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ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  

 
ภาพรวมท่ีมาและลักษณะการประกอบธุรกิจ  

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) หรือ “TPOLY” “บริษัท” จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจํากัด เม่ือวันท่ี 
26 ธันวาคม 2531  ด้วยทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาท โดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม นําโดยนาย
เจริญ จันทร์พลังศรี เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก ท้ังนี้กลุมผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นแนวโน้มการเจริญเติบโต
ของความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2551 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2552 ในระยะเวลาท่ีผ่านมาธุรกิจของบริษัทขยายตัวเพ่ิมข้ึน และได้มีการเข้า
ลงทุนเพ่ิมเติมในกิจการต่างๆในบริษัทย่อยประกอบด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจเทรดดิ้ง และธรุกิจพลังงาน 
รวมท้ังได้ร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้ากับบริษัทอ่ืน จึงมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับงานท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อยมา ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีทุนจดทะเบียน รวมท้ังสิ้น 692,868,493 บาท (หกร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนหกหม่ืน
แปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) ทุนชําระแล้วเป็นเงิน 572,759,484 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืน
เก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) โดยมีกลุ่มจันทร์พลังศรีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นผู้บริหาร   

 ประเภทงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีท้ังงานภาครัฐและเอกชน ไดแ้ก่ ศูนย์การค้า อาคารแนวราบและอาคาร
สูง โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโรงงานผลิตไฟฟ้า ซึ่งครอบคลุมถึง งานวิศวกรรมโยธา งานระบบวิศวกรรม และงาน
ภูมิสถาปัตยกรรม บริษัทให้ความสําคัญกับการบริหารงานโครงการก่อสร้างให้เสร็จทันเวลาและได้คุณภาพสูง โดยนํา
ระบบสารสนเทศ ท่ีเรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) เข้ามาใช้ดําเนินงานเพ่ือควบคุมต้นทุน 
งบประมาณและคาดการณ์กระแสเงินสด จนปรากฏเป็นท่ียอมรับของเจ้าของงานท้ังภาครัฐและเอกชน และได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน BUREAU VERITAS Certification ในด้านระบบการจัดการด้าน
คุณภาพ สําหรับงานก่อสร้างและงานวิศวกรรม ท้ังนี้ในส่วนของบริษัท, บริษัทย่อย และบริษัทร่วม มีรายละเอียดการ
ดําเนินกิจการ ดังนี ้ 
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างก่อสร้างท่ัวไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับจ้างมาติดตั้งงาน
ระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร รับจ้างงานท้ังภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นท้ังผู้รับจ้างโดยตรง (Main 
Contractor) และเป็นผู้รับจ้างเหมาช่วง (Sub Contractor) ซึ่งงานจากการรับจ้างงานโดยตรงและรับจ้างงานเหมา
ช่วงนั้นอาจจะมาจากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอ่ืนในลักษณะกิจการร่วมค้า 
บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานและระบบท่ีติดตั้งเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่  

(1) งานก่อสร้างโยธา  
(2) งานระบบไฟฟ้า  
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(3) งานระบบปรับอากาศ  
(4) งานระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย  
(5) งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม   

 
บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด TPC Asset Company Limited 
 บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 230 
ล้านบาท โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เพ่ือดําเนินการ
ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมท่ีดินเพ่ือขาย โดยบริษัทฯจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการบ้าน
จัดสรรต่างๆ ซึ่งมีโครงการท่ีดําเนินการอยู๋ในปัจจุบัน ได้แก่  

โครงการกรีนิช รามอินทรา ลักษณะโครงการเป็นโมเดิร์นทาวน์โฮม 3 ชั้น จํานวน 174 ยูนิต  
โครงการกรีนิช ไพร์ม หทัยราษฎร์ ลักษณะโครงการเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 94 ยูนติ  
ปัจจุบันบริษัทมีแผนท่ีจะพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรโครงการท่ี 3 ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดหาท่ีดินท่ีมี

ศักยภาพในเขตรอบกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งคาด
ว่าจะมีความชัดเจนเก่ียวกับรายละเอียดของโครงการภายในไตรมาส 2 ปี 2562 

 
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  
 บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2555 
และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2557 และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2558 โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อย
ละ 41.26 ของทุนจดทะเบียน เพ่ือประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆและให้บริการสนับสนุนการดําเนินการของ
บริษัทในกลุ่ม โดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ใช้เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุม
ร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันมีแผนดําเนินการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจํานวน 11 
แห่ง โดยได้ดําเนินการจําหน่ายไฟในเชิงพาณิชย์แล้วจํานวน 6 แห่ง (ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่งรายได้หลักเป็น
เงินปันผลจากบริษัทเหล่านี้และบริษัทย่อยแห่งใหม่ๆ  
 
บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด  
  บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2556 โดยปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียน 25 ล้านบาท โดยมี TPOLY ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เพ่ือดําเนินการประกอบกิจการซื้อ ขาย นําเข้า ส่งออก 
สินค้าทุกประเภทท้ังในและนอกประเทศ บริษัทได้ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการจัดหา
แหล่งซือ้สินค้า โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสินค้าสําหรับงานก่อสร้าง, กลุ่มสินค้าสําหรับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล  
รวมถึงกลุ่มสินค้าอ่ืน เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัท  
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 เพ่ือให้บริษัทมีทิศทางการดําเนินงานไปในแนวทางท่ีจะทําให้ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับ
ผลประโยชน์จากการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทดังนี ้ 
 
1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 วิสัยทัศน ์“เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนําของไทย ให้บริการครบวงจรตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม”  
 พันธกิจ Mission 

• ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพสูง คํานึงถึงประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 
• มุ่งเน้นเรื่องความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน 
• บริหารความเสี่ยงในทุกมิติท้ังในด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน 
• พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
• เพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  
• พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้าง 
• สร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผู้ถือหุ้น และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง  
• มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการ พัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีดีแก่สังคมชุมชน  
• ดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมกับคู่ค้า มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และ

ความ ร่วมมือท่ีดี เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว  
 

 เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความม่ันคง
และยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียง บูรณาการการพัฒนาอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมี
ระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจําเป็นสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืน การเติบโตของ
บริษัทผูกพันกับความก้าวหน้าของลูกค้า โดยเติบโตไปพร้อมๆกันทุกย่างก้าวของการดําเนินธุรกิจ เป็นไปอย่าง
รอบคอบม่ันคงในจังหวะและโอกาสท่ีเหมาะสม ด้วยวัฒนธรรมองค์กรท่ีให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร รักษา
มาตรฐานการดําเนินงานควบคู่กับการดูแลต้นทุนในการให้บริการและนโยบายการจัดการด้านเงินท่ีดี ด้วยวิสัยทัศน์
และพันธกิจ ท่ีไม่เพียงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างท่ีครบวงจรเท่านั้น บริษัทยัง
ขยายธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือกระจายความเสี่ยง สร้างความเชื่อม่ันแก่ลูกค้าและนักลงทุน  

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ  

  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มก่อตั้งข้ึนในปี 2531 ในนาม บริษัท ไทยโพลีคอนส์ 
จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพ่ือรับจ้างก่อสร้างทุกชนิดโดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีประสบการณ์ในงาน
วิศวกรรม นําโดยนายเจริญ จันทร์พลังศรี เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก โดยบริษัทรับงานท่ีมีมูลค่า
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โครงการสูงข้ึนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 10 ล้านบาท, 60 ล้านบาท, 260 ล้านบาท, 300 ล้านบาท และ 400 ล้าน
บาท ตามลําดับ จนกระท่ังในปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 692,868,493 บาท (หกร้อยเก้าสิบสองล้านแปดแสนหก
หม่ืนแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) ทุนชําระแล้วเป็นเงิน 572,759,484 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนห้า
หม่ืนเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2551 เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มซื้อขายวันแรกเม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2552 และเม่ือวันท่ี 
4 มีนาคม 2552 ในปีเดียวกันนี้บริษัทได้นําระบบสารสนเทศ ท่ีเรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) เข้า
มาใช้ดําเนินงานเพ่ือควบคุมต้นทุน งบประมาณและคาดการณ์กระแสเงินสด และบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ISO 9001:2008 จากสถาบัน BUREAU VERITAS  Certification ในด้านระบบการจัดการด้านคุณภาพ สําหรับงาน
ก่อสร้างและงานวิศวกรรม  

  ปี พ.ศ. 2553 บริษัทได้เริ่มดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และได้จัดตั้งบริษัทย่อย โดยถือหุ้นร้อยละ 
99.99  ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 230,000,000 
บาท (สองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) ในนาม บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด ซึ่งมีโครงการท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
ได้แก่ โครงการกรีนิช รามอินทรา ลักษณะโครงการเป็นโมเดิร์นทาวน์โฮม 3 ชั้น จํานวน 174 ยูนิต และโครงการ
กรีนิช ไพร์ม หทัยราษฎร์ ลักษณะโครงการเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 94 ยูนิต  

  ปี พ.ศ. 2554 บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ด้วยการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเป็นหลัก บริษัทแห่งแรกท่ีเข้าร่วมลงทุนได้แก่ 
บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด โดยถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ในขณะนั้น 
(ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้นปรับเป็นร้อยละ 73.125 ของทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท) ต่อมาเข้าถือหุ้นใน 
บริษัท ทุ่งสัง กรีน จํากัด และบริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จํากัด (ปัจจุบันยกเลิกกิจการ) ซึ่งขณะนั้นยังไม่มี
บริษัทใดเริ่มดําเนินการในเชิงพาณิชย์   

  ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 12 
พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมมีมติให้จัดโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจพลังงานใหม่ โดยการจัดตั้งบริษัทย่อย เป็น 
Holding Company เพ่ือประกอบธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน ภายใต้ชื่อ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด 
โดยให้บริษัทย่อยแห่งใหม่นี้เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจพลังงานท้ังหมด ตามสัดส่วนท่ีบริษัทแม่ถืออยู่ใน
ขณะนั้นและกําหนดให้ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์  โฮลดิ้ง จํากัด เป็นแกนนําการลงทุนในธุรกิจพลังงานท้ังหมดในอนาคต
ด้วย ซึ่งต่อมา บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด  ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี 19 
มิถุนายน 2557 และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2558 ปัจจุบัน
ทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 401,200,000 บาท (สี่ร้อยหนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดย บริษัท    
ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 41.26 ของทุนจดทะเบียน  

  ปี พ.ศ. 2556 นายเจริญ จันทร์พลังศรี กรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะนั้น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 
52.78 ของทุนจดทะเบียน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ คณะกรรมการจึงมีมติแต่งตั้งนายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี ซึ่งเป็น
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กรรมการบริหารในขณะนั้น ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริหาร โดยสัดส่วนการถือหุ้น
ใหญ่ได้ตกทอดเป็นของ นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี (ภรรยา)  ในปีเดียวกันนี้ บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพ่ือดําเนินการ
ด้านธุรกิจการค้า ประกอบกิจการซื้อ ขาย นําเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภทท้ังในและนอกประเทศ โดยถือหุ้นร้อยละ 
99.99  ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  

  ปี พ.ศ. 2558 ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 27 พฤษภาคม อนุมัติให้บริษัทจัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 62,988,045 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วนการจองซื้อ 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น 
เสนอขายหุ้นละ 4 บาท และออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TPOLY-W2) จํานวน 125,979,090 
หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ ในอัตราส่วน 1 หุ้นท่ีได้รับจัดสรร ต่อ 2 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น 
ในราคาหุ้นละ 3 บาท โดยกําหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2558 และวันใช้สิทธิ
ครั้งต่อ ๆ ไป คือ ทุกวันทําการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่
วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ท้ังนี้ วันกําหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันท่ี 30 กันยายน 2558  และ กําหนดวันใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันท่ี 28 มิถุนายน 2561 (กําหนดการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งท่ี 6 ตามรอบระยะเวลา
การใช้สิทธิวันท่ี 30 ธันวาคม 2559 คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิจํานวน 125,975,546 หน่วย)   

  ในปีเดียวกันนี้ มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 10/2558 อนุมัติการขายหุ้นของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ 
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (TPCH) ท่ีบริษัทถืออยู่ จํานวน 2,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.22 ของสัดส่วนการ
ถือหุ้นท่ีบริษัทถืออยู่ใน TPCH ในขณะนั้น เนื่องจากทําให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพ่ิมข้ึนและลดภาระทาง
การเงินท่ีมีอยู่ และมีมติท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2558 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติการขายหุ้นของบริษัท  
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (TPCH) ท่ีบริษัทถืออยู่ จํานวน 37,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.47 
ของสัดส่วนการถือหุ้นท่ีบริษัทถืออยู่ใน TPCH ในขณะนั้น ภายหลังการขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะถือหุ้น TPCH 
จํานวน 165,549,960 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.26 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ TPCH แต่ TPCH จะ
ยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทต่อไปแม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน TPCH จะน้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของ TPCH ก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังคงมีอํานาจควบคุมใน TPCH ดังนั้น บริษัทจะยัง
สามารถรับรู้กําไร (ขาดทุน) จาก TPCH ในงบการเงินรวมของบริษัทต่อไป และบริษัทยังไม่มีแผนท่ีลดสัดส่วนการถือ
หุ้นลงอีกในอนาคตอันใกล้นี้ โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นใน TPCH ท่ีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของหุ้น
ท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท 

 ปี พ.ศ. 2560 มติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2560 วันท่ี 30 มกราคม 2560 อนุมัติแต่งตั้งประธาน
กรรมการบริหาร คือ นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ คือ นายปฐมพล สาวทรัพย์ แทนนาย
ไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี ซึ่งขอลาออกเนื่องจากติดภารกิจอ่ืน กอปรกับต้องการพักผ่อนและใช้เวลากับครอบครัวมาก
ข้ึน ซึ่งคณะกรรมการบริหารปัจจุบันประกอบด้วย 
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1) นางกนกทิพย์  จันทร์พลังศร ี ประธานกรรมการบริหาร 
2) นายปฐมพล  สาวทรัพย์ กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 
3) นายจักรกฤษณ  พงษ์ประเสริฐ กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

สายงานปฏิบัติการวิศวกรรม 
4) นายวิกุล  โลหะมงคล กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

สายงานเทคนิค 
5) นายอดิศร  ศรีสุขใส กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

สายงานบัญชีและการเงิน 
 
 ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้ว จากเดิม  567,705,607  บาท  

เป็น  572,759,484  บาท  เม่ือวันท่ี  4  กรกฎาคม  2561  อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งท่ี 2 (TPOLY-W2)  ซึ่งมีกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2561 

 ในปีเดียวกันบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ท่ีระดับ “BBB” (Triple B 
Straight) โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตท่ีระดับ “Stable” หรือ “คงท่ี” ซึ่งอันดับเครดิตดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน
ศักยภาพในการแข่งขัน และ การเติบโตจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ ตลอดจน
สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุน และช่วยให้การบริหารโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินสอดคล้องกับเป้าหมายของ
บริษัทท่ีจะรักษาให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับการขยายการลงทุนของบริษัท 

 และในปีเดียวกันบริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่ง
บริษัทใช้มาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ให้มีความทันสมัยมากข้ึน โดยเป็นระบบเดียวกันกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ชั้นนํา ซึ่งจะทําให้การบริหารโครงการ การควบคุมต้นทุน งบประมาณและคาดการณ์กระแสเงินสด การจัดทํารายงาน
ทางบัญชีและการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประจําปี 2561   บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากัด (มหาชน)  

Page 11 of 245 

 

 
1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจ 
รับเหมาก่อสร้าง 

ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

ธุรกิจ 
พลังงาน 

ธุรกิจ 
การค้า 

กิจการร่วมค้าไทยโพลี
คอนส์และแหลมทอง
พัทลุง 99.95% 

กิจการร่วมค้า ทีพีซีไอ 
99.00% 

บริษัท ทีพีซี แอสเสท 
จํากัด 99.99% 

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์  
โฮลดิ้ง จาํกัด (มหาชน) 

41.26% 

บริษัท ทีพีซี บางกอก 
ซัพพลาย จํากดั 

99.99% 

กิจการร่วมค้า ทีพีซี 
อีเอสจี 80.00% 

บริษัท พัทลุง กรีน 
เพาเวอร์ จํากดั 60.00%  

บริษัท สตูล กรีน 
เพาเวอร์ จํากดั 51.00%  

บริษัท ปัตตานี กรีน 
จํากดั 65.00%  

บริษัท ทีพีซีเอช  
เพาเวอร์ 2 จํากัด 

84.23%  

บริษัท ทีพีซีเอช 
 เพาเวอร์ 5 จํากดั 

65.00%  

บริษัท ทีพีซีเอช  
เพาเวอร์ 6 จํากัด 

65.00%  

บริษัท ทีพีซีเอช  
เพาเวอร์ 7 จํากัด 

99.00%  

บริษัท ทีพีซีเอช  
เพาเวอร์ 8 จํากัด 

99.00%  

บริษัท ช้างแรก ไบโอ
เพาเวอร์ จํากดั 73.12%  

บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ 
จํากัด 85.00%  

บริษัท ทีพีซีเอช  
เพาเวอร์ 1 จาํกัด 

84.23% 

บริษัท ทุ่งสัง กรีน จาํกัด 
65.00%  
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 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการถือหุ้นในบริษัทย่อยและ       
กิจการร่วมค้า ดังนี้  

ชื่อกิจการ  ร้อยละการถือหุ้น  ประเภทธุรกิจ  

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จาํกัด (มหาชน)  
 

41.26 
ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถอืหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ  

บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด  99.99 ประกอบธุรกิจบา้นจัดสรรพร้อมที่ดินเพือ่ขาย  
บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จาํกัด  
 

99.99 
ประกอบกิจการซ้ือ ขาย นาํเข้า ส่งออก สินค้าทุก
ประเภททั้งในและนอกประเทศ  

กิจการร่วมค้า ไทยโพลีคอนส์และแหลมทองพัทลุง  99.95 รับจ้างก่อสร้าง  
กิจการร่วมค้า ทีพีซีไอ  99.00 รับจ้างก่อสร้าง  

1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 การดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทมิได้มีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจอ่ืนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
อย่างมีนัยสําคัญ  

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า แบ่งได้ดังต่อไปนี้  

1) บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และกิจการร่วมค้า ณ ปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจรับจ้างก่อสร้าง 
โดยสามารถแบ่งสายงานได้ออกเป็นดังต่อไปนี้  
 1. งานก่อสร้างอาคารสูงเพ่ือพักอาศัยและศูนย์การค้า 
 2. งานก่อสร้างอาคารสํานักงานขนาดใหญ่  
 3. งานก่อสร้างอาคารเรียน  
 4. งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล  
 5. งานก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า  

บริษัทย่อย กลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อยแบ่งออกเป็นกลุ่มสายงานได้ดังต่อไปนี้  
  1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดําเนินการขายบ้านจัดสรรพรอ้มท่ีดินเพ่ือขาย ซึ่งบริษัทเป็นผู้พัฒนา
โครงการและเป็นเจ้าของโครงการ ดําเนินการโดย บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด 
  2. ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ดําเนินการโดย บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  
  3. ธุรกิจซ้ือ ขาย นําเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภทท้ังในและนอกประเทศ ดําเนินการโดย บริษัท ทีพีซี 
บางกอก ซัพพลาย จํากัด  
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โครงสร้างรายได ้ 

มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ มลูค่า ร้อยละ

บริษัท 1,663.56 48.61% 1,934.47 55.91% 1,911.41 69.15%

กิจการร่วมค้า -           0.00% 129.18 3.73% 10.87 0.39%

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย บริษัทย่อย 113.32 3.31% 258.18 7.46% 113.80 4.12%

ลงทุนโดยการถือหุ้นบริษัทอ่ืน บริษัทย่อย 1,560.12 45.59% 1,092.68 31.58% 672.40 24.32%

การค้า บริษัทย่อย 29.65 0.87% 17.49 0.51% 0.00 0.00%

รายได้อ่ืน บริษัท 55.29 1.62% 28.00 0.81% 55.80 2.02%

3,421.94 100.00% 3,460.00 100.00% 2,764.28 100.00%

รับจ้างก่อสร้าง

รายไดท้ั้งหมด

รายการ

งบการเงนิรวม

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

 
2.1 รับจ้างก่อสร้าง โดย บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และกิจการร่วมค้า 
 2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างในหลายประเภทงาน อาทิเช่น 
ศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน และอาคารสูงเพ่ือพักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโรงงานผลิตไฟฟ้า โดย
ครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา  งานติดตั้งงานระบบวิศวกรรม ต่าง ๆ และงานภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape) โดย
การรับจ้างจะมีท้ังในส่วนของการประมูลงานและจากท่ีได้รับการติดต่อมา โดยพิจารณาจากประสบการณ์และผลงาน
ในอดีตของบริษัท โดยมีรายละเอียดของงานในแต่ละประเภทดังต่อไปนี ้ 

 1) งานก่อสร้างอาคารสูงเพื่อท่ีพักอาศัยและศูนย์การค้า ท่ีผ่านมาบริษัทได้รับจ้างก่อสร้างอาคารสูงเพ่ือ  
ท่ีพักอาศัยและศูนย์การค้าท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปัจจุบันธุรกิจมีการขยายตัวไปสู่พ้ืนท่ีทําเล
ใหม่ๆมากข้ึน ทําให้บริษัทมีการขยายเขตงานก่อสร้างออกไปด้วยซึ่งเจ้าของโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ท่ีมีชื่อเสียงและเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกท่ีสมัยใหม่ (Modern Trade) รายใหญ ่ 
 
โครงการก่อสร้างอาคารสูงเพื่อท่ีพักอาศัยและศูนย์การค้าของบริษัทท่ีดําเนินการ ในปี 2561 ดังนี้  

หน่วย: ล้านบาท 

ก่อนปี 2561 2561

1. เดอะเบส เซ็นทรัลภูเก็ต บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 443.93       - 20.76 423.17       95.3%
2. โรงแรมโนโวเทล มารีน่า เบย์ ศรีราชา บจก.อาร์ ซี เค โฮเทลแอนด์เรสซิเดนท์ 292.00       33.83 181.42 76.75        26.3%
3. โรงแรมอาทาระ ศรีราชา(รวมทุกโครงการ) บจก.อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ต้ี 1,133.49    1,055.98 77.50 -            0.0%

