ที่ยนื่ ฟ้องบริ ษทั เป็ นจํานวน 152,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี จากเงินต้น นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระ
เสร็จ และค่าฤชาธรรมเนียมศาล ในระหว่างปี 2560 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ พิพากษา ให้บริ ษทั ฯ จ่ายค่าเสี ยหายเพิ่มขึ้น
จากคําพิพากษาศาลชั้นต้น อีกจํานวน 502,646 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี และวันที่ 11 เมษายน 2561 บริ ษทั ฯ
ได้วางเงินชําระหนี้ต่อศาล ตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยทําแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ จํานวน 61,753.42
บาท คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
41.1.6 บริ ษทั ฯ มีสัญญาให้บริ การกับลูกค้าซึ่งยังไม่ได้รับรู ้รายได้หรื อยังไม่ได้ปฏิบตั ิงานเป็ นจํานวนเงิน 4,006.53 ล้านบาท
41.2 บริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันดังนี้
41.2.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันการคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ จํานวน 500.00 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั มหาชัย กรี น เพาเวอร์ จํากัด
ซึ่งเป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน โดยคํ้าประกันตามสัดส่ วนการถือหุน้ ภายในวงเงิน จํานวน 230.00 ล้านบาท
41.2.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ จํานวน 500.00 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยคํ้าประกันตามสัดส่ วนการถือหุน้ ภายในวงเงิน จํานวน 425.00 ล้านบาท
41.2.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ จํานวน 500.00 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยคํ้าประกันตามสัดส่ วนการถือหุน้ ภายในวงเงิน จํานวน 300.00 ล้านบาท
41.2.4 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ จํานวน 500.00 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ย่อยโดยคํ้าประกันตามสัดส่ วนการถือหุน้ ภายในวงเงิน จํานวน 325.00 ล้านบาท
41.2.5 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อจํานวน 500.00 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์
จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยคํ้าประกันตามสัดส่ วนการถือหุน้ ภายในวงเงินจํานวน 255.00 ล้านบาท
41.2.6 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการเข้าคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อจํานวน 500.00 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยคํ้าประกันตามสัดส่ วนการถือหุน้ ภายในวงเงิน จํานวน 325 ล้านบาท
41.2.7 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการเข้าคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อจํานวน 500.00 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยคํ้าประกันตามสัดส่ วนการถือหุน้ ภายในวงเงินจํานวน 325.00 ล้านบาท
41.2.8 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการเข้าคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อจํานวน 1,450.00 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยคํ้าประกันตามสัดส่ วนการถือหุน้ ภายในวงเงิน จํานวน 942.50 ล้านบาท
41.2.9 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการเข้าคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ จํานวน 360.00 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยคํ้าประกันตามสัดส่ วนการถือหุน้ ภายในวงเงิน 320.40 ล้าน บาท
41.2.10 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันคํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อ จํานวน 281.62 ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด
41.2.11 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันบัตรเครดิตและค่าบริ การอื่น ณ สถานีบริ การนํ้ามันวงเงิน จํานวน 1.00
ล้านบาท ให้กบั บริ ษทั ย่อยและกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน จํานวน 3 ราย
41.2.12 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า จํานวน 0.05 ล้านบาท ซึ่งคํ้าประกัน
โดยบริ ษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 56 41.2.13 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันให้กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้เป็ นหลักประกันการ
ยืน่ ซองประมูลโครงการประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกําจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช มูลค่าตามสัญญา จํานวน 197.10
ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝากประจําของบริ ษทั จํานวน 189.10 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 15
41.3 บริ ษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันดังนี้
41.3.1 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันเป็ นจํานวนเงิน 1.00 ล้านบาท คํ้าประกันโดยจด
จํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรของโครงการ ตามหมายเหตุ 19 และโดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง้
จํากัด (มหาชน)
41.3.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเป็ นจํานวน 0.23 ล้านบาท จ่ายชําระแล้ว จํานวน 0.09
ล้านบาท ยอดคงเหลือที่ตอ้ งชําระอีกจํานวน 0.14 ล้านบาท
41.4 บริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันดังนี้
41.4.1 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างทนายความ มูลค่าตามสัญญา จํานวน 1.00 ล้านบาท จ่ายชําระแล้วจํานวน 0.50 ล้านบาท
และมียอดคงเหลือที่ตอ้ งจ่ายชําระอีกจํานวน 0.50 ล้านบาท
41.4.2 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันการใช้กระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
เป็ นจํานวนเงิน 0.14 ล้านบาท คํ้าประกันโดยจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรของโครงการ
ตามหมายเหตุ 19 และโดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)
41.4.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างผูร้ ับเหมา มูลค่าตามสัญญา 6.53 ล้านบาท จ่ายชําระแล้วจํานวน 4.42 ล้านบาท คงเหลือ
ที่ตอ้ งชําระอีกจํานวน 2.11 ล้านบาท
41.4.4 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเป็ นจํานวน 0.31 ล้านบาท จ่ายชําระแล้ว จํานวน 0.13
ล้านบาท ยอดคงเหลือที่ตอ้ งชําระอีกจํานวน 0.18 ล้านบาท
41.5 บริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันดังนี้
41.5.1 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาซื้อขายเป็ นจํานวนเงิน
4.20 ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15
41.5.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างเหมาควบคุมงานถมดิน ขุดดิน มูลค่าตามสัญญา จํานวน 11.94 ล้านบาท ซึ่งได้ชาํ ระ
แล้วจํานวน 8.88 ล้านบาท คงเหลือที่ตอ้ งชําระอีกจํานวน 3.06 ล้านบาท
41.5.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างผูร้ ับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า มูลค่าตามสัญญา 6.09 ล้านบาท ซึ่งได้ชาํ ระแล้วจํานวน
3.58 ล้านบาท คงเหลือที่ตอ้ งชําระอีกจํานวน 2.51 ล้านบาท
41.5.4 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างผูร้ ับเหมา มูลค่าจํานวน 0.36 ล้านบาท จ่ายชําระแล้ว จํานวน 0.18 ล้านบาท
คงเหลือที่ตอ้ งชําระอีกจํานวน 0.18 ล้านบาท
41.5.5 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างที่ปรึ กษา มูลค่าตามสัญญา จํานวน 2.40 ล้านบาท จ่ายชําระแล้ว จํานวน 1.80
ล้านบาท คงเหลือที่ตอ้ งชําระอีกจํานวน 0.60 ล้านบาท