1,869.41    1,089.81    279.68      499.92      26.7%

ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ
 มูลค่างาน

ท้ังหมด

รับรู้รายได้ รายได้

คงเหลือ

 รายได้

คงเหลือ %
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  2) งานก่อสร้างอาคารสํานักงานขนาดใหญ ่บริษัทดําเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างอาคารสํานักงานขนาดใหญ่ 
มีท้ังภาครัฐบาล และ เอกชน ในปี 2561 ดังนี้  

หน่วย: ล้านบาท 

ก่อนปี 2561 2561

1. อาคารสํานกังานทา่อากาศยานหาดใหญ่ การทา่อากาศยานแห่งประเทศไทย 268.85      13.57 248.24 7.04         2.6%

268.85     13.57       248.24     7.04        2.6%

ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ
 มลูค่างาน

ท้ังหมด

รับรูร้ายได้
รายได้

คงเหลือ

 รายได้

คงเหลือ %

 
 

  3) งานก่อสร้างอาคารเรียน ทางบริษัทฯได้รับความไว้วางใจให้สร้างอาคารเรียนท่ีทันสมัย จาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีมีชื่อเสียงท้ังภาครัฐบาล และ เอกชน ในปี 2561 ดังนี ้ 

หน่วย : ล้านบาท 

กอ่นปี 2561 2561

1. อาคารเรียนอเนกประสงค-์ระบบสาธารณูปการ มมหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง 697.76      411.55 286.21 -          0.0%
2. อ.วิจัยทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา 892.85      656.89 228.56 7.40         0.8%

1,590.61   1,068.44   514.77     7.40        0.5%

ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
 มูลคา่งาน

ทัง้หมด

รบัรูร้ายได้
รายได้

คงเหลือ

 รายได้

คงเหลือ %

 
4) งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ท้ังภาครัฐบาล 

และ ภาคเอกชน ในปี 2561 ดังนี้  
หน่วย : ล้านบาท 

กอ่นปี 2561 2561

1. อาคารโรงพยาบาลจอมเทียน (จ.ชลบุรี) บจก.โรงพยาบาลจอมเทียน (จ.ชลบุรี) 303.74      - 17.46 286.28      94.3%
2. อาคารพักคนไข้ 298 เตยีง รพ.พทัลุง โรงพยาบาลพทัลุง 279.81      6.60 42.01 231.21      82.6%
3. อาคารผู้ป่วยหลังใหม่ รพ.แพทย์รังสิต บจก.โรงพยาบาลอินทรารัตน์ 194.09      26.66 127.89 39.55       20.4%
4. โรงพยาบาลอินทรารัตน์ บจก.โรงพยาบาลอินทรารัตน์ 523.36      40.83 190.71 291.82      55.8%

1,301.01   74.09       378.07     848.85     65.2%

ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ
 มูลคา่งาน

ทัง้หมด

รบัรู้รายได้
รายได้

คงเหลือ

 รายได้

คงเหลือ %

 
  5) งานก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า บริษัทดําเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย 
อาคารโรงงาน อาคารโรงผลิตไฟฟ้า อาคารสํานักงาน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า และระบบ
น้ําประปา เป็นต้น รวมท้ังสิ่งปลูกสร้างอ่ืนซึ่งเป็นส่วนประกอบ เช่น โรงจอดรถ เป็นต้น โดยลักษณะงานก่อสร้าง 
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1.งานก่อสร้างตามแบบ คือ ดําเนินการก่อสร้างตามแบบท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 
2.งานแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) คือ บริษัทจะให้บริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ 

โครงสร้าง และการก่อสร้าง ซึ่งจะทําให้บริษัทสามารถเสนอรูปแบบและวิธีการก่อสร้างท่ีเหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้า มีต้นทุนต่ํา และ ช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง  
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โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าของบริษัทท่ีดําเนินการ ในปี 2561 ดังนี้  

 หน่วย: ล้านบาท  

ก่อนปี 2561 2561

1. โรงไฟฟ้าพัทลุง บจก.พัทลุง กรีน เพาเวอร์ 642.52      638.25 4.27 -          0.0%
2. โรงไฟฟ้าสตูล บจก.สตูล กรีน เพาเวอร์ 642.89      608.53 34.36 -          0.0%
3. โรงไฟฟ้าปัตตานี บจก.ปัตตานี กรีน 1,296.95   3.77 317.61 975.57      75.2%
4. โรงไฟฟ้าทีพีซีเอช 1 บจก.ทีพีซีเอช 1 666.20      - 51.16 615.04      92.3%
5. โรงไฟฟ้าทีพีซีเอช 2 บจก.ทีพีซีเอช 2 653.56      - 37.65 615.91      94.2%

3,902.12   1,250.55   445.05     2,206.52   56.5%

ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ
 มูลค่างาน

ท้ังหมด

รับรู้รายได้
รายได้

คงเหลือ

 รายได้

คงเหลือ %

 
6) งานก่อสร้างอาคารอาคารพาณิชย์, ศูนย์การค้า, โครงการสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ บริษัทดําเนิน

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารในรูปแบบท่ีนอกเหนือจากรูปแบบข้างต้น เช่น อาคารศูนย์การค้า, อาคารจอดรถ, งาน
ถนน, ภูมิสถาปัตย์ ฯลฯ ซึ่งมีท้ังท่ีเป็นงานต่อเนื่องจากงานท่ีบริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคาร และงานท่ีรับเหมาก่อสร้าง
ต่างหาก โดยมีงานในปี 2561 ดังนี้  

ก่อนป ี2561 2561

1. พาร์คศิริคอนโดรีสอร์ต บจก.อาร์ ซี เค พร็อพเพอร์ต้ี 0.90         - 0.90 0.00-         0.0%
2. เซ็นทรัลวิลเลจ สมทุรปราการ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 238.32      - 27.71 210.61      88.4%
3. อาคารบูกิส ภูเก็ต บจก.มลัติ พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ 38.05       - 35.53 2.51         6.6%
4. เซ็นทรัลภูเก็ต บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 589.77      463.62 119.97 6.18         1.0%
5. ถนนทางเข้าด้านหน้าโรงงาน (จ.สระแก้ว) บจก.เอลิน คราฟท์ เปเปอร์ 48.00       - 0.95 47.05       98.0%
6. อาคารชดุพกัอาศัยขา้ราชการสํานักงาน จ.นราธิวาสสํานักงานจังหวัดนราธิวาส 100.00      - 11.06 88.94       88.9%
7. จัดซื้อครุภัณฑ์และจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ สํานักงานศาลปกครองยะลา 14.86       - 14.86 -          0.0%
8. ดร็อป ออฟ โรงพยาบาลสมิติเวช บมจ.สมติเวช 31.40       - 31.00 0.41         1.3%

1,061.29   463.62     241.97     355.70     33.5%

ช่ือโครงการ เจ้าของโครงการ
 มูลคา่งาน

ท้ังหมด

รบัรูร้ายได้
รายได้

คงเหลือ

 รายได้

คงเหลือ %

 
 
2.1.2 การตลาดและการแข่งขัน  

  อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูง การท่ีจะได้รับงานโครงการใหม่นั้นข้ึนอยู่กับเกณฑ์
การประมูลท่ีมีการแข่งขันสูง โดยหลังจากท่ีผ่านคุณสมบัติในการเป็นผู้ประมูลแล้ว ราคาประมูลจะเป็นประเด็นหลักท่ี
จะใช้ในการพิจารณา การแข่งขันท่ีเพ่ิมสูงสําหรับโครงการก่อสร้างนั้นส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาและทําให้ราคา
ของสัญญาลดลง อีกหนึ่งปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันกําหนดราคา คือการหาแหล่งวัตถุดิบ 
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมงานก่อสร้าง เนื่องจากมูลค่าวัตถุดิบคิดเป็นประมาณร้อยละ 
40 ถึงร้อยละ 60 ของต้นทุนโครงการนอกเหนือจากความพร้อมด้านวัตถุดิบแล้ว ปัจจัยการแข่งขันท่ีสําคัญยังรวมถึง
ความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ของพนักงานและผู้รับเหมาช่วงและการก่อตั้งกิจการร่วมค้าเพ่ือให้รับความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคและเพ่ือการมีพันธมิตรธุรกิจ  
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  2.1.2.1 ในการกําหนดกลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดําเนินธรุกิจของกลุ่มบริษัท นอกจากการ
มุ่งเน้นความสามารถในการรักษาสดัส่วนการตลาดภายใต้สภาวะท่ีมีการแข่งขันสูงและในช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจชะลอ
ตัว กลุ่มบริษัทยังมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวด้วยโดยการบริหารจัดการท่ียังคงรักษา
มาตรฐานงานก่อสร้าง โดยการควบคุมงานก่อสร้างท่ีเข้มงวด มุ่งเน้นการส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตามกําหนดเวลา 
และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย กลยุทธ์การแข่งขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมีดังนี้  

 1) ชื่อเสียงและคุณภาพของงานรับเหมาก่อสร้าง บริษัทมีประสบการณ์ด้านรับเหมาก่อสร้างมานาน
กว่า 30 ปี มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญในงานก่อสร้าง มีความเข้าใจในธรุกิจรับจ้างก่อสร้างเป็นอย่างดี ซึ่ง
สามารถพิสูจน์ได้จากการนําพาบริษัทให้อยู่รอดผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 และบริหารจัดการให้
บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยบริษัทมุ่งเน้นการก่อสร้างให้
ตรงตามข้อกําหนด มีคุณภาพงานท่ีดี รวมท้ังมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ี
จะต้องนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้หรือการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมอ่ืนๆบริษัทจะมีความสามารถในการนํามาใช้ได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานท่ีผ่านมา งานก่อสร้างของบริษัทมีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า   
  2) ผลงานอันเป็นท่ียอมรับในอดีต ด้วยคุณภาพของผลงานและบริการในอดีตของกลุ่มบริษัท่ีได้สร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้า ลูกค้าจํานวนมากได้ให้ความเชื่อถือและความไว้วางใจในการกลับมาใช้บริการของกลุ่ม
บริษัทอีก รวมท้ังได้แนะนําต่อไปยังลูกค้าอ่ืนๆด้วย ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายหลักในการท่ีจะรักษาและเสริมสร้าง
ชื่อเสียงของบริษัท โดยดําเนินการดังนี ้การรักษาคุณภาพของผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ียอมรับ Retaining the 
work quality in accordance with acceptable standards. 

• การดํารงไว้ซ่ึงความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพและมีจรรยาบรรณท่ีดีต่องานในสัญญา  

• การดําเนินงานในแต่ละโครงการให้แล้วเสร็จตามกําหนดการท่ีได้ตกลงไว้กับลูกค้า  

• การดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเสมือนหนึ่งว่าบริษัทคือเจ้าของโครงการดังกล่าวด้วย  

• การบริการหลังการขายและหลังหมดสัญญาบริการ  
 

  3) ความสามารถของบุคลากร บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรซึ่งนับเป็นทรัพยากรท่ี
สําคัญท่ีสุดของบริษัท เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานและดํารงไว้ซ่ึงความสามารถในการแข่งขัน ดังนี้: 

• การพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านความรู้ทางเทคนิค
วิชาการและการจัดการ  

• การสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบต่องาน  

• การสร้างบรรยากาศการทํางานท่ีเป็นมิตร  

• การทํางานเป็นทีม การประสานงานระหว่างทีมวิศวกรและบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือให้
บรรลุซ่ึงวัตถุประสงค์ในการให้บริการท่ีดีเยี่ยมแก่ลูกค้า  
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• การนําเอาระบบ KPI และ Balanced Scorecard (BSC) เข้ามาใช้วัดผลการดําเนินงานของ
หน่วยงานและบุคคล  

  ด้านการก่อสร้างบริษัทมีทีมงานวิศวกรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และ มีประสบการณ์การทํางานมา
ยาวนาน ทีมบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง ทําให้สามารถควบคุมโครงการก่อสร้างแล้ว
เสรจ็ได้ตามกําหนด และมีการควบคุมต้นทุนท่ีต่ําลง ทําให้มีผลประกอบการท่ีดีข้ึนได้  และ ในส่วนของพนักงาน
รายวันซึ่งเป็นทีมก่อสร้างนั้น บริษัทได้กําหนดเป็นมาตรฐานโครงการ ในเรื่องของการฝึกอบรมพนักงานใหม่ และมี
ข้อกําหนดในการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง อีกท้ัง บริษัทได้ให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยสูงสุดในการ
ทํางาน โดยมีทีมงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัย ท่ีจะมีท้ังการอบรมเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย 
ตลอดจนตรวจสอบการทํางานและเตรียมแผนงานป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดในการทํางานท่ีอาจเกิดข้ึนได้ ซึ่งจะทํา
ให้มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนน้อยท่ีสุด และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให้ดียิ่งข้ึน จึงช่วยลดต้นทุนท่ีจะเกิดข้ึนจาก
อุบัติเหตุได้  ท้ังนี้ ในส่วนของการจ้างผู้รับเหมาช่วง บริษัทจะคัดเลือกผู้รับเหมาท่ีมีผลงานท่ีดี มีคุณภาพ ส่งมอบงาน
ได้ตรงเวลา และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการก่อสรา้ง  
  4) ประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร บริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาระบบการทํางานและการจัดการ
ส่วนกลางอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและพัฒนาความสามารถในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า บริษัทมีระบบการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล ท่ีใช้ในการบริหารงานโดยบริษัทผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐาน 9001:2008 จากสถาบัน BUREAU VERITAS Certification ในด้านระบบการจัดการด้านคุณภาพ 
สําหรับงานก่อสร้างและงานวิศวกรรม ตั้งแต่วันท่ี 6 ตุลคม 2552 และ 9001:2015 ตั้งแต่วันท่ี 15 กรกฏาคม 2560 
ซึ่งการนําระบบดังกล่าวมาใช้ทําให้บริษัท สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีการพัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังบริษัทยังมีหน่วยงานตรวจสอบสุ่มตรวจระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
อีกด้วย   
   5) การจัดซื้อท่ีมีประสิทธิภาพ บริษัทได้มีการกําหนดนโยบายในการจัดซื้อ เพ่ือสร้างความโปร่งใส
และสร้างการแข่งขันระหว่างผู้จัดจําหน่ายวัตถุดิบต่างๆ เพ่ือเป็นการรับประกันว่าต้นทุนของบริษัทอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสม  
   ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทมีระบบท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส โดยมีการเปรียบเทียบ
ราคาจําหน่ายอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง และราคาค่าก่อสร้างของผู้รับเหมาช่วง เพ่ือควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง 
นอกจากนี้ บริษัทมีการบริหารจัดการอุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง โดยการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง
อย่างคุ้มค่า โดยมีคลังเก็บสินค้าท่ีใช้ในการเก็บอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างส่วนเกิน เพ่ือรักษาคุณภาพให้สามารถนําไปใช้
ในโครงการอ่ืนๆ ได้ต่อไป จากการบริหารจัดการต้นทุนดังกล่าว ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้  

  
  2.1.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การจําหน่าย และช่องทางการจําหน่าย ในการรับงานของบริษัทมาจากการ
ประมูลงาน โดยฝ่ายประมาณราคาของบริษัท ทําหน้าท่ีติดต่อประสานงานกับลูกค้าโดยตรง เม่ือบริษัทได้รับเอกสาร
เชิญเข้าร่วมประมูลงานหรือบริษัทมีความสนใจเข้าร่วมประมูลงาน ฝ่ายพัฒนาสัญญาและประมาณราคาของบริษัทจะ
ทําหน้าท่ีติดต่อประสานงานขอเอกสารต่างๆ เช่น แบบก่อสร้าง และข้อกําหนดการก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น และทําการ
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ประเมินปริมาณงานและมูลค่าการก่อสร้าง เพ่ือยื่นเอกสารประกวดราคา ต่อไป และมาจากการเจรจาต่อรอง โดย
บริษัทมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพ่ือสร้างโอกาสในการได้รับงานโครงการใหม่ๆจากลูกค้าเดิมในอนาคต 
ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทคือเจ้าของโครงการภาคเอกชนท่ีมีความน่าเชื่อถือและฐานะการเงินท่ีม่ันคงบริษัทมี
เป้าหมายท่ีจะรับงานท่ีให้ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ําก่อนเป็นอันดับแรกและพยายามรับงานต่อเนื่องจากลูกค้าท่ีมี
เครดิตและเคยทํางานร่วมกันมาก่อนและไม่เกิดปัญหา  

บริษัทมีรายได้จากการก่อสร้างในประเทศ โดยแบ่งลูกค้าของบริษัทออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้ 
กลุ่มท่ี 1 ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการค้า

ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่งลูกค้าของบริษัทเหล่านี้เป็นลูกค้าท่ีมีชื่อเสียง และมีฐานะทางการเงินท่ีดี ท้ังนี้ 
ผลงานในปี 2561 บริษัทได้ดําเนินกิจการท่ีมีคุณภาพและส่งมอบงานได้ทันกําหนด ผลงานจึงเป็นท่ียอมรับบริษัทมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าเดิมและยังได้รับโครงการเพ่ิมเติมอีกเรื่อยมา. 

 
 กลุ่มท่ี 2 ภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการ และมหาวิทยาลัยรัฐบาล กลุ่มลูกค้าภาครัฐเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมี
ความเสี่ยงน้อยมากทางด้านการชําระเงิน ซึ่งในการเข้าร่วมประมูลงานของภาครัฐนั้น ต้องคํานึงถึงรายละเอียดและ
คุณสมบัติตามข้อกําหนด (Term of Reference หรือ TOR) ของแต่ละหน่วยงานราชการท่ีเป็นผู้จ้าง โดยผู้ท่ีจะเข้า
ร่วมประมูลงานกับภาครัฐจะต้องเป็นผู้ท่ีมีผลงานในอดีตหรือมีรายชื่อข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานราชการนั้นๆ ใน
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีชื่อข้ึนทะเบียนไว้กับหน่วยงานราชการ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
กลุ่มบริษัทมีนโยบายท่ีจะข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการรับงานในส่วนของ
ภาครัฐ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลังงานไฟฟ้า 
ขนส่งมวลชน และการสื่อสารโทรคมนาคม อย่างต่อเนื่อง  

กลุ่มท่ี 3 งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทได้พัฒนาฝ่ายธุรกิจพลังงานให้บริการครบวงจร นับตั้งแต่การวางแผน, 
การออกแบบทางวิศวกรรม, การเลือกอุปกรณ์เครื่องจักร, การก่อสร้างโรงงาน, การเดินเครื่องจักรตลอดจนบํารุงรักษา
และการซ่อมแซมเครื่องจักร กลุ่มลูกค้าได้แก่ บริษัทในเครือ ภาครัฐบาล และภาคเอกชน  
สัดส่วนการให้บรกิารแก่ลูกค้าแต่ละประเภทในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา ดังนี ้ 

                             หน่วย : ล้านบาท 

มูลค่า ร้อยละ มูลคา่ ร้อยละ มูลคา่ ร้อยละ มูลคา่ ร้อยละ

ราชการ 830.9 39.4 937.2 37.5 1,141.6 40.1 727.4 30.8

เอกชน 831.8 39.5 989.1 39.6 748.4 26.3 1,105.5 46.9

โรงไฟฟา้ 445.0 21.1 574.5 23.0 955.7 33.6 525.0 22.3

รวม 2,107.8 100.0 2,500.9 100.0 2,845.8 100.0 2,357.9 100.0

ประเภท
ปี 2561 ปี 2559 ปี 2558ปี 2560

 
หมายเหต:ุ 1. เป็นข้อมูลรับรู้รายได้ ณ สิ้นป ี 
    2. ไม่รวมรายได้อ่ืนๆ  
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 2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
   (ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์  
   ธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจท่ีต้องอาศัยความชํานาญเฉพาะด้านในระบบวิศวกรรม 
ตลอดจนความสามารถในการบริหารโครงการให้สําเร็จลุล่วงตามความต้องการของลูกค้า ท้ังในด้านคุณภาพของงาน
และระยะเวลาแล้วเสร็จภายใต้ต้นทุนโครงการท่ีสามารถสร้างผลกําไรให้กับบริษัท ดังนั้นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีกําหนดกําลัง
การผลิตของบริษัทได้แก่  

• จํานวนวิศวกร ท้ังวิศกรในระดับผู้อํานวยโครงการ (Project Director) ผู้จัดการโครงการ (Project 
Manager) วิศวกรผู้ควบคุมงาน (Project Engineer) และวิศวกรประจําหน่วยงาน (Engineer)  

• จํานวนผูร้ับเหมาช่วง ท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทํางานแต่ละประเภท 
• เงินทุนหมุนเวียน ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของงาน  