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 57 41.5.6 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นจํานวนเงิน 1.10 ล้านบาท จ่าย
ชําระแล้ว 0.44 ล้านบาท ยอดคงเหลือที่ตอ้ งชําระอีกจํานวน 0.66 ล้านบาท
41.6 บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันดังนี้
41.6.1 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันการใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
เป็ นจํานวนเงิน 1.20 ล้านบาท คํ้าประกันโดยจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรของโครงการ ตามหมาย
เหตุ 19 และโดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
41.6.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเป็ นจํานวน 0.40 ล้านบาท จ่ายชําระแล้ว จํานวน 0.16
ล้านบาท ยอดคงเหลือที่ตอ้ งชําระอีกจํานวน 0.24 ล้านบาท
41.7 บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันดังนี้
41.7.1 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันการใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
เป็ นจํานวน 1.68 ล้านบาท คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักร ตามหมายเหตุ 19 และ
โดยบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง้ จํากัด (มหาชน)
41.7.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเป็ นจํานวน 0.44 ล้านบาท จ่ายชําระแล้ว จํานวน 0.18
ล้านบาท ยอดคงเหลือที่ตอ้ งชําระอีกจํานวน 0.26 ล้านบาท
41.8 บริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีภาระผูกพัน ดังนี้
41.8.1 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็ นจํานวนเงิน 1.20 ล้านบาท
คํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 15
41.8.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาซื้อขายพืชพลังงาน มูลค่าตามสัญญาจํานวน 12.75 ล้านบาท จ่ายชําระแล้ว
จํานวน 11.65 ล้านบาท คงเหลือที่จะต้องชําระอีกจํานวน 1.10 ล้านบาท
41.8.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาซื้อขายสารเคมีและการดูแลปรับปรุ งคุณภาพนํ้า มูลค่าตามสัญญาจํานวน 1.44
ล้านบาท จ่ายชําระแล้วจํานวน 1.20 ล้านบาท คงเหลือที่ตอ้ งชําระจํานวน 0.24 ล้านบาท
41.8.4 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาจ้างบริ การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม มูลค่าตามสัญญา
0.33 ล้านบาท จ่ายชําระแล้ว จํานวน 0.13 ล้านบาท คงเหลือที่ตอ้ งชําระ จํานวน 0.20 ล้านบาท
41.9 บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันดังนี้
41.9.1 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
เป็ นจํานวน 4.95 ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15
41.9.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างที่ปรึ กษาทํารายงานหลักการปฏิบตั ิการขายไฟฟ้า COP มูลค่าตามสัญญาจํานวน
0.56 ล้านบาท ชําระแล้วจํานวน 0.53 ล้านบาท คงเหลือที่ตอ้ งชําระอีกจํานวน 0.03 ล้านบาท
41.9.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างที่ปรึ กษาก่อสร้างโรงไฟฟ้า มูลค่า 1.80 ล้านบาท จ่ายชําระแล้ว จํานวน 0.45 ล้านบาท
คงเหลือที่ตอ้ งชําระอีก 1.35 ล้านบาท