   เพ่ือให้สามารถส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าภายใต้เงื่อนไขเวลาท่ีจํากัด จํานวนวิศวกรของบริษัท
และผู้รับเหมาช่วงท่ีจะรับผิดชอบในแต่ละโครงการจะข้ึนอยู่กับขนาดและความสลับซับซ้อนของงานเป็นสําคัญ 
   วิศวกร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) มีวิศวกรท้ังสิ้น 67 คน โดย
แบ่งเป็นวิศวกรระดับผู้อํานวยการโครงการ (Project Director) รวม 5 คน ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 
รวม 9 คน วิศวกรผู้ควบคุมงาน (Project Engineer) รวม 19 คน และวิศวกรประจําหน่วยงาน (Engineer) รวม 34 
คน  
   ผู้รับเหมาช่วง บริษัทมีทีมผู้รับหมาช่วงท้ังสิ้นประมาณ 300 ราย โดยผู้รับเหมาช่วงแต่ละทีมจะมี
ประสบการณ์ในการทํางานแต่ละระบบวิศวกรรมโดยเฉพาะ บริษัทได้กําหนดนโยบายให้ผู้รับเหมาช่วงทําสัญญากับ
บริษัทและต้องให้หลักประกันกรณีรับเงินล่วงหน้า เท่ากับจํานวนเงินท่ีตั้งเบิก เนื่องจากบริษัทต้องการสร้างความม่ันใจ
ว่าผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายมีกําลัง และมีศักยภาพในการทํางาน เพ่ือการบริการท่ีลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดและ
เพ่ือลดการพ่ึงพาผู้รับเหมาช่วงรายหนึ่งรายใดมากเกินไป อันจะทําให้เกิดความเสี่ยงจากการท่ีผู้รับเหมาช่วงรายนั้นไม่
ปฏิบัติตามข้อกําหนดของบริษัทหรือละท้ิงงาน  โดยการชําระเงินแก่ผู้รับเหมาช่วงจะเป็นไปตามส่วนของงานท่ีแล้ว
เสร็จ โดยต้องมีวิศวกรระดับผู้จัดการโครงการของบริษัทเป็นผูต้รวจรับงานและอนุมัติ ท้ังนี้หน้าท่ีของทีมผู้รับเหมาช่วง
คือการติดตั้งอุปกรณ์หรืองานก่อสร้างตามแบบซึ่งได้รับการอนุมัติจากลูกค้า ภายใต้การควบคุมงานของวิศวกรและโฟร์
แมนของบริษัท    
   เงินทุนหมุนเวียน ในการรับเหมางานโดยท่ัวไป เม่ือมีการลงนามในสัญญาจ้างงานบริษัทจะได้รับเงิน
ล่วงหน้าจากลูกค้า (Advanced Payment) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 10-15 ของมูลค่างาน เพ่ือนํามาใช้จ่ายเป็น
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการโดยบริษัทจะต้องนําหนังสือคํ้าประกันเงินรับล่วงหน้า (Advanced Payment 
Bond) มาแลกเปลี่ยน นอกจากนี้บริษัทต้องมีการวางหนังสือคํ้าประกันสัญญา (Performance Bond) ไว้กับผู้ว่าจ้าง
ตลอดอายุของโครงการ โดยหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จและมีการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทยังต้องคํ้าประกัน
ผลงานต่อไป เป็นระยะเวลา 1-2 ปี โดยการวางหนังสือคํ้าประกันผลงาน (Maintenance หรือ Retention Bond) ไว้
กับผู้ว่าจ้าง หนังสือคํ้าประกันท้ัง 3 ชนิด จะต้องออกโดยสถาบันการเงิน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมูลค่าหนังสือคํ้าประกันรวม
ท่ีบริษัทต้องวางไว้กับลูกค้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 20-30 ของมูลค่างาน ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมี
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ยอดภาระวงเงินหนังสือคํ้าประกันจากสถาบันการเงิน 7 แห่ง คิดเป็นวงเงินรวมท้ังสิ้น 1,527.68  ล้านบาท อย่างไรก็
ตามบริษัทยังมีความสามารถท่ีจะขอขยายวงเงินหนังสือคํ้าประกันเพ่ิมจากสถาบันการเงินได้อีกในอนาคต สําหรับการ
ประมูลท่ีมีมูลค่าสูงบริษัทสามารถนําโครงการท่ีประมูลได้ไปคํ้าประกันเงินกู้เพ่ือใช้ในการดําเนนิงานท้ังการออกหนังสือ
คํ้าประกันต่างๆด้วย  
     

 ข้ันตอนการรับงานก่อสร้าง มีดังนี้  
1. การประกวดราคา การรับงานจากลูกค้าของบริษัทฯ โดยการติดตามข่าวการประกวดราคา ตามประกาศ

จากหน้าหนังสือพิมพ์ หรือจากบริษัทท่ีปรึกษาหรือบริษัทออกแบบ บริษัทฯจะเข้าร่วมทําการประกวดราคาโดยมี
ข้ันตอนดังนี ้ 

1.1 ซื้อเอกสารประกวดราคาเพ่ือคิดราคา   
1.2 การเสนอราคา  

  1.2.1 การจัดเอกสารในการเสนอราคา เม่ือผ่านการคัดเลือกโครงการจากคณะผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนา
สัญญาของบริษัทจะทําหน้าท่ีดําเนินการขอรับเอกสารสําหรับการเสนอราคา ซึ่งจะประกอบไปด้วย เอกสารแบบ
ก่อสร้าง และข้อกําหนดต่างๆ ของโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับในการเสนองาน  
  1.2.2 การประเมินราคาก่อสร้าง เป็นข้ันตอนท่ีสําคัญซึ่งจะมีผลกระทบต่อกําไรของบริษัท ซึ่งหาก
บริษัททําการประเมินราคาสูงเกินไปจะทําให้บริษัทไม่ได้รับงานก่อสร้าง และหากบริษัททําการประเมินราคาต่ําเกินไป
อาจทําให้บริษัทได้งานก่อสร้างแต่อาจได้กําไรต่ํา หรือประสบปัญหาขาดทุน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสําคัญกับการ
ประเมินราคาก่อสร้าง โดยบริษัทจะสํารวจสถานท่ีก่อสร้างเพ่ือสรุปรูปแบบและวิธีการก่อสร้างท่ีเหมาะสม โดยจะมี
การตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวมท้ังมีการวิเคราะห์ราคาประมูลท่ีสามารถ
แข่งขันได้  หลังจากนั้นฝ่ายพัฒนาสัญญาจะจัดทําเอกสารประกวดราคา และแผนการดําเนินงาน แล้วจัดส่งให้คณะ
ผู้บริหารตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติเพ่ือนําเสนอลูกค้าต่อไป  

 2. การเจรจา บริษัทฯ อาจจะรับงานโดยการเจรจาตั้งแต่ต้น โดยไม่มีการประกวดราคาซึ่งทางบริษัท
ฯอาจเป็นฝ่ายไปเสนอบริการหรืออาจเป็นทางลูกค้าติดต่อเจาะจงเลือกบริษัทฯ  
    ซึ ่งบริษัทมีการคัดเลือกโครงการก่อสร้างที่จะเข้าประมูลหรือจะรับงาน โดยจะคํานึงถึงปัจจัย
ทางด้านต่างๆ เพื่อให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ ผลตอบแทนที่จะได้รับ ความน่าเชื่อถือ
และความสามารถในการชําระเงินเจ้าของโครงการ ประเภทและขนาดโครงการ ระยะเวลาการดําเนินงาน ปริมาณ
งานก่อสร้างท่ียังไม่ได้ส่งมอบของบริษัท แหล่งเงินทุน และความพร้อมของบุคลากร    
  ข้ันตอนระหว่างการดําเนินงานก่อสร้าง  

   1. แบ่งงาน ภายหลังบริษัทได้รับงานก่อสร้างจากลูกค้า ฝ่ายพัฒนาสัญญาจัดการประชุมร่วมกับ
ผู้อํานวยการโครงการ (Project Director) และผู้จัดการโครงการ (Project Manager) เพ่ือส่งมอบสัญญาก่อสร้าง 
และเอกสารประกวดราคาพร้อมแผนงานก่อสร้างข้ันต้นให้ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
การบริหารจัดการโครงการร่วมกับผู้อํานวยการโครงการ (Project Director) และส่งต่อใหฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
เป็นส่วนๆไป  
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 2. แต่งตั้งผู้จัดการโครงการ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบในทุกๆด้านของโครงการ และอยู่ในการควบคุมของ
ผู้อํานวยการโครงการ  

 3.วางแผนรายละเอียดโครงการ โดยผู้จัดการโครงการจะ  
   - จัดทําแผนการก่อสร้าง (Action Plan) ให้เหมาะกับเงื่อนไขและระยะเลาการชําระเงิน  
  - จัดแผนการรับ-จ่ายเงินโครงการ  

  - จัดทําแบบ Shop Drawing ทุกข้ันตอนเพ่ือนําเสนอผู้ว่าจ้างอนุมัติแบบและรายการวัสดุก่อสร้าง 
  - วางแผนคนงาน จะจําแนกระดับคนงานตามประเภทคนงาน ประมาณการจํานวนคนงานที่ใช้กับ

งานแต่ละประเภท บริษัทจะว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสําหรับงานบางประเภท ได้แก่ งานเสาเข็ม งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
และระบบประปา งานโครงหลังคาเหล็ก และงานอลูมิเนียม ซึ่งบริษัทจะว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงท่ีอยู่ในรายชื่อผู้รับเหมา
ช่วงท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหาร ซึ่งจะพิจารณาว่าจ้างจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ราคาว่าจ้าง ระยะเวลาการ
ทํางาน ผลงานในอดีต ความรับผิดชอบในการทํางาน และความม่ันคงทางการเงิน  
  - วางแผนจัดเครื่องจักร เพ่ือใช้ในการก่อสร้าง 
   - เตรียมสํานักงานชั่วคราว และจัดสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ํา ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เนต  
  - จัดทําตารางการทํางาน โดยละเอียดในแต่ละช่วงของโครงการ  

 4. การดําเนินการก่อสร้าง ระหว่างดําเนินงานก่อสร้างผู ้ควบคุมและหัวหน้างานในแต่ละฝ่ายจะ
ร่วมมือคอยตรวจสอบ ดูแลและรักษาอัตราความก้าวหน้าของงานให้เป็นไปตามแผนและกําหนดเวลาท่ีวางไว้ 
 5. การติดตามและตรวจสอบ ผู้จัดการโครงการจะทําหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้าง 
และจัดส่งรูปภาพเพ่ือแจ้งความคืบหน้าในการก่อสร้างให้กับผู้อํานวยการโครงการทุกวัน รวมท้ังจัดส่งรายงานความ
คืบหน้าในการก่อสร้างประจําเดือนโดยเปรียบเทียบความคืบหน้าของการก่อสร้างกับแผนการก่อสร้าง และ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงกับค่าใช้จ่ายท่ีประเมินไว้ ซึ่งหากการก่อสร้างมีความล่าช้ากว่าแผนงาน หรือ
โครงการใดมีค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าค่าใช้จ่ายท่ีประเมินไว้ หรือในกรณีท่ี ผู้ว่าจ้างแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง 
ผู้จัดการโครงการจะประชุมร่วมกับผู้ อํานวยการโครงการเพ่ือวางแผนแก้ไข และกําหนดแผนงานใหม่ ท้ังนี้ 
ผู้อํานวยการโครงการจะเข้าตรวจสถานท่ีก่อสร้างเป็นประจํารายสัปดาห์และจะทําการสรุปโครงการท้ังหมดอย่าง
เข้มงวด รายเดือนกับผู้บริหารระดับสูง   
 6. การส่งงวดงาน ตามแผนการก่อสร้างส่วนใหญ่จะกําหนดงวดงานเป็นรายเดือนเป็นไปตามแผนการ
ก่อสร้าง เม่ือการก่อสร้างได้ผลงานสําเร็จตามงวดงานจะมีท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบและอนุมัติ แล้วจะ
นําเสนอผู้ว่าจ้างเพ่ือขอเบิกงวดงานตามสัญญา  
     

 ข้ันตอนหลังการดําเนินงานแล้วเสร็จ   
 การส่งมอบงาน เม่ือโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีการแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างเพ่ือให้เข้ามาตรวจรับงาน ซึ่ง
หากมีข้อบกพร่องบริษัทจะดําเนินการแก้ไขงาน เม่ือบริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จนเป็นท่ีพอใจของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่า
จ้างจะรับมอบงานก่อสร้าง และจ่ายคืนเงินประกันผลงาน (Retention Money) เม่ือครบกําหนดระยะเวลาประกัน
ผลงานแล้ว (โดยท่ัวไปมีระยะเวลารับประกันผลงาน 1 ปี) ผู้ว่าจ้างจะคืนหนังสือคํ้าประกันผลงาน (Performance 
Bond) ให้แก่บริษัทฯ  
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  (ก) การจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ และแรงงาน ท่ีใช้ในการก่อสร้าง  
  ในการติดตั้งระบบวิศวกรรมให้มีคุณภาพดีและตรงตามความต้องการของลูกค้า ต้องจัดหาวัสดุและ
อุปกรณ์จากแหล่งท่ีเหมาะสม โดยบริษัทจะสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์จากผู้จัดจําหน่ายท่ีอยู่ในรายชื่อผู้จัดจําหน่ายวัสดุ
และอุปกรณ์ท่ีผ่านการพิจารณาจากบริษัทในเรื่องของคุณภาพและบริการเป็นท่ียอมรับในเบื้องต้น เท่านั้น  

 ในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์นั้น เนื่องจากวัสดุและอุปกรณ์หลักสําหรับแต่ละโครงการจะมีรายละเอียด
แตกต่างกันตามข้อกําหนดและลักษณะของงานของลูกค้าแต่ละราย ดังนั้นฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลของ
อุปกรณ์หลักแต่ละโครงการเพ่ือดําเนินการจัดหาให้ตามความต้องการ โดยการแข่งขันประกวดราคาจากผู้จัดจําหน่าย
จํานวนมากกว่า 2 ราย ตามความเหมาะสม และบริษัทฯจะพิจารณาจากราคาท่ีดีท่ีสุด เงื่อนไขการชําระเงินท่ีดีและ
คุณสมบัติของวัสดุท่ีตรงตามความต้องการ  
  ในส่วนของวัสดุท่ัวไป ซึ่งเป็นวัสดุท่ีมีความต้องการใช้ในทุกโครงการเป็นจํานวนมาก ฝ่ายจัดซื้อจะทําคํา
สั่งซื้อรวมกัน เพ่ือลดต้นทุนต่อหน่วย เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่น บริษัทจะทําสัญญา
สั่งซื้อเหล็กเส้นล่วงหน้าประมาณ 1 ถึง 3 เดือน และสั่งซื้อปูนซีเมนต์ล่วงหน้าท้ังโครงการ   
  การรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้จําหน่ายวัตถุดิบ และอุปกรณ์จะเป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการให้ส่วนลดพิเศษในการสั่งซื้อ การส่งมอบของทันตามกําหนดเวลา การ
ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การช่วยเก็บรักษาสินค้าคงคลังท่ียังไม่ใช้งาน การป้องกันภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ 
เป็นต้น ซึ่งผู้จําหน่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์ของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดจําหน่ายท่ีติดต่อกับบริษัทมาเป็นระยะ
เวลานาน ดังนั้นความสัมพันธ์ของบริษัทกับผู้จําหน่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์จะอยู่ในระดับท่ีดี นอกจากนี้ ผู้จําหน่าย
วัตถุดิบและอุปกรณ์จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่บริษัทกรณีท่ีผู้จําหน่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์แนะนําสินค้าใหม่ๆ 
เช่น เครื่องทําความเย็น ปั๊มน้ําหมุนเวียน เครื่องเป่าลมเย็นเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ เป็นต้น   
  ด้านการจัดหาแรงงานรายวันบริษัทจะจัดหาแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างด้าวท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
ซึ่งบริษัทมีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างสมํ่าเสมอ สําหรับแรงงานท่ีก่อสร้างโครงการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้บริษัทจะจัดหาแรงงานจากส่วนกลางในอัตราพิเศษ เพ่ือจูงใจในการทํางาน และป้องกันปัญหาผู้ก่อการร้ายแฝง
ตัว      
  (ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Environmental impact 
  บริษัทมีมาตรการในการดําเนินการก่อสร้างและติดตั้งงานระบบอย่างเป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีกฎหมายได้บัญญัติไว้ โดยบริษัทมุ่งเน้นงานท่ีบริษัทดําเนินการอยู่จะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการฝึกอบรมพนักงานให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนของการทํางานต่างๆ เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุหรืออันตรายจากการทํางานของลูกจ้างและไม่ทําให้งานทีทํามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีทีมงานความ
ปลอดภัยในการทํางาน (Safety) รับผิดชอบดูแลงานในส่วนนี ้
  (ค) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทํางาน (สถิติการเกิดอุบัติเหตุ) 
  บริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สุขอนามัยในสถานท่ี
ทํางาน โดยได้กําหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติตา มกฎกระทรวงในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2549 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
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  ปัจจุบันบริษัทมีทีมงานด้านความปลอดภัย ท้ังหมด 12 คน แบ่งเป็น  
     ระดับ จป.เทคนิคและเทคนิคข้ันสูง  จํานวน  2 คน 
    จป.วิชาชีพและวิชาชีพอาวุโส  จํานวน  9 คน 
    จป.หัวหน้างาน    จํานวน  -  คน 
    ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย  จํานวน  1  คน 
    รวมท้ังสิ้น    จํานวน 12 คน 
 

 ในปี 2561 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในโครงการต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี ้
  อุบัติเหตุเล็ก (หยุดงานไม่เกิน 7 วันต่อราย) ท้ังหมด  2  ราย 
  อุบัติเหตุใหญ่ (หยุดงานเกิน 7 วันต่อราย) ท้ังหมด   -  ราย 
   ทรัพย์สินเสียหาย    ท้ังหมด   -  ราย 

    
 2.1.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีงานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ จํานวน 17 โครงการ เป็นมูลค่างานท่ียังไม่ได้
ส่งมอบหรือยังไม่ได้ปฏิบัติงาน ท้ังสิ้น 3,925.43 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้ 
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             หน่วย : ล้านบาท 

ชื่อโครงการ
กําหนด

แล้วเสร็จ

 มูลค่างาน

ท้ังหมด

 ยังไม่ส่งมอบ/

ยังไม่ได้

ปฏิบัติงาน

1. เซ็นทรัลภูเก็ต 1 ธ.ค.2560 589.77         6.18              
2. ดร็อป ออฟ โรงพยาบาลสมิติเวช 31 พ.ค.2561 31.40           0.41              
3. อ.วิจัยทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา 14 ก.ย.2561 892.85         7.40              
4. อาคารสํานักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ 23 ต.ค.2561 268.85         7.04              
5. อาคารผู้ป่วยหลังใหม่ รพ.แพทย์รังสิต 16 พ.ย.2561 194.09         39.55             
6. อาคารบูกิส ภูเก็ต 25 ธ.ค.2561 38.05           2.51              
7. โรงไฟฟ้าปัตตานี 30 มิ.ย.2562 1,296.95       975.57           
8. เซ็นทรัลวิลเลจ สมุทรปราการ 12 ก.ค.2562 238.32         210.61           
9. โรงแรมโนโวเทล มารีน่า เบย์ ศรีราชา 31 ก.ค.2562 292.00         76.75             
10.โรงพยาบาลอินทรารัตน์ 20 ส.ค.2562 523.36         291.82           
11.ถนนทางเข้าด้านหน้าโรงงาน (จ.สระแก้ว) 31 ส.ค.2562 48.00           47.05             
12.เดอะเบส เซ็นทรัลภูเก็ต 31 ธ.ค.2562 443.93         423.17           
13.อาคารพักคนไข้ 298 เตียง รพ.พัทลุง 14 ก.พ.2563 279.81         231.21           
14.โรงไฟฟ้าทีพีซีเอช 1 31 มี.ค.2563 666.20         615.04           
15.โรงไฟฟ้าทีพีซีเอช 2 31 มี.ค.2563 653.56         615.91           
16.อาคารโรงพยาบาลจอมเทียน (จ.ชลบุรี) 1 ก.ค.2563 303.74         286.28           
17.อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสํานักงาน จ.นราธิวาส 29 มิ.ย.2564 100.00         88.94             

6,860.88      3,925.43         
 
2.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
  บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด ก่อตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 โดยสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 
โดย บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ปัจจุบันทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึน
เป็น 230 ล้านบาท โดยบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย และเริ่มจากขายบ้านจัดสรรพร้อมท่ีดิน 
ซึ่งบริษัทเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการเอง  
 
 2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ   

  ปัจจุบันบริษัทดําเนินการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ขายบ้านพร้อมท่ีดิน และเป็นเจ้าของโครงการ
บ้านจัดสรรต่างๆ โดยโครงการท่ีพัฒนาจะใช้ระบบการก่อสร้าง งานโครงสร้าง เป็นระบบ ก่อฉาบ (Conventional 
Method) ซึ่งโครงสร้างบ้าน มีคุณภาพและสามารถทํางานตกแต่ง สถาปัตยกรรม ได้อย่างเหมาะสม สวยงาม
สอดคล้องกับแบบรูป ตามท่ีออกแบบไว้ ซึ่งทุกข้ันตอนต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างถ่ีถ้วนและถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด เพ่ือการส่งมอบบ้านท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ  ท้ังนี้บริษัท ยังคงเป้าหมายการ
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ดําเนินธุรกิจในการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยในช่วงแรกจะเป็นการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักของ
ตลาด  ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างสินค้าท่ีมีคุณภาพ  และบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า  

  โครงการปัจจบุัน ท่ีดําเนินการอยู่ ชื่อโครงการ กรีนิช ทาว์นโฮม รามอินทรา (Greenwich Town 
Home Ramintra) ตั้งอยู่เลขท่ี 988 ถนนรามอินทรา ระหว่างกิโลเมตรท่ี 12-13 ติดห้างแม็คโคร รามอินทรา  เนื้อท่ี
โครงการ  16 ไร่–3งาน–83 ตร.วา มูลค่าโครงการ 740 ล้านบาท ลักษณะโครงการเป็นโมเดิร์นทาวน์โฮม 3 ชั้น พ้ืนท่ี
ใช้สอย 193 ตารางเมตร  จํานวน 174 หลัง ปัจจุบัน ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงการ และงานก่อสร้าง
บ้านแล้วเสร็จ 100%  ในด้านการขายมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 99.5% ซึ่งตามแผนคาดว่าจะสามารถจบโครงการได้
ภายในปี 2562   

  โครงการใหม่ โครงการ กรีนิช ไพม์ ทางด่วนรามอินทรา-หทัยราษฎร์ (Greenwich Prime 
Expressway Ramintra - Hatairat)  มูลค่าโครงการ 370 ล้านบาท ขนาดโครงการ 20 ไร่ เป็นแบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 
รวม 94 ยูนิต พ้ืนท่ีใช้สอย 125-180 ตรม. ตารางเมตร ได้เริ่มเปิดขายบ้านแล้ว ปลายปี 2560 ปัจจุบนัมีความคืบหน้า
ด้านการขายแล้วกว่า 78.7% ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามแผนคาดว่าจะสามารถจบโครงการได้ภายใน
ปี 2562 

   
 2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

 แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ประจําปี 2562 มีการคาดการณ์ว่าในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2562 
ตลาดอสังหาฯ จะมีความคึกคักต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 2561 ท่ีเร่งโอนกรรมสิทธิ์ท่ีอยู่อาศัยเป็นจํานวนมาก ก่อนจะ
ปรับตัวเพ่ือรับมาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ท่ีประกาศใช้เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยของสถาบันการเงิน รวมท้ังเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพ่ือดูแล
ความเสี่ยงเชิงระบบ ลดภาวะหนี้เสียภาคอสังหาฯ และสัญญาณการเก็งกําไรท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึน โดยจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ทําให้จะส่งผลกระทบกับผู้ท่ีผ่อนท่ีอยู่อาศัยพร้อมกัน 2 หลังข้ึนไป รวมไปถึงผู้
ท่ีซื้อท่ีอยู่อาศัยราคา 10 ล้านบาทข้ึนไป โดยต้องวางเงินดาวน์ข้ันต่ํา 10-30% และหลังจากช่วงไตรมาส 2 ปี 2562 
ตลาดอาจจะเริ่มชะลอตัว 

 
 การพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยในปีหน้าจะยังเน้นไปตามแนวรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ รถไฟฟ้าสายสีส้ม 

สายสีน้ําเงินส่วนต่อขยายสายสีเขียวท่ีกําลังก่อสร้างอยู่ ตลาดจะขยายตัวไปยังบริเวณพ้ืนท่ีชานเมืองช่วยให้ผู้อยู่อาศัย
เดินทางเข้าเมืองสะดวก  สําหรับตลาดบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ซ่ึงอยู่บริเวณชานเมืองจะมีอัตราการขยายตัวท่ีต่ํา 
ปัญหาการจราจรยังคงเป็นปัญหาหลัก เนื่องจากโครงการพัฒนาบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ตั้งอยู่ไกลจากรถไฟฟ้า  การ
ตัดถนนใหม่เพ่ือรองรับปริมาณรถและการจราจรท่ีเพ่ิมข้ึนมีน้อยมาก ตลาดคอนโดจึงมีสถานะท่ีได้เปรียบเนื่องจากอยู่
ใกล้รถไฟฟ้าและยังใช้ท่ีดินเพ่ือก่อสร้างไม่มาก  

 
  สถานการณ์การดําเนนิกิจการ 

สําหรับสถานะการณ์ตลาดทาวน์โฮม 3 ชั้น ในปี 2561 มีจํานวนยูนติจองท้ังหมด  1 ยูนิต มียอดโอน 
1 ยูนิต เหลือขายอีก 1 ยูนิต โดยมีการขายและโอนไปแล้วกว่า 99% และอยู่ในช่วงใกล้ปิดโครงการ  
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สําหรับสถานะการณ์ตลาดบ้านเดี่ยว ในปี 2561 มีจํานวนยูนิตจอง (Pre-Sale) ท้ังหมด  48 ยูนิต มี
ยอดโอน 27 ยูนิต เปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่าจํานวนยนูิตท่ีมีการจองลดลง 45% เนื่องจากอยู่ในช่วงท้ายของ
โครงการ ขณะท่ีภาวะความต้องการบ้านเดี่ยวในตลาดยังคงมีอยู่ และทางโครงการได้มีการตรวจสอบเครดิตและ
ความสามารถในการขอสินเชื่อข้ันต้น (Pre-Approve) ก่อนทําสัญญากับลูกค้า และแนะนําการปรับปรุงเครดิตลูกค้า
ช่วงท่ีรอบ้านก่อสร้างแล้วเสร็จ  

ตารางแสดงจํานวนยูนิตท่ีมียอดจอง และจํานวนยูนิตท่ีเหลือจากการยกเลิกการจอง โครงการกรีนิช 
ทาวน์ รามอินทรา 

ครึ่งแรก ครึ่งหลัง รวม ครึ่งแรก ครึ่งหลัง รวม

จํานวนยูนิตท่ีจอง 0 1 1 14 15 29

จํานวนยูนิตท่ีเหลือขายจากการยกเลิกการจอง 2 1 12 2

จํานวนยูนิตท่ีโอน 0 1 1 7 16 23

รายการ
2561 2560

 
 ตารางแสดงจํานวนยูนิตท่ีมียอดจอง และจํานวนยูนิตท่ีเหลือจากการยกเลิกการจอง โครงการกรีนิช 
ไพร์ม (บ้านเดี่ยว) 

ครึ่งแรก ครึ่งหลัง รวม ครึ่งแรก คร่ึงหลัง รวม

จํานวนยูนิตท่ีจอง 31 17 48 46 42 88

จํานวนยูนิตท่ีเหลือขายจากการยกเลิกการจอง 23 20 15 13

จํานวนยูนิตท่ีโอน 18 9 27 18 24 42

รายการ
2561 2560

 
 
หมายเหตุ :  ยกเลิก หมายถึง  เปลี่ยนใจ หรือ ไม่ได้รับการอนุมัติจากสถาบันการเงิน 

 

 2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
   1) การจัดซ้ือท่ีดิน  
    ท่ีดินเป็นต้นทุนหลักในการทําธุรกิจของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30-40% ของต้นทุน
ท้ังหมด ดังนั้นบริษัทจึงได้ให้ความสําคัญกับการจัดซื้อท่ีดินเป็นอย่างมาก การจัดซื้อท่ีดินเพ่ือทําโครงการนั้น บริษัทจะ
มองหาท่ีดินท่ีมีศักยภาพ และอยู่ในเขตเมือง ท้ังนี้เพ่ือให้ท่ีดินดังกล่าวภายหลังการพัฒนาเป็นโครงการแล้วสามารถ
ขายและปิดโครงการได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และก่อนการจัดซื้อท่ีดินในแต่ละครั้งจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ โดยสํารวจสภาวการณ์ตลาดและสภาวะการแข่งขัน รวมท้ังความต้องการของลูกค้าในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ี
จะดําเนินโครงการ เพ่ือหาโอกาสทางการตลาด และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จากนั้นจึงจะดําเนินการเจรจา
ซื้อท่ีดิน โดยบริษัทจะติดต่อซื้อท่ีดินผ่านนายหน้าขายท่ีดินเป็นส่วนใหญ่ หรือบางกรณีบริษัทอาจติดต่อจากเจ้าของ
ท่ีดินเอง ในราคาท่ีเปรียบเทียบกับราคาประเมิน หรือราคาตลาดแล้วเห็นว่าเหมาะสม และบริษัทไม่มีนโยบายซื้อท่ีดิน
เพ่ือสะสมเป็นสต๊อกไว้ก่อนการพัฒนาโครงการเปน็ระยะเวลานาน  
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   2) การจัดหาผู้รับเหมาและการก่อสร้าง  
  บริษัทจะเป็นผู้คัดเลือกผู้รับเหมาขนาดกลางและรายย่อยท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งบริษัทจะ

กําหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา และจะทําการควบคุมคุณภาพของงานและต้นทุน
การก่อสร้างให้ได้ตามท่ีบริษัทกําหนดไว้ โดยความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนผู้รับเหมาของบริษัทจะสามารถลดลงได้  

  2.1) บริษัทมีการเจรจาราคาค่าวัสดุก่อสร้างหลักส่วนใหญ่กับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างให้ผู้รับเหมาและ
กําหนดยืนราคาไว้ให้กับผู้รับเหมาสําหรับช่วงระยะเวลาหนึ่ง และให้ผู้รับเหมาไปซื้อวัสดุจากผู้ค้าท่ีได้เจรจาค่าวัสดุไว้
ให้แล้ว ส่งผลให้ผู้รับเหมาท่ีรับงานจากทางบริษัทสามารถกําหนดและควบคุมต้นทุนของตนเองได้แน่นอนข้ึน ทําให้
ผู้รับเหมาต้องการท่ีจะทําธุรกิจกับบริษัท 

  2.2) ปัจจุบันบริษัทมีผู้รับเหมาท่ีรับทํางานให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องหลายราย ซึ่งหากผู้รับเหมา
รายใดไม่สามารถรับงานท่ีทํากับบริษัทไว้ได้ บริษัทก็สามารถจัดให้ผู้รับเหมารายอ่ืนทดแทนได้ทันที 

 
 3) การส่งมอบ 

   บริษัทจะชําระเงินค่าก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาตามงวดความสําเร็จของงานท่ีได้ระบุไว้ในสัญญากการ
ก่อสร้างและหลังจากท่ีได้มีการตรวจรับงวดงานร่วมกับลูกค้าแล้วเท่านั้น ซึ่งในการชําระเงินให้กับผู้รับเหมา บริษัทจะ
หักค่าประกันผลงานในแต่ละงวดงานร้อยละ 2.5-5.0 ของมูลค่างานท่ีส่งมอบ โดยผู้รับเหมาท่ีบริษัทว่างจ้างเป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลางท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง มีคุณภาพของงานท่ีดี มีฐานะทาง
การเงินท่ีม่ังคงและเครดิตทางการค้าท่ีดีจึงทําให้ม่ันใจได้ว่างานของผู้รับเหมามีคุณภาพในระดับหนึ่ง บริษัทยังได้
กําหนดให้มีคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง มีการจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมงานและวิศวกรรมก่อสร้างของท้ัง
บริษัทและของผู้รับเหมา จัดทําคู่มือว่าด้วยมาตรฐานการก่อสร้างและมาตรฐานการตรวจรับบ้าน ในส่วนของการ
ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างจะคอยรายงานความคืบหน้างานก่อสร้าง เม่ือมีเหตุล่าช้าจะ
เข้าแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา ในกรณีท่ีผู้รับเหมารายเดิมไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกําหนด ก็จะจัดหาผู้รับเหมาราย
อ่ืนเข้าทํางานแทน 
 
2.3 ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ดําเนินการโดย บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)   
 
 2.3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  บรษัิทฯมีสัดส่วนการลงทุน ด้วยการถือหุ้นร้อยละ 41.26 ในบริษัท ทีพีซี เพาว์เวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆและให้บริการสนับสนุนการดําเนินการของบริษัทในกลุ่ม โดยมีเงิน
ลงทุนในบริษัทท่ีมีแผนดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจํานวน 11 บริษัท โดยจะมีรายได้
หลักเป็นเงินปันผลท่ีได้รับจากการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอ่ืนและมีรายได้อ่ืนๆจากการให้บริการสนับสนุนการดําเนินการ
ของบริษัทในกลุ่ม โดย ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561 มีโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์จํานวน 6 โรง ได้แก่ 

1. CRB เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2556 



รายงานประจําปี 2561   บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากัด (มหาชน)  

Page 28 of 245 

 

2. MWE เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2558 
3. MGP เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 8 เมษายน2559 
4. TSG เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2559 
5. PGP เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 
6. SGP เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2561   

  บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวลและธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้าจากขยะชุมชน เพ่ือจําหน่ายให้แก่ภาครัฐ ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน ของสํานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบของเงิน
ค่าอุดหนุนส่วนเพ่ิมจากราคาค่าไฟฟ้า(Adder)การรับซื้อไฟฟ้าในระบบ Feed in Tariff (FiT) และสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเป็นต้น ท้ังนี้รายละเอียดท่ีสําคัญของโรงไฟฟ้าท่ีได้รับใบอนุญาตดําเนินการท่ีสําคัญ 11 โครงการใน 11 บริษัท
ย่อย สรุปดังนี ้
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9.9/9.2 COD เม่ือวันที่

FiT 15-ม.ีค.-56

อําเภอแม่วงก์ 9.0/8.0 COD เม่ือวันที่

นครสวรรค์ FiT 12-ต.ค.-58

9.5/8.0 COD เม่ือวันที่

FiT 8-เม.ย.-59

9.5/9.2 COD เม่ือวันที่

FiT 3-ต.ค.-59

9.9/9.2 COD เม่ือวันที่

FiT  7 กรกฎาคม 2560

9.9/9.2 COD เม่ือวันที่

FiT 9-ก.พ.-61

23/21
อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและคาด

จะแล้วเสร็จภายใน

Adder ไตรมาส 3 ปี 2562

9.9/9.2
อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและคาด

จะแล้วเสร็จภายใน

FiT ไตรมาส 4 ปี 2562

9.9/9.2
อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและคาด

จะแล้วเสร็จภายใน

FiT ไตรมาส 4 ปี 2562

6.3/6.3
อยู่ระหว่างการก่อสรา้งและคาด

จะแล้วเสร็จภายใน

FiT ไตรมาส 1 ปี 2563

9.5/8.0

FiT

อําเภอเมืองยะลา ยะลา

อําเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส

อําเภอไทรนอ้ย นนทบุรี

กําลังการผลิต

รวม/กําลังการ

ผลิตเสนอขาย

(เมกะวัตต)์**

บริษทั

สัดส่วนการถือหุ้น

ของ TPCH (ร้อย

ละ)

ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้า ประเภทเช้ือเพลิง

2. บรษิัท แม่วงศ ์เอ็นเนอยี่ จํากัด (MWE) 85

สถานะของโครงการ

เริม่ดําเนนิการเชิงพาณชิย์แล้ว

 1. บรษิัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร ์จํากัด (CRB) 73.12 อําเภอทุง่สัง นครศรธีรรมราช ชีวมวลจากตน้ยางพาราและปาล์มน้ํามัน

แกลบและชีวมวลจากไม้เบญจพรรณ

3. บรษิัท มหาชัย กรีน เพาเวอร ์จํากัด (MGP) 46.0* อําเภอเมือง สมุทรสาคร ชีวมวลจากมะพรา้ว

4. บรษิัท ทุง่สัง กรีน จํากัด (TSG) 65 อําเภอทุง่ใหญ่ นครศรธีรรมราช ชีวมวลจากตน้ยางพาราและปาล์มน้ํามัน

5. บรษิัท พัทลุง กรนี เพาเวอร ์จํากัด (PGP) 60 ชีวมวลจากตน้ยางพาราและปาล์มน้ํามัน

6. บรษิัท สตูล กรนี เพาเวอร์ จํากัด (SGP) 51 ชีวมวลจากตน้ยางพาราและปาล์มน้ํามันอําเภอควนกาหลง สตูล

อําเภอป่าบอน พัทลุง

ชีวมวลจากตน้ยางพารา และปาล์มน้ํามัน

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

7. บรษิัท ปัตตานี กรีน จํากัด (PTG) 65 ชีวมวลจากตน้ยางพาราและปาล์มน้ํามัน

8. บรษิัท ทพีีซีเอช เพาเวอร ์1 จํากัด (TPCH1) 85 ชีวมวลจากตน้ยางพารา และปาล์มน้ํามัน

อําเภอหนองจิก ปัตตานี

อําเภอเมืองยะลา ยะลา

อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ

11. บรษิัท สยาม พาวเวอร์ จํากัด (SP) 50.0*
ขยะชุมชนจากหลุมฝังกลบ ของ อบจ. 

นนทบุรี

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าอยู่ระหว่าง

การย่ืนข้อเสนอขอขายไฟฟ้าอ.1 

และ รง.4 ได้รบัอนญุาตจาก

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

9. บรษิัท ทพีีซีเอช เพาเวอร ์2 จํากัด (TPCH2) 85 ชีวมวลจากตน้ยางพารา และปาล์มน้ํามัน

10. บรษิัท ทพีีซีเอช เพาเวอร ์5 จํากัด 

(TPCH5)
89

 
*เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
** กําลงัการผลิตรวมที่เกินกวา่กําลังผลติเสนอขาย โรงไฟฟ้าสามารถผลิตเพื่อใช้เองภายในโรงไฟฟ้า 
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สถานะของใบอนุญาตและสัญญาท่ีสําคัญของของบริษัทฯ บริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน 

บริษัท 
เอกสารแจ้งผลการ
พิจารณารบัซื้อไฟฟ้า

จาก กฟภ. 

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับ กฟภ. (PPA) 

ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน 
(แบบ ร.ง.4) 

บัตรส่งเสริมจาก
คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) 

1.บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ 
จํากัด (CRB) 

ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว 

2.บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี ่จํากัด 
(MWE) 

ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว 

3.บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ 
จํากัด (MGP) 

ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว 

4.บริษัท ทุ่งสัง กรีน จํากัด (TSG) ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว 
5.บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ 
จํากัด (PGP) 

ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว 

6.บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จาํกัด 
(PGP) 

ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว 

7.บริษัท ปัตตานี กรีน จํากัด (PTG) ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว 
8.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 
จํากัด (TPCH1) 

ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว 

9.บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 
จํากัด (TPCH2) 

ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว 

10.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 
จํากัด (TPCH5) 

ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว ได้รับแล้ว 

11.บริษัท สยาม พาวเวอร์ จาํกัด 
(SP) 

- - ได้รับแล้ว อยู่ระหว่างการขอ
ส่งเสริมการลงทุน 

 
 2.3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
  2.3.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน จากการประกอบธุรกิจของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งมี
บริษัทย่อยท้ัง 11 แห่ง ท่ีดําเนินการในเชิงพาณิชย์แล้ว 6 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5 แห่ง คือการผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ.และ กฟผ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟภ.และ กฟผ.ซึ่งจะรับซื้อไฟฟ้าใน
จํานวนหน่วยท้ังหมดท่ีผลิตได้ และไม่เกินปริมาณรับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าท่ีทําไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ในเงื่อนไขราคาซื้อขายท่ีเป็นราคาตลาดและเป็นอัตราเดียวกันกับท่ี กฟภ. จ่ายให้ผู้ผลิตไฟฟ้า
รายอ่ืนท่ีทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในลักษณะเดียวกัน ซึ่งระบบการรับซื้อไฟฟ้ามีด้วยกันท้ังสิ้น 2 ระบบ คือ 

1. การรับซื้อไฟฟ้าในระบบ Adder จะได้รับเงินค่าอุดหนุนส่วนเพ่ิมอีกทุก  1 หน่วยการซื้อขายไฟฟ้าท่ี 
0.30 บาทต่อหน่วย (Adder) เปน็ระยะเวลา 7 ปีสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และ 1 บาทเป็น
ระยะเวลา 7 ปี สําหรับโครงการท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อําเภอพิเศษจังหวัดสงขลา 
  2. การรับซื้อไฟฟ้าในระบบ Feed in Tariff (FiT) ค่าไฟฟ้าจะรับซื้อตามท่ีการไฟฟ้าได้ประกาศไว้ และจะ
ได้รับเงินค่าอุดหนุนส่วนเพ่ิม (FiT premium) อีกทุก 1หน่วยการซื้อขายไฟฟ้าท่ี 0.30 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 8 ปี
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สําหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และ 0.5 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ สําหรับโครงการท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อําเภอพิเศษจังหวัดสงขลา 
  ในด้านของการได้มาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (“PPA”) ประเภทพลังงานไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบันการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลโดยใช้เกณฑ์ราคาเป็นเกณฑ์ตัดสินโดยคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานจะกําหนดโควต้ารับซื้อไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนท่ีและกําหนดกรอบเวลาการรับซื้อไฟฟ้าโดยใช้เกณฑ์ราคาใน
ประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลในแต่ละครั้ง 

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นนอนของนโยบายภาครัฐ เก่ียวกับเป้าหมายกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวล
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในประเทศ ทําให้บริษัทมีแผนท่ีจะขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล
ไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้มีการสํารวจและศึกษาความเป็นไปได้แล้วใน
บางประเทศท่ีมีศักยภาพ เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นต้น   
  อย่างไรก็ดีการผลิตไฟฟ้าชีวมวล บริษัทย่อยมีความจําเป็นท่ีจะต้องเสาะหาเชื้อเพลิงในปริมาณและราคาท่ี
เหมาะสม เพ่ือให้มีรายได้และกําไรสูงสุด ซึ่งจากการท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีแหล่งเชื้อเพลิงเป็นของตนเอง และ
จะต้องซื้อจากผู้ประกอบการอ่ืน จึงอาจเกิดภาวะการแข่งขันกับผู้ผลิตไฟฟ้ารายอ่ืนในการเข้าถึงแหล่งเชื้อเพลิงแหล่ง
เดียวกันได้ดังนั้น บริษัทฯ จึงกําหนดกลยุทธ์ท่ีสําคัญเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน และนําไปสู่การเป็นหนึ่งใน
ผู้นําของผู้ผลิตพลังงานชีวมวลในประเทศและในภูมิภาค ซึ่งได้มีการดําเนินการไปแล้วและจะยังคงเป็นกลยุทธ์ท่ีสําคัญ
ในการดําเนินโครงการในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป ดังนี ้  
   1) การมีพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเช้ือเพลิง : ในข้ันตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการแต่ละโครงการบริษัทฯกําหนดหลักการท่ีจะพัฒนาโรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีท่ีมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะมีแหล่งเชื้อเพลิง
หลักและเชื้อเพลิงทางเลือกเพียงพอท่ีจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปีและตลอดอายุโครงการโดย
บริษัทฯ จะทําการศึกษาข้อมูลและสํารวจแหล่งเชื้อเพลิงในรอบรัศมีการขนส่งมายังโครงการว่าสามารถดําเนินการได้
อย่างเหมาะสมคุ้มค่าการลงทุน นอกจากนั้นบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย และปลูกพืชพลังงานทางเลือก ท่ีจะช่วย
สนับสนุนในการบริหารจัดการแหล่งเชื้อเพลิง ท้ังในแง่ของปริมาณและต้นทุนเชื้อเพลิง 
   2) การมีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจ : EnBW ถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจ
ท่ีสําคัญของบริษัทฯ EnBw มีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคงมีความชํานาญในธุรกิจพลังงานในระดับสากล โดยเป็นหนึ่งใน
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายพลังงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเยอรมันและในทวีปยุโรป ซึ่ง EnBw สามารถ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทําโครงการไฟฟ้าให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี
พันธมิตรท่ีสําคัญอีก  1 บริษัท คือ VSPP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน CRB ในสัดส่วนร้อยละ 16.88 และเป็นผู้ดําเนินการ
โครงการโรงไฟฟ้า CRB และ TSG ภายใต้สัญญาจ้างเดินเครื่องจักร โดย VSPP มีประสบการณ์ในการบริหารและ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและ VSPP มีความสามารถท่ีจะจัดหา
เชื้อเพลิงจากบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
   3) การเลือกสรรเทคโนโลยีท่ีน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับ : เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้มีส่วนได้เสียท่ี
สําคัญ ได้แก่ลูกค้า คือ กฟภ. สถาบันการเงินผู้ให้เงินกู้ยืม และชุมชนรอบโครงการ ว่าโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย 
มีศักยภาพท่ีจะสามารถผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการมีรายได้
ท่ีต่อเนื่องซึ่งจะเพ่ิมโอกาสในการจ่ายชําระเงินกู้ยืมได้ตามเวลาท่ีกําหนดไว้ โดยกระบวนการผลิตเป็นท่ียอมรับและเป็น
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มิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่สร้างปัญหาต่อชุมชน จะส่งผลให้การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตของบริษัทฯ ได้รับการ
ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งจะสนับสนุนความสําเร็จให้กับโครงการในอนาคตได้
เป็นอย่างด ี
   4) มีทีมผู้บริหารท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านวิศวกรรมและประสบการณ์ในการทํา
โครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาและบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   2.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
   ธุรกิจหลักของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เป็นการลงทุนในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า บริษัทจะเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นในข้ันตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการก่อนท่ีจะตัดสินใจพัฒนาและลงทุนในโครงการ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่มารองรับ
โครงการใหม่ ซึ่งบริษัทสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนร้อยละ 100 หรือจะสรรหาพันธมิตรเพ่ือชักชวนเข้ามารว่มลงทุน
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท สามารถแสดงข้ันตอนการศึกษาและพัฒนาโครงการจนกระท่ังสามารถผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้าในภาพรวม ตามแผนภาพดังนี้ 