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)

บมจ. ไทยโพลีคอนส์

- 58 41.10 บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันดังนี้
41.10.1 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็ นจํานวน
4.95 ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15
41.10.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างที่ปรึ กษาก่อสร้างโรงไฟฟ้า มูลค่า 1.80 ล้านบาท จ่ายชําระแล้วจํานวน 0.45 ล้านบาท
คงเหลือที่ตอ้ งชําระอีกจํานวน 1.35 ล้านบาท
41.11 บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันดังนี้
41.11.1 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็ นจํานวน
3.15 ล้านบาท คํ้าประกันโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15
41.11.2 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างที่ปรึ กษาทํารายงานหลักการปฏิบตั ิการขายไฟฟ้า COP มูลค่าตามสัญญาจํานวน 0.50
ล้านบาท ชําระแล้วจํานวน 0.47 ล้านบาท คงเหลือที่ตอ้ งชําระอีกจํานวน 0.03 ล้านบาท
41.11.3 บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างเหมา มูลค่าตามสัญญาจํานวนเงิน 23.72 ล้านบาท จ่ายชําระแล้วจํานวน 20.53
ล้านบาท คงเหลือที่ตอ้ งจ่ายชําระอีกจํานวน 3.19 ล้านบาท
41.12 บริ ษทั ทีพีซี แอสเสท จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการที่ให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสื อคํ้าประกัน
1 ฉบับ เป็ นจํานวนเงินรวม 10.00 ล้านบาท เป็ นการคํ้าประกันการบํารุ งรักษาสาธารณูปโภค
41.13 กิจการร่ วมค้า ทีพีซีไอ ซึ่งเป็ นกิจการร่ วมค้า มีภาระผูกพันจากการที่ให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งออกหนังสื อคํ้าประกัน 1 ฉบับ
เป็ นการคํ้าประกันสัญญาก่อสร้างกับผูว้ า่ จ้าง จํานวน 35.91 ล้านบาท
41.14 กิจการร่ วมค้า ทีพีซีอีเอสจี ซึ่งเป็ นกิจการร่ วมค้ามีภาระผูกพันจากการที่ให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งออกหนังสื อคํ้าประกัน 1
ฉบับ เป็ นการคํ้าประกันในสัญญาก่อสร้างกับผูว้ า่ จ้าง จํานวนเงิน 0.76 ล้านบาท
42. สิ ทธิและหน้ าที่ในการได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ย่อยที่ได้รับสิ ทธิและประโยชน์ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุน มีดงั นี้
บริ ษทั