 
การศึกษาความเป็นไป

ได้ของโครงการ 

การขอใบอนุญาต 

สาํหรับโครงการ การก่อสร้างโรงไฟฟ้า การดาํเนินการโรงไฟฟ้า 

1. มวลชนสมัพนัธ์ 

2. แหลง่เชื �อเพลิง 

3. เสาะหาผู้ดําเนินโครงการ 

4. ความพร้อมด้านเงินทนุ 

5. ความเป็นไปได้ทางการเงิน 

6. อื2นๆ 

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

2. สญัญาซื �อขายไฟฟ้า(PPA) 
3. ใบอนญุาตผลิตไฟฟ้าและ

พลงังานควบคมุ 

1. การเลือกผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
2. การเลือกอปุกรณ์และ

เทคโนโลยี 

1. การผลิตและจําหน่ายไฟฟ้า 
2. การควบคมุ ดแูลการผลิต

และการบริหารงาน 
3. การซอ่มแซมและการ

บํารุงรักษา 
4. หน่วยงานที2กํากบัดแูล 

 
   นอกจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเองตามข้ันตอนข้างต้นแล้ว หากมีโครงการโรงไฟฟ้าท่ีกําลัง

พัฒนาหรือดําเนินการไปแล้ว บริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าไปร่วมลงทุนโดยการซื้อหุ้นหรือซื้อสินทรัพย์โดยบริษัทฯ ก็จะ
เข้าลงทุนภายใต้นโยบายการลงทุนและหลักเกณฑ์การลงทุน ท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ โดยการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยหลักท่ีมีผลต่อการทําโครงการก่อนท่ีตัดสินใจพัฒนาและลงทุนในแต่ละโครงการ  

   
2.4 ธุรกิจการค้า ซ้ือ ขาย นําเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภทท้ังในและนอกประเทศ  
 2.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ บริษัทฯจัดตั้งบริษัทย่อย สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้แก่ บริษัท 
ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด ดําเนินการประกอบกิจการซื้อ ขาย นําเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภทท้ังในและนอก
ประเทศ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทได้ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการจัดหาแหล่งซื้อ
สินค้า แบ่งได้ตามกลุ่มลูกค้า ดังนี ้

1) กลุ่มสินค้าสําหรับงานก่อสร้าง 
 ตามท่ี บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) มีการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างเป็นจํานวน
มากในแต่ละปี จากผู้ขายท้ังในและต่างประเทศนั้น  จึงมีแนวคิดท่ีจะนําเข้าวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับงานก่อสร้าง 
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จากต่างประเทศ ท่ีมีคุณภาพดีในราคาท่ีแข่งขันได้ เพ่ือทําตลาดท้ังภายในประเทศ และประเทศพ้ืนท่ีใกล้เคียงด้วย ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย เป็นตัวแทนจําหน่ายปูนซีเมนต์และอิฐมวลเบา ของ บริษัท ปูนซีเมนต์นคร
หลวง จํากัด (มหาชน) และอยู่ระหว่างข้ันตอนดําเนินการเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าอีกหลายประเภท   

2) กลุ่มสินค้าสําหรับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 
 ในกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก (Biomass Power Plant) มีการใช้วัตถุดิบท่ีเป็นเชื้อเพลิง     
ชีวมวลสําหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้าในปริมาณมาก  เพ่ือความม่ันคงในด้านวัตถุดิบ และช่วยลดต้นทุนในระยะยาวจึงมี
แนวคิดท่ีจะเป็นผู้ค้าเชื้อเพลิงชีวมวล ให้แก่โรงงานไฟฟ้า บริษัทย่อยในเครือ และโรงไฟฟ้าอ่ืนๆด้วย   

3) กลุ่มสินค้าอ่ืนๆ 
 บริษัทมีแผนในการดําเนินกิจการ ท่ีเป็นธุรกิจการค้าอ่ืนร่วมด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและวางแผน
โครงการ  

   
 2.4.2 การตลาดและแข่งขัน 
  เพ่ือให้สินค้าของบริษัทแข่งขันกับตลาดได้ บริษัทจะเน้นไปท่ีการคัดสรรสินค้าท่ีมีคุณภาพ ในราคาท่ีถูกกว่า
ท้องตลาด โดยสั่งซื้อกับทางโรงงานผู้ผลิตโดยตรงท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งโรงงานผู้ผลิตต้องมีมาตรฐานการผลิตท่ีดี 
และมีความน่าเชื่อถือสูง ตลอดจนทําการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา เพ่ือท่ีจะพัฒนารูปแบบ
ของสินค้าให้ทันตามตลาดอยู่เสมอ 
  
 2.4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
    มีข้ันตอนการดําเนินงานจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ได้แก่ 

1. คัดเลือกสินค้าท่ีจะนํามาขาย 
2. สืบค้นแหล่งซื้อสินค้า  
3. ขอตัวอย่าง และทดสอบผลิตภัณฑ์ต่อรองราคาและเงื่อนไขการชําระเงิน 

  

3. ปัจจัยความเสี่ยง  

 
ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธรุกิจของบริษัท บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า แบ่งได้ดังต่อไปนี้ 

 3.1 ธุรกิจรับจ้างก่อสร้าง โดย บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) บริษัทดําเนินกิจการรับเหมาก่อสร้าง
เป็นหลัก มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี โดยรับเหมางานก่อสร้างหลากหลายประเภท รับงานก่อสร้างท้ังงาน
ราชการและภาคเอกชน ลักษณะการรับงานมีท้ังท่ีเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และท่ีเป็นผู้รับเหมาช่วง 
(Sub-Contractor) โดยการประมูล หรือการประกวดราคา ได้แก่ อาคารสูงเพ่ือพักอาศัย อาคารคลังสินค้า โรงงาน
อุตสาหกรรม สํานักงานขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวล ครอบคลุมถึง
งานตกแต่งอาคารท้ังภายในและภายนอก   
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   บริษัทได้ให้ความสําคัญด้านการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ ท้ังจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีมีส่งผลกระทบต่อกิจการ จึงจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และมีระบบการติดตามและควบคุม
ภายในมาใช้ในการดําเนินธุรกิจโดยปัจจัยความเสี่ยงท่ีมี มีดังนี ้ 
        3.1.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ และความผันผวนของรายได้ บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจหลัก ซึ่งความสามารถ
ในการเติบโตของธุรกิจโดยรวมข้ึนอยู่กับนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นตัวผลักดันให้เกิดการลงทุนของ
ภาคเอกชน ตลอดจนแผนการพัฒนาประเทศ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง แผนการพัฒนา
แหล่งน้ํา และ การส่งเสริมด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ ระดับการใช้จ่ายของรัฐบาล
อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ หรือ อาจมีวิกฤตการณ์ทางการเงิน แม้กระท่ังการไร้เสถียรภาพทาง
การเมืองเกิดข้ึนอีกได้  ในอนาคตปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่  

• การขาดเสถียรภาพทางการเมือง การก่อการร้ายหรือความขัดแย้งทางทหารในประเทศต่างๆ 
• สถานะการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ของประเทศท่ียังดําเนินต่อไปหรือเพ่ิมความรุนแรงข้ึน  
• ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ  
• ภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว หรือการเพ่ิมข้ึนของอัตราดอกเบี้ยในภูมิภาค 
• การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับภาษีอากร 
• การขาดแคลนสินเชื่อหรือแหล่งเงินทุนในรูปแบบอ่ืนซึ่งส่งผลให้เกิดการลดลงในส่วนท่ีเก่ียวกับความต้องการ

ด้านสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในภูมิภาค 
• ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและราคาน้ํามัน 
• ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนได้มาก   
บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น จึงได้มุ่งเน้นให้บริษัทมีศักยภาพท่ีจะชนะการประมูลงาน

ก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะเสนอราคาค่าก่อสร้างท่ีสอดคล้องกับปริมาณงาน และบริษัทจะส่งมอบงานท่ีมี
คุณภาพ และตรงต่อเวลา รวมท้ังบริษัทมีการรับประกันผลงานการก่อสร้าง ซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลารับประกัน 1 ปี 
นับจากงานก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทําให้ลูกค้าของบริษัทหลายรายมีความไว้วางใจบริษัทและจะ
พิจารณาเลือกบริษัทให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นลําดับต้น ๆ ในโครงการอ่ืนต่อไป รวมท้ังแนะนําลูกค้ารายอ่ืนให้
บริษัทด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงรายได้จากธุรกิจก่อสร้างอย่างเดียว โดยการ
กระจายการดําเนินงานไปยังธุรกิจอ่ืนในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการค้า และ 
ธุรกิจอ่ืนๆ ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนในการดําเนินธุรกิจ 
  3.1.2 ความเสี่ยงจากภัยการก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัทมีโครงการก่อสร้างท่ี
ดําเนินการอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันมี 2 โครงการ ได้แก่ จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี แต่ผลกระทบท่ีมีอาจประสบปัญหางานก่อสร้างโครงการล่าช้า ทําให้การส่งมอบงานไม่เป็นไปตามกําหนด
สัญญา ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง อันเกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยใน
พ้ืนท่ีได้ ท้ังนี้ จากการท่ีบริษัทไม่มีนโยบายรับงานรับเหมาก่อสร้างในพ้ืนท่ีเป้าหมายของผู้ก่อการร้าย ท่ีผ่านมา
โครงการท่ีดําเนินการก่อสร้างจึงไม่เคยถูกก่อการร้าย อย่างไรก็ตาม เพ่ือความปลอดภัยของแรงงาน พนักงาน และ



รายงานประจําปี 2561   บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากัด (มหาชน)  

Page 35 of 245 

 

สถานท่ีก่อสร้าง บริษัทจึงได้กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมข้ึนจากปกติ และยังได้ประสานงานกับ
หน่วยงานราชการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงบริษัทได้ขุดคูน้ําไว้
โดยรอบสถานท่ีก่อสร้าง ซึ่งมีความกว้างเกินความสามารถในการกระโดด และมีการล้อมรั้วลวดหนามรอบสถานท่ี
ก่อสร้าง รวมท้ังบริษัทจะเปิดไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ส่วนการจ้างแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นบริษัทจะ
ไม่ใช้แรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือป้องกันปัญหาผู้ก่อการร้ายแฝงตัว โดยบริษัทจะจัดจ้างแรงงานจาก
ส่วนกลางในอัตราพิเศษ ซึ่งสูงกว่าอัตราจ้างปกติ ประมาณร้อยละ 50 ท้ังนี้ นับแต่ปี 2548 บริษัทได้ดําเนินการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลจังหวัดยะลา จนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่ประสบปัญหาการก่อการร้ายใน
สถานท่ีก่อสร้างและไม่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานแต่อย่างใด  
 3.1.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันท่ีสูงข้ึน ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการแข่งขันที่สูงขึ้น  
การได้รับงานโครงการใหม่ๆมักกําหนดเกณฑ์การประมูลแข่งขันเป็นหลัก โดยหลังจากที่ผ่านคุณสมบัติในการเป็นผู้
ประมูลแล้ว เจ้าของโครงการจะพิจารณาราคาประมูล บริษัทอาจเผชิญกับการแข่งขันในโครงการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
จากบริษัทก่อสร้างท้ังในประเทศและต่างประเทศ จากการเปิดเสรีการค้าอาเซียนอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน
ทางธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน โอกาสและผลตอบแทนผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม ก็ยังเป็นโอกาสใน
การหาพันธมิตรใหม่ๆท่ีมีศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อีกด้วย  
 3.1.4 ความเสี ่ยงจากการขยายธุรกิจ ที่ต ้องอาศัยเงินลงทุน และระยะเวลาในการพัฒนา
โครงการ การพัฒนาธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาโครงการ ทั้งด้านธุรกิจพลังงาน และโครงการ
ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ การค้า วัตถุประสงค์เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจ
ก่อสร้างเพียงอย่างเดียว โดยก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่และลูกค้ารายใหม่ ด้วยการสร้างรายได้ในระยะยาวที่ยั่งยืน แต่ใน
การลงทุนในธุรกิจในช่วงการพัฒนาโครงการในระยะแรกนั้น ก็ยังมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยเรื่องของเงินลงทุนเป็น
สิ่งจําเป็นและอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานก่อนที่จะได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
  
 3.1.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัสดุ
ก่อสร้างจากภาวะการแข่งขันการทําราคาประมูลท่ีมีความเข้มข้น เพ่ือให้มีผลกําไรข้ันต้นท่ีดี ในการบริหารงาน
โครงการก่อสร้างข้ึนอยู่กับการประมาณการต้นทุนโครงการและการควบคุมต้นทุนท่ีเกิดข้ึนจริงให้อยู่ในงบประมาณท่ี
กําหนดไว้ โดยปัจจัยการประมาณการต้นทุนข้ึนอยู่กับราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าขนส่ง และ ต้นทุนแรงงาน ซึ่งมีความผัน
ผวนไปตามสถานการณ์ของระดับอุปสงค์และอุปทาน จากภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงดังกล่าว ดังนี ้

• สัญญาก่อสร้างท่ีมีการกําหนดตามสูตรการปรับราคา (Escalation Factor, K) ไว้ จะมีการปรับราคา
ค่างานก่อสร้างตามค่า K ดังกล่าว ซึ่งจะอยู่ในรูปของค่าการคํานวณท่ีแปรผันตามต้นทุนการผลิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป แม้
ไม่ครอบคลุมราคาต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนได้ท้ังหมด แต่จะรองรับการเพ่ิมข้ึนในส่วนของราคาวัตถุดิบ
และแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน ทําให้มีผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้างลดลง  

• กรณีสัญญาก่อสร้างท่ีกําหนดจํานวนเงินคงท่ี โดยไม่ได้ระบุหรือไม่ได้กําหนดค่า K  ส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มธุรกิจภาคเอกชน ทางบริษัทได้มีการประมาณการเผื่อราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้างในมูลค่ารวมของโครงการไว้แล้ว 
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    วัตถุดิบ ท่ีบริ ษัทใช้ ในโครงการก่อสร้างคิดเป็นต้นทุนรวมของบริ ษัท ท่ี เป็นสิน ค้าโภคภัณฑ์ 
(Commodity) ซึ่งราคาและ จํานวนข้ึนอยู่กับภาวะตลาดในประเทศและตลาดโลก ดังนั้นวัตถุดิบโดยเฉพาะ 
ปูนซีเมนต์ และเหล็กอาจขาดแคลนในช่วงภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการเติบโตสูง ทําให้บริษัทอาจหาปริมาณวัตถุดิบท่ี
ต้องการในราคาท่ีเหมาะสมในทางการค้าได้ยาก วัตถุดิบท่ีใช้ในการก่อสร้างหลัก คือ เหล็ก และคอนกรีต ซึ่งบริษัทได้
สั่งซื้อเหล็ก และคอนกรีต จากผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่ในประเทศโดยตรง สําหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น
ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้าง และผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากบริษัท
รับเหมาก่อสร้างจะกําหนดราคาก่อสร้างจากการคํานวณปริมาณงานล่วงหน้า หากราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวเพ่ิมข้ึนใน
ระหว่างการก่อสร้างและบริษัทยังไม่ได้จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จะทําให้บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างให้เป็นไป
ตามท่ีคํานวณไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน และ 
สถานะการเงินได ้
 อย่างไรก็ตาม จากการท่ีบริษัทสั่งซื้อเหล็กเส้นกับโรงงานผู้ผลิตเหล็กเส้นดังกล่าวมานานและต่อเนื่อง 
รวมท้ังบริษัทไม่มีการค้างชําระค่าสินค้า ทําให้บริษัทมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับโรงงานผู้ผลิตเหล็กเส้น ประกอบกับบริษัทมี
การวางแผนการใช้เหล็กเส้น และจะทําการสั่งซื้อไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลน
เหล็กเส้นท้ังในช่วงท่ีภาวะขาดแคลน และช่วงท่ีมีราคาปกต ิ
 3.1.6 ความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนในการประมาณการรายได้และต้นทุนตามสัญญาโครงการอัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของงานท่ีดําเนินการเพ่ิม ส่วนหนึ่ง บริษัทมีงานเพ่ิมเติมตามคําสั่งเปลี่ยนแปลงงานท่ี
ลูกค้าแจ้งมาเกินจากขอบข่ายงานท่ีกําหนดไว้ในแผนงานโครงการ ท้ังท่ียังมิได้มีการตกลงเก่ียวกับขอบข่ายและราคา
ตามมูลค่างานท่ีชัดเจน โดยมูลค่างานท่ีเพ่ิมนั้น อาจมีราคาท่ีไม่เหมาะสมต่อมูลค่างานท่ีแท้จริง ไม่ครอบคลุมในส่วน
ของต้นทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปริมาณงานและระยะเวลาในการดําเนินการท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งการตกลง
เปลี่ยนแปลงงานภายหลังนั้น อาจมีข้อโต้แย้งทางสัญญาได้ และอาจนําไปสู่ข้อพิพาททางธุรกิจอันทําให้บริษัทได้รับ
ผลกระทบในการดําเนินธุรกิจ โดยผลประกอบการอาจไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ ซึ่งมาจากต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
เงินท่ียังไม่สามารถเรียกเก็บได้ในระยะเวลาหนึ่ง ท้ังนี้ทางบัญชีจะบันทึกรายการเป็น “มูลค่างานท่ีเสร็จแต่ยังไม่เรียก
เก็บ" ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ท่ีจะส่งผลกระทบต่อกิจการ ไม่เพียงทางด้านการเงิน แต่ยังมีผลต่อการเสียโอกาส
ในการดําเนินธุรกิจอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการลดความเสี่ยงดังกล่าวลง โดยการควบคุมโครงการท่ีเข้มงวด
ข้ึน ประกอบกับบริษัทมีแผนการเจรจาทางธุรกิจกับคู่สัญญาล่วงหน้า เพ่ือลดของพิพาททางธุรกิจท่ีอาจเกิดข้ึน 
 3.1.7 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชําระค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ บริษัทดําเนิน
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กับท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ โดยโครงการก่อสร้างกับภาครัฐจะไม่มีความเสี่ยงจากการไม่ได้
รับชําระค่าก่อสร้าง ซึ่ง ส่วนหนึ่ง ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะมีมูลค่าโครงการก่อสร้าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่กับภาคเอกชน 
ท่ีจะยังไม่รับรู้รายได้จากมูลค่างานท้ังหมด ดังนั้น หากผู้ว่าจ้างภาคเอกชนประสบปัญหาทางการเงิน และไม่สามารถ
ชําระค่าก่อสร้างได้ จะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทจึงพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ 
และฐานะทางการเงินของผู้ว่าจ้างก่อนเข้าประมูลงาน และบริษัทมีนโยบายท่ีจะรับงานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างท่ีมีความ
น่าเชื่อถือและมีฐานะทางการเงินดี โดยผู้ว่าจ้างภาคเอกชนของบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียงและมีฐานะทาง
การเงินท่ีดี   
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 3.1.8 ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการ  
 ด้านวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทในด้านการบริการทรัพยากรบุคคลท่ีให้

ท้ังโอกาสและช่องทางให้พนักงานได้แสดงความสามารถ ถือเป็นแนวคิดหลักท่ีจะทําให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าของตนเอง 
และมุ่งม่ันท่ีจะนําองค์ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างม่ันคงและยั่งยืน เป็นการปลูกจิตสํานึกความ
รับผิดชอบต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (Stakeholder) รวมท้ังจิตวิญญาณแห่งความเป็นเจ้าของ (Entrepreneur spirit) 
  บริษัทมีการวางแผนสรรหาบุคลากรเชิงรุกตามสถาบันการศึกษา ท่ีผลิตนิสิตจบใหม่ตรงตามสาย
งาน และมีคุณภาพเพ่ือการค้นหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงท่ีมีความรู้ความสามารถ มีมุมมองและแนวคิดใหม่ๆ ในการทํางาน
กับบริษัทพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท โดยนํามาฝึกอบรมท้ังทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
เพ่ือให้มีความรู้ มีประสบการณ์ เพ่ือให้เติบโตและเก่งได้อย่างท่ีต้องการ  
  และปัจจุบันได้นําระบบ Microsoft Dynamics AX (ERP) มาใช้ในการบริหารงานทําให้ข้อมูลต่างๆ 
ของทุกฝ่ายงานเป็นระบบออนไลน์ ซึ่งทําให้การสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทําได้โดยง่าย สะดวก แม่นยํา และรวดเร็ว ลด
ปริมาณการใช้กระดาษ ทําให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และสามารถลดปัญหาการจัดเก็บเอกสาร หรือเอกสารสูญหาย กรณี
พนักงานลาออก  
  3.1.9 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน และผู้รับเหมาช่วง ความสามารถของบริษัทในการ
ควบคุมต้นทุนค่าแรง และการจัดการโครงการข้ึนอยู่กับความสามารถในการจัดหาและรักษาไว้ซึ่งวิศวกร สถาปนิก 
และช่างเทคนิคท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมท้ังมีประสบการณ์ ในช่วงท่ีปริมาณงานก่อสร้างมากข้ึนอาจเกิดการขาด
แคลน ทําให้บริษัทอาจจะมีปัญหาในการจ้างบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและคนงานอ่ืนๆให้เพียงพอ ท้ังโดยตรง และ
ผ่านผู้รับเหมาช่วงในอนาคต จึงไม่อาจรับรองได้ว่าต้นทุนในการจ้างบุคลากรท่ีมีความชํานาญหรือคนงานอ่ืนๆจะไม่
เกินประมาณการของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะการเงิน ผลการ
ดําเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทุน 
  3.1.10 ความเสี่ยงจากการส่งมอบงานไม่ทันตามกําหนดสัญญาซึ่งอาจต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการ
ผิดสัญญา ในการทําสัญญารับเหมาก่อสร้างระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้างจะมีการกําหนดระยะเวลาก่อสร้างไว้อย่าง
ชัดเจน หากบริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกําหนดบริษัทอาจจะต้องเสียค่าชดใช้และค่าปรับตามท่ีระบุไว้ใน
สัญญา รวมท้ังการล่าช้าของโครงการจะทําให้บริษัทมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพ่ิมมากข้ึนกว่าท่ีคาดไว้ นอกจากนี้ 
สําหรับโครงการก่อสร้างของภาคเอกชนผู้ว่าจ้างอาจจะเปลี่ยนแปลงปริมาณงานก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ระยะเวลาการก่อสร้าง และบริษัทยังมีความเสี่ยงด้านการตกลงราคางานก่อสร้างเพ่ิมเติม เนื่องจากโดยปกติมูลค่าการ
ก่อสร้างของงานส่วนเพ่ิมไม่ได้ถูกกําหนดไว้ในสัญญา สิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท 
 อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีบริษัทจะรับงานก่อสร้างทุกครั้งคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาถึงปริมาณงาน
ก่อสร้างท่ียังไม่ได้ส่งมอบของบริษัท และความพอเพียงของบุคลากร เพ่ือให้บริษัทสามารถบริหารจัดการโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งมอบงานได้ตรงตามกําหนด และบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 
จึงได้มีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันข้อบกพร่องท่ีอาจเกิดข้ึน โดยนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2008 มาใช้ในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานท้ังสํานักงานใหญ่ และโครงการต่างๆ ความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากความล่าช้าของโครงการโดยท่ัวไป อาจเกิดจากความล่าช้าอันเนื่องมาจากผู้ว่าจ้างเอง เช่น การส่งมอบ
พ้ืนท่ี การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ซึ่งความล่าช้าเหล่านี้อาจมีผลต่อระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง หรือ
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ความล่าช้าอันเนื่องมาจากผู้รับจ้าง หรือความล่าช้าอันเนื่องมาจากผู้รับจ้าง เช่น กรณีเกิดภาวะขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง 
โดยบริษัทฯ ได้ทําสัญญาซื้อขายวัสดุล่วงหน้า  หรือความล่าช้าอันเนื่องมาจากสาเหตุอ่ืนๆ เช่นภัยธรรมชาติ ซึ่งท่ีผ่าน
มาบริษัทสามารถขอขยายระยะเวลาก่อสร้างได้   

 3.1.11 ความเสี่ยงท่ีอาจไม่สามารถรับรู้มูลค่าตามสัญญาของโครงการหรือมูลค่ารายได้ตามมูลค่า
งานท่ีมีอยู่ในมือ มูลค่างานตามสัญญาของโครงการแสดงถึงจํานวนรายได้ท่ีคาดจะได้รับภายใต้ของข้อกําหนดของ
สัญญาว่าจ้างก่อสร้างหากมีการปฏิบัติตามข้อกําหนด โดย บริษัทใช้มูลค่างานท่ีอยู่ในมือเพ่ือเป็นตัวชี้ระดับปริมาณงาน
ท่ีต้องดําเนินการให้เสร็จ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจไม่ได้รับรู้รายได้ของมูลค่าตามสัญญาของโครงการหรือมูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับจากมูลค่างานท่ีอยู่ในมือ หรือหากรับรู้รายได้แล้วอาจได้ผลกําไรต่ํากว่าท่ีประมาณการ ในกรณีท่ีโครงการท่ีอยู่
ในมือนั้นถูกระงับ หรือลดขอบเขตลงย่อมส่งผลให้ตัวเลขของมูลค่าของงานท่ีมีอยู่ในมือลดลงด้วย ซึ่งจะเป็นการลดลง
ของรายได้จากกระแสเงินสดส่งผลต่อกําไรจากการดําเนินงานท่ีได้รับจากสัญญาท่ีรวมอยู่ในมูลค่าของงานท่ีมีอยู่ในมือ
จํานวนท่ีอาจเป็นสาระสําคัญ หากลูกค้ายกเลิกโครงการ บริษัทอาจได้รับเงินชดเชยบางส่วนแต่ไม่มีสิทธิตามสัญญาท่ี
จะได้ยอดรวมรายได้ท่ีแสดงในมูลค่างานท่ีมีอยู่ในมือ การยกเลิกโครงการ หรือโครงการล่าช้าในงานตามท่ีปรากฎใน
มูลค่าของงานท่ีมีอยู่ในมืออาจส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และผลตอบแทน
ผู้ลงทุน 

 3.1.12 ความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทอาจต้องตั้งสํารองเพิ่มไว้รองรับลูกหนี้ท่ีสงสัยจะสูญและรับรู้
การขาดทุนเพ่ิมเติมจากมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทท่ีลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการ
ดําเนินงานและโอกาสของบริษัท   

 3.1.13 ความเสี่ยงด้านการเงิน  
  (1) ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน  
  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือความเสี่ยงในการระดมทุน เป็นความเสี่ยงท่ีกลุ่มบริษัทจะเผชิญกับ
ความยุ่งยากในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน  
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง อาจเกิดจากการท่ีกิจการไม่สามารถขายสินทรัพย์ทางการเงินไดทั้นเวลาด้วยราคาท่ี
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราดอกเบี้ยท่ีอาจ
เกิดข้ึนในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแต่ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะสั้น   ดังนั้นความเสี่ยงใน
เรื่องอัตราดอกเบี้ยจึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ประกอบกับการท่ีกิจการจะมีการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การกู้ยืมหรือมีการหาแหล่งเงินกู้ใหม่ ท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่ํามาทดแทนแหล่งเงินกู้เดิม  

ความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อท่ีเก่ียวเนื่องกับลูกหนี้ของ
กิจการ อย่างไรก็ตาม  หากมีลูกหนี้ท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าอาจจะมีปัญหาด้านการชําระเงินแล้วผู้บริหารของกิจการมี
นโยบายท่ีจะบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้เพียงพอกับโอกาสท่ีจะเกิดความสูญเสียดังกล่าว จากการเจริญเติบโตและ
ความก้าวหน้าของบริษัท ทําใหบ้ริษัทรับงานท่ีมีขนาดใหญ่เพ่ิมข้ึนจํานวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงมีความจําเป็นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใช้ในโครงการก่อสร้าง ซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยงได้ กรณีท่ีเงินทุนหมุนเวียน
ไม่เพียงพอ และจะส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างได้ บริษัทป้องกันและบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารจัดการ
ทางการเงิน โดยบริหารสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง กําหนดระยะเวลาการจ่ายเงินแก่ผู้จัดหาวัตถุดิบให้สอดคล้องกับ
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งวดการชําระเงินจากเจ้าของโครงการ พร้อมวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเพ่ือลด
ความต้องการใช้เงนิทุน,ลดต้นทุนในการเก็บรักษา,ลดต้นทุนทางการเงินด้วย     

  (2) ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทในกลุ่ม เนื่องด้วยความจําเป็นใน
การดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีการสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทย่อยในรูปแบบต่างๆ อาทิ การให้เงินกู้กับบริษัทย่อย 
หรอื การคํ้าประกันวงเงินของบริษัทแม่ เป็นต้น ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงกรณีท่ีบริษัทย่อยดังกล่าว มีผลประกอบการไม่
เป็นไปตามเป้าหมายหรือมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินทําให้ไม่สามารถชําระหนี้คืนตามกําหนด หรือผิดนัดชําระหนี้
ต่อธนาคาร ส่งผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบในฐานะผู้คํ้าประกัน ดังนั้นบริษัทจึงได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องนี้ จึงได้
กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจน และกําหนดอํานาจอนุมัติอย่างเคร่งครัด เม่ือมีความจําเป็นท่ีต้องให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่บริษัทย่อย 

 (3) ความเสี่ยงจากการแยกบริษัทย่อยท่ีทําธุรกิจพลังงานชีวมวลเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ (Spin off) เนื่องด้วยบริษัทฯดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลักมาเป็นระยะเวลา 30 ปี บริษัทได้
เล็งเห็นความเสี่ยงและจากความผันผวนของรายได้รับเหมาก่อสร้าง เนื่องจาก ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ นโยบาย
ของภาครัฐ และ ภาวะการขาดแคลนแรงงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานชีวมวล ซึ่งจะสามารถ
สร้างรายได้ท่ีแน่นอนให้กับทางบริษัทฯ อย่างไรก็ตามธุรกิจพลังงาน จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูงในการดําเนินธุรกิจ 
ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 10 ปี ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทฯมองเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจดังกล่าว เพ่ือขยาย
ธุรกิจพลังงาน บริษัทฯได้มีการพิจารณานําบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) เข้าตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือ
เป็นการระดมทุน และมองว่า บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)  ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างยังคงจะได้รับ
ประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจพลังงาน    
  จากการท่ีบริษัทย่อย  มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักลงทุนในบริษัทอ่ืน (Holding  Company)  
รายได้หลักจึงเป็นเงินปันผลท่ีได้รับจากบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน  ซึ่งข้ึนอยู่กับผลการดําเนินการของ
บริษัทเหล่านี้เป็นสําคัญ โดยในปัจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยลงทุนในบริษัทอ่ืนท้ังหมด 11 แห่ง 
ประกอบกับเป้าหมายของบริษัทย่อย  ท่ีจะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนต่อไปในอนาคต  จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีบริษัทย่อยเพ่ิมเติมอีกในอนาคตซึ่งการลงทุนในแต่ละ
โครงการท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตมีปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ   

  3.1.14  ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายจากการดําเนินงาน
ของบริษัทย่อย บริษัทได้กําหนดให้ฝ่ายบริหาร ติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยท่ีได้เข้าไปร่วมลงทุนอย่าง
สมํ่าเสมอ  และให้สรุปข้อมูลผลการดําเนินงานของกิจการ ให้กับฝ่ายบริหารทราบทุก 2 สัปดาห์ รวมท้ังวิเคราะห์
ผลตอบแทนเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  เพ่ือให้ม่ันใจว่าธุรกิจท่ีเข้าไปลงทุนมีผลการดําเนินงานและ
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีวางไว้  นอกจากนี้  ยังได้กําหนดมาตรการและแนวทางดําเนินการ เพ่ือป้องกันความ
เสี่ยงนี้  ได้แก่ 
 - กําหนดนโยบายในการบริหารงานในบริษัทย่อย  โดยมอบหมายให้กรรมการ  และ/หรือ  ผู้บริหาร
ของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยโดยมีจํานวนไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อย
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หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)  นอกจากนี้  บริษัทยังได้แต่งตั้งผู้แทนของบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงใน
บริษัทย่อยด้วย 

- มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เข้าตรวจสอบกิจกรรมในบริษัทย่อยอย่างสมํ่าเสมอตาม
แผนการตรวจสอบประจําปี (Audit Plan)  เพ่ือให้เชื่อม่ันได้ว่า  บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 3.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  
  3.2.1 ความเสี่ยงของราคาวัสดุก่อสร้าง ความผันผวนของราคาวัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอกท่ีบริษัทไม่สามารถควคุมได้ เช่น ความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลก ทําให้มีผลกระทบกับต้นทุนการ
ผลิตวัสดุก่อสร้างท่ีสําคัญ อาจทําให้มีการปรับตัวสูงข้ึนหรือลดลงตามท่ีรัฐบาลประกาศ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน และส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไร บริษัทจึงบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ 
โดยการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัสดุก่อสร้างและค่างานก่อสร้างท่ีมีผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง รวมท้ังติดตามข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์ของราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดยการ
กําหนดยืนราคาวัสดุก่อสร้างหลักไว้ล่วงหน้ากับผู้ค้าวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ท้ังหมดทุกโคงการ เพ่ือให้ผู้รับเหมาสามารถ
ซื้อวัสดุจากผู้ค้าวัสดุท่ีบริษัทได้เจรจาต่อรองราคาไว้แล้ว ทําให้สามารถลดความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง และ
ราคาน้ํามันได้ในระยะหนึ่ง จึงสามารถควบคุมต้นทุนท่ีใช้ในการก่อสร้างได้ และเพ่ือเป็นการป้องกันผู้ค้าวัสดุรายเดิม
ข้ึนราคา บริษัทได้จัดตั้งคณะทํางานติดตามราคาวัสดุก่อสร้างและจัดหาวัสดุทดแทนจากผู้ผลิตรายใหม่ เพ่ือให้สามารถ
กําหนดราคารับจ้างก่อสร้างท่ีทันต่อสถานการณ์และในระดับราคาท่ีแข่งขันได้ในตลาด   
  3.2.2 ศักยภาพและประวัติการทํางานของผู้รับเหมา บริษัทได้มีการว่าจ้างผู้รับเหมารายอ่ืน ท่ีมี
คุณภาพ และมีความม่ันคงทางการเงิน เข้ามามีส่วนรวมในการดําเนินธุรกิจการก่อสร้าง โดยในระยะเวลาท่ีผ่านมาทาง
บริษัทฯ ก็ได้สั่งสมประสบการณ์และทีมงานท่ีมีคุณภาพเพ่ือดําเนินการก่อสร้างด้วยตนเองเพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน และ
ความไว้วางใจ ในการบริหารจัดการ จึงลดความเสี่ยงท่ีทําให้โครงการก่อสร้างล่าช้าและไม่ได้คุณภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะ
กําหนดค่าจ้างเหมารวมค่าแรงและค่าวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา และจะทําการควบคุมคุณภาพของงาน ระยะเวลา
การทํางาน และต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามท่ีบริษัทกําหนดไว ้
  3.2.3 คุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง หัวข้อดังกล่าวนี้ ถือเป็นหัวข้อสําคัญ ท่ีทางบริษัท 
มุ่งเน้นมาโดยตลอด โดยทางบริษัท ได้ตั้งทีมงานเพ่ือพัฒนาและศึกษาระบบการก่อสร้างรวมถึงการติดตามแก้ไขการ
ก่อสร้างท่ีผ่านมาว่ามีส่วนใดท่ีต้องพัฒนาเพ่ือให้บริษัท ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ ดังนั้นบริษัทจึง
เข้มงวดท้ังในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานของงานก่อสร้าง ระยะเวลาและต้นทุน ให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ โดย
ทางบริษัทได้มีการนําระบบการบริหารคุณภาพ ISO เข้ามาใช้กับงานก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยลดความซ้ําซ้อนในการใช้
ทรัพยากร เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นําไปสู่ความเป็นสากล อีกท้ังยังมีทีม QC ส่วนกลาง ท่ีทําหน้าท่ี
ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและตามมาตรฐานงานก่อสร้างของบริษัท อัน
ก่อให้เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ตั้งทีมงานหาจุดอ่อนของระบบการ
ก่อสร้างท่ัวไปและนํามาพัฒนาการก่อสร้างของทางบริษัทอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการก่อสร้างและพัฒนา
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โครงการจะมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีผลกระทบค่อนข้างมาก เช่น การขาดแคลนแรงงาน การข้ึนค่าแรงงานข้ันต่ํา การ
ปรับราคาของวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้นบริษัทจึงใช้กลยุทธ์ในหลากหลายมิติ เพ่ือลดปัญหาผลกระทบ   
  3.2.4 ความเสี่ยงของการขาดแคลนผู้รับเหมา เนื่องด้วยทางบริษัทได้ดําเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา
พอสมควร ทําให้ทีมงานสั่งสมแรงงานและผู้รับเหมารายย่อยและรายกลางเป็นจํานวนพอสมควร แต่ความเป็นจริง
สภาวะเศรษฐกิจนั้น มีท้ังขาข้ึนและขาลง ทางทีมงานจึงไม่ประมาทในการรับมือกับเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ เพ่ือ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของทางบริษัท กลยุทธ์ในการรับมือคือต้องมีการปรับราคาจ้างเหมาให้เหมาะสมตาม
อัตราตลาด รวมท้ังจัดเกรดผู้รับเหมา เพ่ือสามารถปรับอัตราจ้างพิเศษให้แก่ผู้รับเหมาฝีมือดีท่ืได้รับความไว้วางใจ
หลังจากท่ีได้ร่วมงานกันมาระยะหนึ่งแล้ว และประการสําคัญต้องใช้ระบบก่อสร้างก่ึงสําเร็จรูปมากข้ึน ท้ังงาน
โครงสร้าง งานพ้ืน งานโครงหลังคา และงานก่อฉาบ เพ่ือลดอัตรา พ่ึงพาแรงงานให้น้อยลง เป็นวิธีท่ีจะช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานให้บรรเทาลงได้ แต่ในทางปฏิบัติ ทางทีมงานก็มีการเพ่ิมจํานวนผู้รับเหมา และแรงงานฝีมือ 
เพ่ือลดผลกระทบดังกล่าว 
  3.2.5 ความเสี่ยงในการจัดซ้ือท่ีดินเพื่อการพัฒนาโครงการ โครงการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีทําเล
ท่ีตั้งอยู่บริเวณชุมชน ท่ีลูกค้าสามารถเดินทางเข้าออกอย่างสะดวก ท้ังนี้ท่ีดินบริเวณดังกล่าวเป็นท่ีดินท่ีบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ต้องการนํามาสร้างโครงการ และท่ีดินในบริเวณดังกล่าวมีอยู่อย่างจํากัด สําหรับวิธีการป้องกัน
ความเสี่ยง ในส่วนนี้บริษัทฯ ได้มีการวางแผนระยะยาวไว้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดซื้อท่ีดินในปริมาณท่ี
สามารถรองรับกับแผนงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ท่ีจะมีข้ึนในอนาคต โดยบริษัทฯจะทําการค้นคว้าและวิจัย
การตลาด ทําการวิเคราะห์ว่ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเป็นศูนย์กลางความเจริญของธุรกิจและแหล่งชุมชน   
 3.3 ธุรกิจลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ดําเนินการโดย บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)   
  3.3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ จากการท่ีบริษัทฯ  มีลักษณะการประกอบธุรกิจหลักลงทุนใน
บริษัทอ่ืน (Holding  Company)  รายได้หลักจึงเป็นเงินปันผลท่ีได้รับจากบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกัน  ซึ่ง
ข้ึนอยู่กับผลการดําเนินการของบริษัทเหล่านี้เป็นสําคัญโดยปัจจุบัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯลงทุนใน
บริษัทอ่ืนท้ังหมด 11 แห่ง ประกอบกับเป้าหมายของบริษัทฯ  ท่ีจะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่อไปในอนาคต  จึงมีความเป็นไปได้ว่าบริษัทฯ  อาจจะมีบริษัทย่อยเพ่ิมเติมอีกในอนาคต
ซึ่งการลงทุนในแต่ละโครงการท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตมีปัจจัยเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯดังนี ้
   1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้รับจ้างดําเนินการโรงไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัท 
Outsource มาเป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้า ได้แก่ CRB TSG MWE PGP และ SGP ตามสัญญาจ้างเดินเครื่องและ
บํารุงรักษา  เนื่องจากมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์การลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวล  และมีความชํานาญเก่ียวกับ
ดําเนินการของโรงไฟฟ้าชีวมวล  รวมท้ังการควบคุมและดูแลรักษาเครื่องจักร  และอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับผลิตไฟฟ้าจาก
เชื้อเพลิงชีวมวล  ตลอดจนมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและเชื้อเพลิงซึ่งถือเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล  ซึ่งหากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าเกิดจากผู้ท่ีไม่มีความชํานาญหรือไม่มี
ประสบการณ์อาจเกิดความเสียหายต่อโรงไฟฟ้า  อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบซึ่งจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อบริษัทฯ   
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  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ  ตระหนักถึงความเสี่ยงของการพ่ึงพิงดังกล่าว  โดยยึดหลักปฏิบัติกับคู่ค้าตาม
นโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Best Practices)  ท่ีบริษัทฯ  กําหนดไว้  โดยกําหนดเงื่อนไขใน
สัญญาจ้างเดินเครื่องให้เหมาะสม  ในขณะเดียวกันสามารถสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดประโยชน์กันท้ัง 2 ฝ่ายได้  เช่น  
การกําหนดค่าตอบแทนให้กับผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้า (Operator) ตามสัญญาจ้างเดินเครื่องและบํารุงรักษา ซึ่งผันแปร
ตามรายได้ค่าไฟฟ้าสุทธิ  โดยกําหนดเป้าหมายข้ันต่ําในการผลิตโดยหากผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้า (Operator) ผลิตไฟฟ้า
ได้เกินกว่าเป้าหมาย CRB TSG MWE ก็จะมีค่าตอบแทนส่วนเพ่ิมให้แก่ผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้า (Operator) เพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  และ CRB TSG MWE ยังสามารถมีรายได้และกําไรเพ่ิมข้ึนจากหน่วยผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนด้วย
เช่นกัน  ในทางกลับกันหากผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้า (Operator) ผลิตไฟฟ้าต่ํากว่าเป้าหมายก็จะมีค่าปรับเกิดข้ึนเพ่ือ
ป้องกันหรือลดผลกระทบไม่ให ้CRB TSG MWE เสียประโยชน์  เป็นต้น  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีขบวนการคอยติดตาม
ดูแลผลการปฏิบัติงานของ ผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้า (Operator) ภายใต้เงือ่นไขท่ีเหมาะสมได้  อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากท้ังสองฝ่ายไม่สามารถตกลงเงื่อนไขสัญญาได้  บริษัทฯมีแผนท่ีจะสรรหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญจากภายนอกหรือฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทฯ  ในระหว่างท่ีสัญญากับผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้า 
(Operator)ยงัไม่สิ้นสุดลงให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนการทํางาน ผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้า (Operator) 
  ปัจจุบันบริษัทฯไม่ได้กําหนดรูปแบบการดําเนินการโรงไฟฟ้ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยจะพิจารณา
ความเหมาะสมของแต่ละโครงการว่าจะเลือกดําเนินโครงการเองหรือจะจัดจ้างผู้ดําเนินโครงการเป็นสําคัญ
นอกจากนั้นเพ่ือลดการพ่ึงพิงผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้า (Operator)  บริษัทฯได้จัดจ้างวิศวกรท่ีมีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าชีวมวลเพ่ือดําเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลMGPซึ่งปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ของMGP  ดําเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว เม่ือวันท่ี  8 เมษายน 2559  ท้ังนี้การท่ีบริษัทย่อยของบริษัทฯเริ่มมี
การบริหารโรงไฟฟ้าได้เองจะสามารถนํามาประเมินเปรียบเทียบ และช่วยเพ่ิมความม่ันใจให้กับบริษัทฯ ว่าในอนาคต
บริษัทฯ  จะสามารถดําเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลเองได้และลดการพ่ึงพิงผู้รับจ้างดําเนินการโรงไฟฟ้าภายนอกลง 