บัตรส่ งเสริ มการลงทุน

บริ ษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด

เลขที่ 1767(1)/2555

บริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด

เลขที่ 1915(1)/อ./2557

บริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด

เลขที่ 2141(1)/2557

บริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด

เลขที่ 58-1871-0-00-2-0

บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด

เลขที่ 58-1870-0-02-2-0

บริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด

เลขที่ 61-0069-1-19-2-0

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด

เลขที่ 61-1409-1-02-2-0

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด

เลขที่ 61-1410-1-02-2-0

บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด

เลขที่ 62-0232-1-02-2-0

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)
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42. สิ ทธิและหน้ าที่ในการได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน (ต่ อ)
บริ ษทั ย่อย ได้รับสิ ทธิและประโยชน์ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งสิ ทธิที่ได้รับ
โดยสังเขปมีดงั นี้
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มมีกาํ หนดเวลาแปดปี นับแต่
วันที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ โดยรวมถึงรายได้จากการจําหน่ายผลพลอยได้ ซึ่งบริ ษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์
จํากัด มีรายได้จากการประกอบกิจการวันที่ 15 มีนาคม 2556 , บริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด มีรายได้จากการประกอบกิจการ
วันที่ 12 ตุลาคม 2558, บริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด มีรายได้จากการประกอบกิจการ วันที่ 3 ตุลาคม 2559, บริ ษทั พัทลุง กรี น
เพาเวอร์ จํากัด มีรายได้จากการประกอบกิจการวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และบริ ษทั ปัตตานี กรี น จํากัด บริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด บริ ษทั ทีพีซี
เอช เพาเวอร์ 2 จํากัด และบริ ษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง และยังไม่มีรายได้จากการดําเนินงาน
- ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจะได้รับอนุญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี
ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ น
ระยะเวลาห้าปี โดยจะเลือกหักจากกําไรสุ ทธิของปี ใดปี หนึ่งหรื อหลายปี ก็ได้
- ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสี ย
ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
- ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จากการลงทุน ในอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตราปกติ มีกาํ หนด
เวลาห้าปี นับจากวันที่พน้ กําหนดระยะเวลาตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุน ยกเว้นบริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์ จํากัด ที่ไม่ได้รับ
สิ ทธิลดหย่อนสําหรับอัตราร้อยละห้าสิ บของอัตราปกติ
- ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้า และค่านํ้าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลาสิ บปี นับแต่วนั ที่เริ่ ม
มีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น ยกเว้น บริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์ จํากัด ได้รับเป็ นระยะเวลาเพิ่มเติมเป็ นสิ บห้าปี
- ได้รับอนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละยีส่ ิ บห้าของเงินลงทุน นอกเหนือ
ไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)
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บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้และค่าใช้จ่ายที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับงวด สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561
มีรายละเอียดดังนี้

รายได้รับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(หนี้สงสัยจะสู ญ) / โอนกลับค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

รายได้รับเหมาก่อสร้าง
รายได้จากการขายไฟฟ้า
รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้

ที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน
392,462,343.84
392,462,343.84
(214,489,510.88)
(8,685,227.36)
(18,705,720.97)
9,784,377.33
(232,096,081.88)
160,366,261.96

งบการเงินรวม (บาท)
2562
ที่ไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน
361,005,032.81
21,910,000.00
2,089,718.75
9,553,918.37
394,558,669.93
(366,964,981.04)
(70,503,525.56)
(31,991.21)
(1,163,003.48)
(2,516,488.44)
(5,386,099.62)
(446,566,089.35)
(52,007,419.42)

ที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน
342,681,718.87
342,681,718.87

งบการเงินรวม (บาท)
2561
ที่ไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน
428,714,827.96
43,770,000.00
1,316,997.70
4,587,742.82
478,389,568.48

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(

รวม
361,005,032.81
392,462,343.84
21,910,000.00
2,089,718.75
9,553,918.37
787,021,013.77
(581,454,491.92)
(79,188,752.92)
(31,991.21)
(1,163,003.48)
(21,222,209.41)
4,398,277.71
(678,662,171.23)
108,358,842.54

รวม
428,714,827.96
342,681,718.87
43,770,000.00
1,316,997.70
4,587,742.82
821,071,287.35
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- 61 งบการเงินรวม (บาท)
2561

ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(หนี้ สงสัยจะสู ญ)/โอนกลับค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่ วมค้า
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

ที่ได้รับการ

ที่ไม่ได้รับการ

ส่งเสริ มการลงทุน

ส่งเสริ มการลงทุน

รวม

(188,351,751.08)

(417,080,461.85)

(605,432,212.93)

(7,665,885.63)

(63,960,207.08)

(71,626,092.71)

(20,137.14)

(20,137.14)

(19,360,733.52)