2) ความเสี่ยงด้านเช้ือเพลิง   
    2.1)  ความเสี่ยงจากความพอเพียงของเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการ
ดําเนินธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงไฟฟ้าท่ีมิได้เป็นเจ้าของแหล่งเชื้อเพลิงเอง  โดยหากโรงไฟฟ้าชีวมวล
ไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องโรงไฟฟ้าจะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกําลังการผลิต  ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อรายได้และผลตอบแทนของโครงการ  รวมถึงความสามารถในการชําระหนี้และความสามารถ
จ่ายเงินปันผลมายังบริษัทฯ  ในท่ีสุด   
  บริษัทฯ  ตระหนักถึงผลกระทบและกําหนดแนวทางลดความเสี่ยงดังกล่าว  โดยก่อนท่ีบริษัทฯ จะเริ่ม
ลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล  บริษัทฯ จะเข้าไปทําการศึกษาความเพียงพอของปริมาณเชื้อเพลิงโดยการ
เข้าไปสํารวจปริมาณเชื้อเพลิงในรัศมีท่ีสามารถขนส่งได้รอบโรงไฟฟ้าว่ามีปริมาณเชื้อเพลิงเพียงพอต่อความต้องการ
ของโรงไฟฟ้าชีวมวลหรือไม่  ท้ังนี้ บริษัทฯ  กําหนดให้โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทย่อย  มีโกดังเก็บเชื้อเพลิง
ขนาดใหญ่ไว้ในบริเวณโรงไฟฟ้า  และมีพ้ืนท่ีโล่งว่างท่ีสามารถเก็บเชื้อเพลิงในปริมาณมากไว้ได้  เพ่ือใช้ในการสํารอง
เชื้อเพลิงในช่วงท่ีขาดแคลน  โดยบริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะสํารองเชื้อเพลิงไว้ในโกดังอย่างต่ํา 15 วัน  ซึ่งกําหนดไว้ใน
สัญญาว่าจ้างเดินเครื่องกับ VSPP GPP และ STEM 
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     นอกจากนี้บริษัทฯ  กําหนดกลยุทธ์ในการเข้าถึงแหล่งเชื้อเพลิง  โดยการจัดจ้างผู้ดําเนินการ
โรงไฟฟ้า ("Operator") ซึ่งมีขอบเขตบริการครอบคลุมการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอสําหรับการดําเนินการโรงไฟฟ้า
ด้วย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาว่าผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้ามีความสามารถท่ีจะเข้าถึงแหล่งเชื้อเพลิงและสามารถผลิตและ
จําหน่ายไฟฟ้าได้ตามท่ีสัญญาในการจัดจ้างผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้ากําหนด ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าของ CRB TSG และ 
MWE  หรือบริษัทฯ  อาจให้บริษัทย่อยทําสัญญาซื้อขายเชื้อเพลิงระยะยาวกับผู้ประกอบการท่ีเป็นเจ้าของเชื้อเพลิง  
ท้ังนี้บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ากับเจ้าของเชื้อเพลิงโดยตรงได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าของ MGP PGP SGP 
และ PTG   เพ่ือสามารถเข้าถึงแหล่งเชื้อเพลิงขนาดใหญ่เพียงพอสําหรับป้อนให้กับโรงไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนี้  บริษัทฯ  มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับเจ้าของเชื้อเพลิงชนิดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันใน
การจัดหาเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอในระยะยาว  
            2.2)  ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนท่ีมีสัดส่วนสูง
ท่ีสุดสําหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล  หากราคาเชื้อเพลิงปรับตัวสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคัญจะส่งผลกระทบต่อกําไร  และ
ผลตอบแทนของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอย่างมีนัยสําคัญเช่นกัน  บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาเชื้อเพลิง 
โดยการผลักภาระให้ผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้า ("Operator") รับผิดชอบในการจัดหาเชื้อเพลิง ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา
ว่าจ้างเดินเครื่อง อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการดําเนินการท่ีผ่านมาราคาของเชื้อเพลิงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผันผวน
อย่างมีนัยสําคัญท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท  นอกจากนี้ความแตกต่างของต้นทุนส่วนหนึ่งเป็นผลของการผสม
ประเภทของเชื้อเพลิงใช้ในการผลิตเพ่ือบริหารจัดการต้นทุน  เช่น  ราคาตอไม้จะถูกกว่าราคาปีกไม้  ดังนั้นหากใช้
สัดส่วนตอไม้สูงต้นทุนราคาเฉลี่ยจะมีแนวโน้มท่ีต่ําลง  เป็นต้น 
     อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิงอย่างสมํ่าเสมอ  โดย หาก
ช่วงเวลาใดท่ีเชื้อเพลิงหลักมีปริมาณมากและราคาต่ํา  บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้บริหารโรงไฟฟ้าทําการซื้อเชื้อเพลิงใน
ปริมาณเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ  มีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่สําหรับเก็บเชื้อเพลิงท้ังในร่มและกลางแจ้ง
นอกจากนี้ กรณีท่ีเชื้อเพลิงหลักมีราคาสูงมากและไม่คุ้มค่าในการผลิตบริษัทฯอาจพิจารณาเลือกใช้เชื้อเพลิงประเภท
อ่ืนท่ีสามารถใช้กับเตาเผาของโรงไฟฟ้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย  เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาเลือกเทคโนโลยี
เครื่องจักรท่ีสามารถใช้เชือ้เพลิงได้หลายประเภท 
  3) ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการโรงไฟฟ้า ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทบางโครงการ
ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการดําเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนการ บริษัทฯ  ตระหนักถึงความ
เสี่ยงของการพัฒนาโครงการก่อนท่ีโรงไฟฟ้าชีวมวลจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย์  ซึ่งโครงการเหล่านี้อาจเกิดความ
ล่าช้าอันเนื่องมาจากความล่าช้าของการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ความล่าช้าจากการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ของผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (EPC Contractor) ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชน  หรือปัญหาจากภัย
ธรรมชาติ  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบถึงระยะเวลาดําเนินการ  และ/หรือ  ต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนเกินกว่าท่ีประมาณ
การณ์เอาไว้ (Cost Overrun)  ซึ่งจะมีผลกระทบทําให้บริษัทไม่สามารถรับรู้รายได้ตามแผนการ และส่งผลให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายในท่ีสุด  ดังนั้น  บริษัทฯ  จึงได้กําหนดมาตรการในการดําเนินการ
เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว  อาทิ  การจัดทําคู่มือท่ีอธิบายถึงข้ันตอนการขอใบอนุญาตต่างๆ รวมท้ังเอกสารและข้อมูล
ท่ีสําคัญท่ีต้องนําส่งในแต่ละข้ันตอน  เพ่ือความถูกต้อง  ครบถ้วนและรวดเร็วในการดําเนินการในแต่ละข้ันตอนของ
การยื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆ การคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างท่ีมีชื่อเสียง  ประสบการณ์และความชํานาญ  รวมถึง
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การทําสัญญาอย่างรัดกุมและการรับประกันผลงานภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ  และอาจรวมถึงการให้ผู้รับเหมา
รับประกันประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตไฟฟ้า  การสื่อสารทําความเข้าใจกับชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ  
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน  การทําสัญญาประกันภัยเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติรวมท้ังบริษัทฯ  
จะทําการว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพ่ือบริหารงานโครงการและงานก่อสร้าง  โดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การควบคุม ตรวจสอบและ ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือให้ม่ันใจว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด หากเกิดกรณีการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง จะมีอัตราค่าปรับตามสัญญา
กําหนด   
  4) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายจากการดําเนินงานของ
บริษัทย่อย บริษัทฯ  ได้ตระหนักถึงความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านนี้  จึงได้กําหนดให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการติดตามผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าท่ีบริษัทฯ  เข้าไปร่วมลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ  
ตัวอย่างเช่น VSPP  ซึ่งเปน็ผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ CRB  จะสรุปข้อมูลผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าให้กับ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯทุกวัน รวมท้ังวิเคราะห์ผลตอบแทนเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  เพ่ือให้ม่ันใจว่า
ธุรกิจท่ี บริษัทฯ  เข้าไปลงทุนมีผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้บริษัทฯยังได้
กําหนดมาตรการและแนวทางดําเนินการเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้  เช่น 

- กําหนดนโยบายในการบริหารงานในบริษัทย่อย  โดยมอบหมายให้กรรมการ  และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยโดยมีจํานวนไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯในบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)  นอกจากนี้บริษัทฯยังได้แต่งตั้งผู้แทนของบริษัทฯเข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงใน
บริษัทย่อยด้วย 

- บริษัทฯสามารถเข้าถึงข้อมูลการดําเนินการของโรงไฟฟ้าตลอดเวลาด้วยระบบ Real Time Monitoring  
และบริษัทฯ จะได้รับรายงานประจําวันจากผู้ดําเนินการโรงไฟฟ้า  ซึ่งทําให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสามารถจัดทํารายงาน
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือให้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 

- มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯเข้าตรวจสอบกิจกรรมต่างๆในบริษัทย่อยอย่างสมํ่าเสมอตาม
แผนการตรวจสอบประจําปี (Audit Plan)  เพ่ือให้เชื่อม่ันได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
  5) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ ่โครงการโรงไฟฟ้าในปัจจุบันของบริษัทฯ  มีลูกค้ารายใหญ่
เพียงรายเดียว คือ กฟภ. (สําหรับโครงการ PTG มีลูกค้า คือ  กฟผ.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีรับซื้อไฟฟ้าท่ีผลิต
ได้ท้ังหมดตามสัญญาซึ้อขายไฟฟ้าซึ่งได้กําหนดจํานวน หรือปริมาณและราคารับซื้อไว้อย่างแน่นอนในแต่ละช่วงเวลา
ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิต และการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของสํานัก งาน นโยบายและแผนพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน  เช่นเดียวกับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรายอ่ืน ๆ 
  6) ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ  การต่อต้านของมวลชนในพื้นท่ี  และการก่อวินาศกรรม ในการประกอบ
ธรุกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุข้ึนจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รวมท้ัง
มีความเสี่ยงท่ีเกิดจากการต่อต้านของชุมชนเนื่องจากทัศนคติของชุมชนท่ีมีต่อโรงไฟฟ้าหรือกระบวนการผลิตอาจ
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ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน  โดยอาจมีสาเหตุมาจากอายุการใช้งานของตัวโรงไฟฟ้า  การปฏิบัติงานของบุคลากร  
นอกจากนี้โรงไฟฟ้าอาจเป็นเป้าหมายของการก่อวินาศกรรม 
         บริษัทฯ เชื่อว่าจากมาตรการท่ีมีอยู่และการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  แนวโน้มของความ
เสี่ยงในประเด็นนี้จึงมีไม่มาก  อย่างไรก็ตาม  ฝ่ายบริหารได้กําหนดมาตรการต่าง ๆ และให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี ้

- การเน้นย้ํากับผู้ปฏิบัติงาน (หรือผู้รับจ้างบริหารโรงไฟฟ้า)  อย่างสมํ่าเสมอถึงความไม่ประมาทเพราะ
เชื่อว่าความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนํามาซึ่งความเสียหายท่ีประมาณค่ามิได ้

- การบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้เพ่ือให้เครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์นั้น ๆ สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และส่วน
ราชการท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกันทุกฝ่าย 

- การกําหนดแผนการรักษาความปลอดภัยและแผนฉุกเฉิน  การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบกล้อง
วงจรปิด  รวมท้ังการฝึกซ้อมเป็นประจํา 

- การจัดทําประกันภัยโรงไฟฟ้าท่ีครอบคลุมในเรื่อง All Risks, Machinery Breakdown, Business 
Interruption และ Third Party Liability เพ่ือความม่ันใจว่าหากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดจะได้รับความคุ้มครอง
อย่างพอเพียงและเหมาะสม 
  7) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ และองค์กรกํากับดูแล  
   ความเสี่ยงจากกระบวนการเปิดรับซ้ือไฟฟ้าโดยใช้วิธีการคัดเลือกการแข่งขันทางด้านราคา 
(Competitive Bidding) จากการท่ีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจาก
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) 
โดยใช้วิธีการคัดเลือกการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding)  ใช้อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ แบบ Feed-
in Tariff  (FiT) โดยจะทําการคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการท่ีเสนอส่วนลดสูงสุดของอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT 
ในส่วนคงท่ี (FiTF) ก่อน และเรียงลําดับตามส่วนลดท่ีเสนอจนครบปริมาณตามเป้าหมาย  ซึ่งประกาศหลักเกณฑ์
ดังกล่าวส่งผลให้การแข่งขันทวีความรุนแรงมากข้ึน อาจจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีจะขยายการลงทุน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าในอนาคต  
   อย่างไรก็ตาม จากเดิมท่ีบริษัทฯ มีแผนการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้  ท้ังนี้เพ่ือลด
ผลกระทบจากความเสี่ยงข้างต้น บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุนไปยังภาคอ่ืนๆ และขยายการลงทุนในต่างประเทศ  
รวมท้ังพิจารณาพลังงานหมุนเวียนทางเลือกชนิดอ่ืน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม  พลังงานขยะ ฯลฯ  
   ความเสี่ยงการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในส่วนของการพัฒนา
โครงการเข่ือนพลังงานไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความ
เสี่ยงของการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในต่างประเทศ  บริษัทจึงมีการกําหนดมาตรการในการคัดเลือกโครงการลงทุน 
และผู้ร่วมลงทุนอย่างรอบคอบ ท้ังการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ การเมือง 
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สังคมของประเทศท่ีจะร่วมลงทุน และนําสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนเครื่องจักร
อุปกรณ์ และต้นทุนการก่อสร้าง รวมถึงมาตรการข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน และ
ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะ ได้รับจากการลงทุนนั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
(Sensitivity Analysis) ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับโครงการดังกล่าว เพ่ือเตรียมหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า 
เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อการประกอบธุรกิจในต่างประเทศเป็นอย่างมาก  
  8) ความเสี่ยงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้าของบริษัทย่อย  อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
ท้ังท่ีเป็นของหน่วยงานของรัฐส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวครอบคลุมถึงเรื่องการ
ควบคุมมลพิษท้ังทางดิน  น้ํา อากาศ และสารพิษ การกําจัดและจัดการขยะและของเสีย  สุขภาพและความปลอดภัย
ในการทํางาน  และการจัดการวัตถุท่ีเป็นอันตราย  ซึ่งข้อกําหนดดังกล่าวมีความซับซ้อน  เปลี่ยนแปลงบ่อย  และการ
บังคับใช้กฎหมายและระเบียบดังกล่างบางกรณีข้ึนอยู่กับการตีความของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง  
     ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากโรงไฟฟ้า โดยก่อนเริ่ม
ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบริษัทฯได้ดําเนินการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (“ESA”) 
และจัดทําการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยรอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าสําหรับบริษัทย่อยยกเว้นโครงการPTG ท่ีบริษัทฯจะจ้าง
ท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (“EIA”) เนื่องจากเป็นโครงการท่ีมีกําลังผลิตเกินกว่า 10 
เมกะวัตต์  ท้ังนี้  กลุ่มบริษัทฯ  ได้ดําเนินมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อาทิ  ระบบการระบายสาร
ออกจากโครงการ  ระบบควบคุมมลสาร  ระบบการจัดการน้ําเสีย  ระบบกําจัดกากและของเสียโดยใช้ประโยชน์จาก
กากข้ีเถ้าท่ีเหลือจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและชุมชนรอบข้างเพ่ือใช้เป็นปุ๋ย ระบบดักจับฝุ่น
ละอองแบบลมหมุนวน (Multi-Cyclone)  และระบบดักจับฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Precipitator) 
เป็นต้น  นอกจากนี้  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยยังมีการดําเนินการติดตามและตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ี
อาจเกินข้ึนอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้องและลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้โรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยเป็นโรงไฟฟ้าเพ่ือชุมชนโดยแท้จริง และจาก
ผลการตรวจวัดมลภาวะด้านเสียง  ด้านฝุ่น  และด้านอากาศ  ของโรงไฟฟ้าในบริษัทย่อย ในปี 25561  มีผลการ
ตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนดทุกรายการ 
  9) ความเสี่ยงด้านการเงิน  
    ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย ตามลักษณะการประกอบธุรกิจลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลต้องใช้เงินลงทุนสูง  ซึ่งผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้เงินกู้ในรูปแบบวงเงินกู้สินเชื่อโครงการ
ระยะยาว (Project Finance) จากสถาบันการเงิน  โดยมีอัตราส่วนเงินกู้ต่อทุนโดยประมาณตั้งแต่ 2:1 จนถึง 3:1 
และส่วนใหญ่กําหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Interest Rate) ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยก็
อาศัยเงินกู้ในรูปแบบเดียวกัน รวมถึงโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการและต้องใช้เงินกู้ ธนาคารจะกําหนด
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายทาง
การเงินของบริษัทฯ  
             บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว  โดยในช่วงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
(Project Feasibility) บริษัทฯ  ได้ศึกษาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในกรณีต่าง ๆ เพ่ือให้



รายงานประจําปี 2561   บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากัด (มหาชน)  

Page 47 of 245 

 

ครอบคลุมในกรณีท่ีอัตราดอกเบี้ยมีความผันผวนมาก  เพ่ือประเมินถึงผลกระทบทางการเงินก่อนการตัดสินใจท่ีจะ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง  นอกจากนี้ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ  ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทฯ ประกอบกิจการ อาจพิจารณาทางเลือกจากแหล่งเงินกู้อ่ืนๆ นอกจากสถาบันการเงิน  
เช่น  การออกตราสารหนี้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยได้  เป็นต้น  

   10) ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้น  
    ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการในบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลักจากการถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 
50 และร้อยละ 75  เนื่องจากบริษัทฯ มีลักษณะการประกอบธุรกิจเป็น Holding Company ไม่มีการประกอบธุรกิจ
หลักเป็นของตนเอง  โดยท่ีรายได้หลักของบริษัทฯ จะเป็นเงินปันผลมาจากบริษัทย่อย  ซึ่งการมีมติจ่ายเงินปันผลใน
แต่ละบริษัทต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก  นอกจากนี้การเข้าทํารายการท่ีสําคัญรวมถึง  การเพ่ิมทุน การลดทุน  
และการซื้อหรือขายกิจการ  ซึ่งต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เช่นกัน  ดังนั้น 
บริษัทฯ อาจได้รับความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมสิทธิในการออกเสียงจนได้รับมติท่ีสําคัญดังกล่าวใน
บริษัทย่อยได้  ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ  มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 50 ได้แก่ MGP SP PA และท่ีน้อยกว่าร้อยละ 75 ได้แก่ CRB TSG PTG PGP และ SGP และท่ีมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 85 ได้แก่ MWE TPCH1 TPCH2 TPCH5 TPCH6 THCH7 และ TPCH8 

          จากสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย  บริษัทฯ มีสัดส่วนจํานวนกรรมการไม่น้อยกว่าสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทย่อยทุกแห่ง  และสามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นควบคุมเสียงข้างมากในบริษัทย่อยทุกแห่งซึ่งจะสามารถ
ควบคุมวาระสําคัญเรื่องการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลได้  ยกเว้น MGP  ซึ่งบริษัทฯ  ถือหุ้นร้อยละ 46  อย่างไรก็ดี  ใน
ด้านการบริหารงานนั้น  ข้อบังคับของบริษัทย่อยทุกแห่งได้ถูกกําหนดให้แต่ละบริษัทดําเนินตามนโยบายท่ีบริษัทฯ 
กําหนดไว ้

 
4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  
 4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 4.1.1 ธุรกิจก่อสร้าง 

ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัท ใช้ในการประกอบธุรกิจก่อสร้าง มีรายละเอียดตามมูลค่าทางบัญชี  (หักค่า
เสื่อมราคาแล้ว) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

              หน่วย : ล้านบาท 

ลักษณะทรัพย์สิน ที่ตั้ง กรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธ ิ

ณ 31 ธ.ค.61 

ที่ดินและส่วนปรับปรุง จาํนวน 3 แปลง     
โฉนดเลขที่ 5968, 6541 และ 6542 
เนื้อที่รวม 1 ไร่ 35 ตร.วา   

เลขที่ 2,4 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 
แยก 8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้
บัว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

เจ้าของ จดจํานองกับ
สถาบันการเงิน 

6.86 

อาคารสํานักงาน และ ส่วนต่อเติมอาคาร   เลขที่ 2,4 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 
แยก 8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวง
จรเข้บัว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