(4,034,593.65)

(23,395,327.17)

8,364,785.67

(4,694,845.39)

3,669,940.28

(207,013,584.56)
135,668,134.31

(489,790,245.11)
(11,400,676.63)

(696,803,829.67)
124,267,457.68

-

43. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงไว้
ซึ่งความสามารถในการดํารงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้ สินต่อทุนเป็ น 1.01 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 1.44 : 1)
44. สัญญางานระหว่ างก่ อสร้ าง
งบการเงินรวม (บาท)
31 มีนาคม 2562
สัญญางานระหว่างก่อสร้าง
รายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู ้รายได้ในระหว่างงวด

31 ธันวาคม 2561

8,931,317,027.66

8,685,503,536.99

361,005,032.82

1,662,731,500.04

7,328,345,878.36

6,967,340,845.55

205,755,696.65

203,388,809.32

523,537,234.52

632,550,516.56

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นปรับปรุ งด้วยกําไรหรื อขาดทุน
ที่รับรู้จนถึงปั จจุบนั
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
จํานวนเงินทั้งสิ้ นที่กิจการมีสิทธิ เรี ยกร้องจากผูจ้ า้ งสําหรับ
งานก่อสร้างซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์

(ลงชื่อ)………………………………………...………………..…………………….กรรมการตามอํานาจ
(
)
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- 62 งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
31 มีนาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

สัญญางานระหว่างก่อสร้าง
รายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู ้รายได้ในระหว่างงวด

13,365,799,332.66

12,587,621,511.99

697,828,446.84

2,107,779,073.55

9,360,764,869.14

8,662,936,422.30

524,702,150.61

546,237,296.32

732,910,235.75

764,220,775.03

ต้นทุนการก่อสร้างที่เกิดขึ้นปรับปรุ งด้วยกําไรหรื อขาดทุน
ที่รับรู ้จนถึงปั จจุบนั
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาก่อสร้าง
จํานวนเงินทั้งสิ้นที่กิจการมีสิทธิ เรี ยกร้องจากผูจ้ า้ งสําหรับ
งานก่อสร้างซึ่งเป็ นสิ นทรัพย์
45. เรื่ องอื่นๆ
45.1 บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ ฟ้องผูว้ า่ จ้างรายหนึ่ง เป็ นคดีหมายเลขดําที่ พ. 293/2556 คดีหมายเลขแดงที่ พ. 1138/2557 ศาลชั้นต้น
ได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ดังกล่าว ชําระเงินจํานวน 58,702,446.58 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี และมีการอุทธรณ์คาํ ตัดสิ น
ของศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นได้ตดั สิ นให้บริ ษทั ดังกล่าว ชําระเงินพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี จากเงินต้น นับจากวันฟ้องจนกว่า
จะชําระเสร็ จ และค่าฤชาธรรมเนี ยมศาลแทนบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ค่าเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสู ญ มูลค่า 46.56 ล้านบาท
45.2 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับหมายศาลของศาลปกครองเชี ยงใหม่ เป็ นคดีหมายเลขดําที่ 334/2560 ให้บริ ษทั
เข้าเป็ นผูร้ ้องสอดฝ่ ายผูถ้ ูกฟ้องคดี เนื่องจากมีผรู้ ่ วมประกวดราคางานราชการโครงการอาคารพักคนไข้ 298 เตียง โรงพยาบาลพัทลุง
รายหนึ่ง ยืน่ ฟ้องและขอให้จงั หวัดพัทลุงยกเลิกการสัง่ จ้างบริ ษทั ฯ มูลค่างานที่ประมูลได้ 299,400,000.00 บาท ซึ่ งศาลพิจารณาแล้ว
เห็นว่าคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ในคดีน้ ี อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ จึงมีหมายเรี ยกให้ บริ ษทั ฯ เข้าเป็ นผูร้ ้องสอดฝ่ ายผูถ้ ูกฟ้องคดี ปัจจุบนั
คดีอยูร่ ะหว่างพิจารณาของศาลปกครองเชี ยงใหม่
45.3 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับหมายศาลของศาลปกครองเชี ยงใหม่ เป็ นคดีหมายเลขดําที่ 27/2561 ให้บริ ษทั เข้าเป็ น
ผูร้ ้องสอดฝ่ ายผูถ้ ูกฟ้องคดี เนื่ องจากมีผรู ้ ่ วมประกวดราคางานราชการโครงการศูนย์บริ การสุขภาพและบริ การสาธารณสุข คณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่รายหนึ่ ง ยืน่ ฟ้องและขอให้เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่ องรายชื่ อผูช้ นะประกวดราคา และให้
คุม้ ครองชัว่ คราวจนกว่าจะมีคาํ พิพากษาถึงที่สุดไม่ให้มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ทาํ สัญญากับบริ ษทั ฯ และไม่ให้บริ ษทั ฯ กระทําการใดๆมูลค่า
งานที่ประมูลได้ 1,209,000,000.00 บาท ซึ่ งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคําพิพากษาหรื อคําสัง่ ในคดีน้ ี อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ จึงมี
หมายเรี ยกให้บริ ษทั ฯ เข้าเป็ นผูร้ ้องสอดฝ่ ายผูถ้ ูกฟ้องคดี ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างพิจารณาของศาลปกครองเชี ยงใหม่
45.4 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 บริ ษทั ฯ ถูกบริ ษทั แห่ งหนึ่ งซึ่ งเป็ นผูร้ ับโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องค่างวดงานโครงการอาคารสํานักงาน
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากผูร้ ับจ้างของบริ ษทั ฯ ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เป็ นคดีหมายเลขดําที่ พ.293/2562 เรี ยกค่าเสี ยหายเป็ นเงินจํานวน
10,096,993.38 บาท ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างพิจารณาของศาล
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45.5 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ชาวบ้านจํานวนหนึ่ งได้ร่วมกันยืน่ ฟ้องหน่วยงานราชการต่อศาลปกครองนครศรี ธรรมราช
เพื่อขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้า ของบริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด เนื่ องจากเห็นว่า
เป็ นการออกใบอนุญาตโดยมิชอบ อันจะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และโดยที่ศาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคําพิพากษาหรื อ
คําสัง่ ในคดีน้ ี อาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด จึงมีคาํ สัง่ ศาลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เรี ยกบริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด
เข้ามาเป็ นผูร้ ้องสอดฝ่ ายผูถ้ ูกฟ้องคดี โดยกําหนดให้เป็ นผูถ้ ูกฟ้องคดีที่ 3 ปั จจุบนั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล
46. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
46.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ผูถ้ ือหุ ้นมีมติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จาก 692,868,493.00 บาท เป็ น 572,759,484.00 บาท โดยลดทุนในส่ วนที่เตรี ยมไว้สาํ หรับรองรับการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ที่เหลือจากการใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั จํานวน 120,109,009 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ ้นละ
1.00 บาท และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยบริ ษทั จดทะเบียนลดทุน
และแก้ไขบริ คณห์สนธิ กบั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
46.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ของบริ ษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด
(มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.0623 บาท เป็ นจํานวนเงิน 24.99
ล้านบาท โดยกําหนดการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
46.3 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ของบริ ษทั ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์
จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิน 25.00 ล้านบาท โดยจะทําการ
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
46.4 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ของบริ ษทั ทุ่งสัง กรี น จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 10.00 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิน 20.00 ล้านบาท และได้กนั ทุน
สํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสําหรับงวด สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็ นจํานวนเงิน 1.59 ล้านบาท
โดยจะทําการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
46.5 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ของบริ ษทั พัทลุง กรี น เพาเวอร์
จํากัดซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิน 25.00 ล้านบาท และได้กนั
ทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็ นจํานวนเงิน 1.53 ล้านบาท
โดยจะทําการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
46.6 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ของบริ ษทั สตูล กรี น เพาเวอร์
จํากัดซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิน 8.75 ล้านบาท และได้กนั
ทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็ นจํานวนเงิน 1.33 ล้านบาท
โดยจะทําการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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46.7 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ของบริ ษทั แม่วงศ์ เอ็นเนอร์ ยี่
จํากัดซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา 2.50 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิน 5.00 ล้านบาท และได้กนั
ทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 5 ของกําไรสําหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็ นจํานวนเงิน 0.87 ล้านบาท
โดยจะทําการจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
47. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
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