เจ้าของ จดจํานองกับ
สถาบันการเงิน 

21.65 

ที่ดินและส่วนปรับปรุง 2 แปลง  โฉนดเลขที่ 14440 
และ 14441 เนื้อที่รวม 18 ไร่  

อ.สามโคก จ.ปทุมธาน ี เจ้าของ จดจํานองกับ
สถาบันการเงิน 

9.00 
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ลักษณะทรัพย์สิน ที่ตั้ง กรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธ ิ

ณ 31 ธ.ค.61 

ส่วนต่อเติมอาคาร และ อาคารบ้านพัก อ.สามโคก จ.ปทุมธาน ี เจ้าของ - 10.47 

ที่ดินจํานวน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 3921, 3922, 
19049 และ 76130 

จ.สุราษฏร์ธาน ี เจ้าของ - 11.00 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง   เจ้าของ ปลอดภาระผกูพัน/ 
ภายใต้สัญญาเช่าซ้ือ 

20.69 

เคร่ืองใช้สํานักงาน และ เคร่ืองตกแต่ง  เจ้าของ ปลอดภาระผกูพัน 6.40 

ยานพาหนะ  
 

เจ้าของ ปลอดภาระผกูพัน/
ภายใต้สัญญาเช่าซ้ือ 

4.37 

งานระบบไฟฟ้า ประปา เลขที่ 2,4 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 
แยก 8 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวง
จรเข้บัว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

เจ้าของ - 1.07 

รวม 91.54 

4.1.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
ทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัท ใช้ในการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายละเอียดตามมูลค่าทางบัญชี 

(หักค่าเสื่อมราคาแล้ว) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 
               หน่วย : ล้านบาท 

ลักษณะทรัพย์สิน ที่ตั้ง 
ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน 
มูลค่าสุทธ ิ

ณ 31 ธ.ค.61 

เคร่ืองใช้สํานักงาน และ เคร่ืองตกแต่งสํานักงาน  เจ้าของ ปลอดภาระผกูพัน 0.11 

ยานพาหนะ  เจ้าของ ปลอดภาระผกูพัน  0.06 

รวม 0.17 
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4.1.3 ธุรกิจพลังงาน 
ปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้ามีข้อมูลสรุปอุปกรณ์หลัก ดังนี้  

อุปกรณ ์
เทคโนโลยี/ 
ผู้ผลิต 

ประเภท อธิบายการทาํงาน 

CRB/ MWE/TSG/PGP/SGP 

CombustionChamber เยอรมน/ี 
เยอรมน ี

ห้องเผาไหม้ ชนิดใช้ตะกรับ
แบบขั้น บันได และมีห้องเผา
ไหม้เพิ่มเติมด้านหลัง  

เชื้อเพลิงถูกป้อนเข้าห้องเผาไหม้ด้วยชุดผลักไฮดรอลิค เข้าสู่ห้องเผาไหม้แบบขั้นบันได ซึ่งปรับความเร็วของการเคลื่อนที่ได้ เมื่อ
เชื้อเพลิงพลิกลงมาจากขั้นบันไดแต่ละขั้น จะมีการพลิกกลับตัว ทําให้ด้านล่างของชิ้นเชื้อเพลิงที่สัมผัสอยู่กับตะกรับและยังไม่มี
การเผาไหม้ ได้กลับตัวขึ้นข้างบนได้ติดไฟ ทําให้มีการเผาไหม้โดยสมูรณ์และการมีห้องเผาไหม้เพิ่มเติมด้านหลัง (Post 
Combustion) จะช่วยให้เชื้อเพลิงที่ยังเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เกิดการเผาไหม้โดยสมบูณ์ในห้องเผาไหม้นี้ ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพ
ของการเผาไหม้ ดีขึ้นมาก 

Boiler เ ย อ ร ม น ี/ 
ไทย 

ชนิดท่อน้าํมี Drum 1 ชุด มี
ท่อน้ําเป็นผนังสําหรับรับ
ความร้อนและน้ําหมุนเวียน
แบบธรรมชาติ  

อากาศร้อนที่ออกจากห้องเผาไหม้ จะถูกส่งเข้าเครื่องกําเนิดไอน้าํ (Boiler) เพื่อต้มน้ําและเปลี่ยนสภาพเป็นไอน้ําร้อนยวดยิ่ง 
(Superheated steam)จากนั้นจะถูกส่งไปตามท่อไอน้ําเพื่อนาํไปหมุนกังหันไอน้ํา 

Steam Turbine ญี ่ปุ ่น /
ญี่ปุ่น 

กังหันไอน้ําแบบอิมพัลส์ มี
ใบพัด 9 ชุด และไอน้ํากลั่น
ตัวทั้ง หมด พร้อมด้วยเกียร์
ทดรอบ  

ไอน้ําร้อนยวดยิ่งจากเครื่องกาํเนิดไอน้าํ (Boiler) จะถูกนาํเข้ามาหมุนกังหันไอน้ําหลังจากนั้น ไอน้ําจะถูกกลั่นตัวเป็นหยดน้าํในหอ
กลั่น (Condenser) โดยอาศัยน้าํเย็นจากถังเก็บน้าํ และหอหล่อเย็น (Cooling Tower) จากนั้นน้ําเหล่านี้จะถูกส่งกลับเข้า Boiler 
เพื่อต้มใหม่ 

Generator ญี ่ปุ ่น / 
ญี่ปุ่น 

เครื ่องกําเน ิดกระแสไฟฟ ้า
แบบ ซินโครนัส ชนิดปิดหมด 
มีการระบายความร้อนด้วย
อา ก า ศ  แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี ่ย น 
ความร้อนด้วยน้ําการกําเนิด

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จะถูกขับเคลื่อนด้วยกังหันไอน้ําผ่านชุดเกียร์ทดรอบ และผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดันประมาณ 6,600โวลท์ 
ป้อนเข้าสู่หม้อแปลงเพื่อแปลงแรงดันเป็น 33,000โวลท์ สําหรับ CRB และ TSG ส่วน MWE หม้อแปลงจะแปลงแรงดันเป็น 
20,000โวลท์ เพื่อส่งจําหน่ายแก่การไฟฟ้าต่อไป 
พลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ 10 ของที่ผลิตได้จะถูกใช้สําหรับอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นในการผลิตไฟฟ้าเช่นพัดลม ปั้มน้ํา 
เป็นต้น 
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อุปกรณ ์
เทคโนโลยี/ 
ผู้ผลิต 

ประเภท อธิบายการทาํงาน 

สนามแม่เหล็กเป็นแบบหมุน 
และไม่ต้องมีแปรงถ่าน  

MGP 
CombustionChamber เดนมาร์ก/ 

จีน 
ห้องเผาไหม้ชนิดใช้ตะกรับ
แบบสั ่น ระบายความร้อน
ด้วยน้ํา 

เชื้อเพลิงถูกป้อนเข้าห้องเผาไหม้ด้วยชุดผลักไฮดรอลิค เข้าสู่ห้องเผาไหม้ ที่ใช้ตะกรับแบบสั่น แบบเอียงลง ซึ่งเวลาในการเผาไหม้
จะถูกตั้งให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงแต่ละชนิด โดยการตั้งเวลาให้ตัวเขย่าให้ทํางานเป็นช่วงๆ เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้บริเวณด้านบน
ของตะกรับ จะไหลลงสู่ด้านล่างของตะกรับ และตกลงสู่ตัวลําเลียงขี้เถ้าหนักด้านล่างอากาศร้อนจากการเผาไหม้จะถ่ายเทความ
ร้อนให้Boiler เพื่อผลิตไอน้ํา 

Boiler เดนมาร์ก/ 
จีน 

ชนิดท่อน้ํามี Drum 1 ชุด มี
ท ่อน้ํ า เป ็นผน ัง สําหร ับร ับ
ความร้อนและน้ํา หมุนเวียน
แบบธรรมชาติ มี ชุดทําไอน้ํา
ร ้อ น ย ว ด ยิ ่ง  4 ช ุด  เ ป ็น
เ ท ค โ น โ ล ย ี ผ ล ิต ไ อ น้ํ า
อุณหภูมิสูงและ แรงดันสูง 
  

อากาศร้อนที่ออกจากห้องเผาไหม้ ซึ่งอยู่ด้านล่างของเครื่องกําเนิดไอน้ํา (Boiler) จะส่งความร้อนด้วยการพาความร้อน และแผ่
รังสีความร้อนเพื่อต้มน้ําและเปลี่ยนสภาพเป็นไอน้ําร้อนยวดยิ่ง (Superheated steam)ไอน้ํานี้จะถูกส่งไปตามท่อไอน้ําเพื่อนาํไป
หมุนกังหันไอน้าํ 
 

Steam Turbine จีน / จีน กังหันไอน้ําแบบรีแอคชั ่น มี
ใบพัด 18ชุด และไอน้ํากลั่น
ตัวทั้งหมดพร้อมด้วยเกียร์ทด
รอบ  

ไอน้ําร้อนยวดยิ่งจากเครื่องกาํเนิดไอน้าํ (Boiler) จะถูกนาํเข้ามาหมุนกังหันไอน้ําหลังจากนั้น ไอน้ําจะถูกกลั่นตัวเป็นหยดน้าํในหอ
กลั่น (Condenser) โดยอาศัยน้าํเย็นจากถังเก็บน้าํ และหอหล่อเย็น (Cooling Tower) จากนั้นน้ําเหล่านี้จะถูกส่งกลับเข้า Boiler 
เพื่อต้มใหม่ 

Generator เยอรมน ี / 
เยอรมนี 

เครื ่องกําเน ิดกระแสไฟฟ ้า
แบบ ซินโครนัส ชนิดปิดหมด 
มีการระบายความร้อนด้วย
อากาศ และแลกเปลี่ยนความ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จะถูกขับเคลื่อนด้วยกังหันไอน้ําผ่านชุดเกียร์ทดรอบ และผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดันประมาณ 11,000โวลท์ 
ป้อนเข้าสู่หม้อแปลงเพื่อแปลงแรงดันเป็น 22,000โวลท์ เพื่อส่งจําหน่ายแก่การไฟฟ้าต่อไป 
พลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ 10 ของที่ผลิตได้จะถูกใช้สําหรับอุปกณ์ต่างๆที่จําเป็นในการผลิตไฟฟ้าเช่นพัดลม ปั้มน้ํา 
เป็นต้น 
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อุปกรณ ์
เทคโนโลยี/ 
ผู้ผลิต 

ประเภท อธิบายการทาํงาน 

ร ้อ น ด ้ว ย น้ํ า ก า ร กํ า เ น ิด
สนามแม่เหล็กเป็นแบบหมุน 
และไม่ต้องมีแปรงถ่าน  
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4.2  นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
  นโยบายการลงทุนของบริษัท คือ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจท่ีเก้ือหนุนและเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการทําธุรกิจของบริษัทหรือเป็นธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโตโดยจะคํานึงถึง
อัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนเป็นสําคัญ  
  4.2.1 ธุรกิจก่อสร้างและกิจการร่วมค้า  บริษัทฯ มีการร่วมลงทุนกับกิจการอ่ืนท่ีมี
ประสบการณ์และมีความชํานาญเฉพาะด้านเพ่ือร่วมประมูลงานและก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึ่งจําเป็นต้องมี
ประวัติการดําเนินโครงการตามขนาดท่ีผู้ว่าจ้างกําหนดรวมถึงการใช้เทคนิคเฉพาะด้านด้วย ซึ่งนอกจาก
ผลตอบแทนจากดําเนินโครงการแล้วบริษัทยังจะได้รับความรู้ในเทคนิคเฉพาะด้านเหล่านั้นด้วยรวมท้ังยังได้
ประสบการณ์ในการทํางานด้วย และสามารถใช้ประวัติการดําเนินงานนี้ในการประมูลต่อๆไปได้ด้วย  
  4.2.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ มีความชํานาญงานก่อสร้างอยู่แล้วและมองเห็น
โอกาสและช่องทางในการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเพ่ิมรายได้อีกช่องทาง
หนึ่ง   
  4.2.3 ธุรกิจพลังงาน จากประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่างๆ บริษัทฯได้ศึกษา
ความเป็นไปได้ของธุรกิจพลังงานแล้วเห็นว่ามีความเป็นไปได้มาก อีกท้ังพลังงานไฟฟ้าก็เป็นสิ่งท่ีจําเป็นมากจึง
เข้าดําเนินธุรกิจพลังงาน เพ่ือเพ่ิมรายได้ท่ีม่ันคงให้กับบริษัทในระยะยาว  
  4.2.4 ธุรกิจการค้า  เป็นธุรกิจท่ีสนับสนุนการดําเนินการในธุรกิจอ่ืนๆ เช่น จัดหาและ
จําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  จัดหาและจําหน่ายเชื้อเพลิง
ให้กับธุรกิจพลังงาน เป็นต้น สินค้าท่ีสั่งมาก็ยังสามารถจําหน่ายให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างอ่ืน และคู่ค้าอ่ืนได้
อีกด้วย 
  ส่วนด้านการบริหารนั้นบริษัทจะควบคุมดูแลโดยจะส่งกรรมการเข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัท
ย่อยและกิจการร่วมค้าทุกแห่ง และหากเป็นบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนักเพียงแต่จะส่ง
ตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้น ๆ ท้ังนี้จํานวนตัวแทนจากบริษัทท่ีเข้าไปเป็นกรรมการจะ
ข้ึนอยู่กันสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท  
 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย              
  วันท่ี 15 มกราคม 2552 บริษัทฯ ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาท ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ คดี
หมายเลขดํา 2/2552 ให้ ผู้ว่าจ้างรายหนึ่ง ชําระค่าจ้างและค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน  20,910,357.18 บาท 
ทางผู้ว่าจ้าง ยื่นข้อเรียกร้องแย้งและเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน  212,215,137.90 บาท วันท่ี 26 
กรกฎาคม 2556 อนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาดให้ บริษัทฯ ชําระเงินจํานวน 45,421,859.84 บาทให้แก่ผู้
ว่าจ้าง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของจํานวนเงินดังกล่าวนับแต่วันยื่นคําคัดค้าน/ข้อเรียกร้องแย้ง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จ เป็นคดีหมายเลขแดง 60/2556  วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ยื่นคํา
ร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดําท่ี 4604/2556 ศาลแพ่งและศาล
ฎีกาพิพากษาให้บังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ  บริษัทฯ วางเงินชําระหนี้เสร็จสิ้นท่ีกรมบังคับคดี เม่ือ
วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 5,864,876.42 บาท และเงินวางตามหมายอายัด จํานวน 69,040,011.94 
บาท รวมชําระหนี้เสร็จสิ้น 74,904,888.36 บาท 
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  บริษัทยื่นฟ้องผู้ว่าจ้างรายหนึ่ง เป็นคดีหมายเลขดําท่ี พ.293/2556 คดีหมายเลขแดงท่ี 
1138/2557 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทผู้ว่าจ้างดังกล่าว ชําระเงินจํานวน 58,702,466.58 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง และให้คืนหนังสือคํ้าประกัน ยกฟ้องแย้ง ผู้ว่าจ้าง
ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ผู้ว่าจ้างจึงยื่นฎีกาและคําร้องขอทุเลาการบังคดี เม่ือวันท่ี 
25  พฤษภาคม 2561 ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา  
  วันท่ี 11 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้รับหมายศาลของศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นคดี
หมายเลขดําท่ี 334/2560 ให้บริษัทเข้าเป็นผู้ร้องสอดฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากมีผู้ร่วมประกวดราคางาน
ราชการโครงการอาคารพักคนไข้ 298 เตียง โรงพยาบาลพัทลุง รายหนึ่ง ยื่นฟ้องและขอให้จังหวัดพัทลุง 
ยกเลิกการสั่งจ้าง บริษัทฯ มูลค่างานท่ีประมูลได้ 299,400,000.-บาท ซึ่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคําพิพากษา
หรือคําสั่งในคดีนี้อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จึงมีหมายเรียกให้บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ร้องสอดฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี 
ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่ 
  วันท่ี 26 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับหมายศาลของศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขดําท่ี 
27/2561   ให้บริษัทเข้าเป็นผู้ร้องสอดฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากมีผู้ร่วมประกวดราคางานราชการโครงการ
ศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขและบริการสาธารณสุข คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รายหนึ่ง ยื่นฟ้องและขอให้ 1.ให้เพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องรายชื่อผู้ชนะประกวดราคา  2 . 
ให้คุ้มครองชั่วคราวจนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด ไม่ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทําสัญญากับ บริษัทฯ และ  
ไม่ให้ บริษัทฯ กระทําการใดๆ ในการก่อสร้าง มูลค่างานท่ีประมูลได้ 1,209,000,000.-บาท ซึ่งศาลพิจารณา
แล้วเห็นว่าคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีนี้อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ จึงมีหมายเรียกให้บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ร้อง
สอดฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม่ 
  (คดีบริษัทในเครือ) วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ยื่นฟ้อง บริษัท
แห่งหนึ่ง ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดําท่ี มย.62/2562 เรื่อง ผิดสัญญาตั๋ว เงิน เป็นเงินจํานวน 
53,873,286.69 บาท  ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล 
  เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562 บริษัทฯ ถูก บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องค่างวด
งานโครงการอาคารสํานักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากผู้รับจ้างของบริษัทฯ  ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เป็นคดี
หมายเลขดําท่ี พ.293/2562 เรียกค่าเสียหายเป็นเงินจํานวน 10,096,993.37 บาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง
พิจารณาของศาล 
 
6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 
 6.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท  
 ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) 

 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับจ้างก่อสร้างท่ัวไป 
รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับจ้างมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่าง
ครบวงจร รับจ้างงานท้ังภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นท้ังผู้รับจ้างโดยตรง 
(Main Contractor) และเป็นผู้รับจ้างเหมาช่วง (Sub Contractor) ซึ่งงาน
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จากการรับจ้างงานโดยตรงและรับจ้างงานเหมาช่วงนั้นอาจจะมาจากวิธีการ
ประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอ่ืนในลักษณะ
กิจการร่วมค้า  

     ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ทีพีซี แอสเสท 
จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 ปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียน 230 ล้านบาท โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เพ่ือดําเนินการประกอบธุรกิจบ้าน
จัดสรรพร้อมท่ีดนิเพ่ือขาย โดยบริษัทฯจะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็น
เจ้าของโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ ซึ่งมีโครงการท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
ได้แก่ โครงการกรีนิช (Greenwich Town Home) รามอินทรา ลักษณะ
โครงการเป็นโมเดิร์นทาวน์โฮม 3 ชั้น จํานวน 174 ยูนิต และโครงการกรีนิช 
ไพร์ม (Greenwich Prime) หทัยราษฎร์ ลักษณะโครงการเป็นบ้านเดี่ยว 2 
ชั้น จํานวน 94 ยูนิต  

     ธุรกิจพลังงาน บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2555 และได้จดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2557 และเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 
2558 โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 41.26 ของ
ทุนจดทะเบียน เ พ่ือประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
(Holding Company) ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆและให้บริการสนับสนุนการดําเนินการของ
บริษัทในกลุ่ม โดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ใช้เงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกันซึ่งปัจจุบัน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 มีแผนดําเนินการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
กระแสไฟฟ้าจํานวน 11 แห่ง ซึ่งรายได้หลักเป็นเงินปันผลจากบริษัทเหล่านี้
และบริษัทย่อยแห่งใหม่ๆ  
 

    ธุรกิจการค้า บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด จดทะเบียน
จัดตั้งเม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2556 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 25 ล้าน
บาท โดยมี บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 
เพ่ือดําเนินการประกอบกิจการซื้อ ขาย นําเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภทท้ัง
ในและนอกประเทศ บริษัทได้ดําเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
รวมถึงการจัดหาแหล่งซื้อสินค้า โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มสินค้า
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สําหรับงานก่อสร้าง, กลุ่มสินค้าสําหรับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล  รวมถึงกลุ่ม
สินค้าอ่ืน เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัท 

 ท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ : เลขท่ี 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้
บัว เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร   

 ท่ีตั้งสํานักงานสาขา : เลขท่ี 140 ถนนกําปงบารู ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 

  : เลขท่ี 106 หมู่ท่ี 10 ถนนนาเกลือ ตําบลบานา อําเภอเมืองปัตตานี จังหวัด
ปัตตานี  

  : เลขท่ี 74 หมู่ท่ี 5  ตําบลจะโหนง  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา    
 เลขทะเบียนบริษัท :  0107551000037  
 โทรศัพท์ : 0-2942-6491-6, 0-2943-2930-8 
 โทรสาร :  0-2943-2939 
 Website :  www.thaipolycons.co.th 
 e-mail address :  info@thaipolycons.co.th  

 จํานวนและชนิดของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบรษัิท :  
  - ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 692,868,493

บาท  
  - มีทุนท่ีเรียกชําระแล้ว จํานวน 572,759,484 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

จํานวน 572,759,484 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

 6.2 ข้อมูลท่ัวไปของนิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 
 ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด 
 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 
 ท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขท่ี 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว 

เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105554068498 
 โทรศัพท์ : 0-2942-6491-6 
 โทรสาร : 0-2942-6497 
 Website : www.tpcasset.co.th 
 e-mail address : info@tpcasset.co.th 
 จํานวนและชนิดของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท :  

 - ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 230,000,000 
บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จํานวน 2,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 
บาท 
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 - มีทุนท่ีเรียกชําระแล้ว จํานวน 230,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 
2,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.9996 
 ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพลังงานชีวมวล  
 ท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขท่ี 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว 

เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107557000233 
 โทรศัพท์ : 0-2943-2935-6 
 โทรสาร : 0-2943-2935-6 ต่อ 444 
 Website : www.tpcpower.co.th 
 e-mail address : info@tpcpower.co.th 
 จํานวนและชนิดของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท :  

 - ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 401,200,000 
บาท  

 - มีทุนท่ีเรียกชําระแล้ว จํานวน 401,200,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 
401,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 41.26 
 

 ชื่อบริษัท : บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด 
 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการค้า 
 ท่ีตั้งสํานักงานใหญ ่ : เลขท่ี 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว 

เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  
 เลขทะเบียนบริษัท : 0105556008981 
 โทรศัพท์ : 0-2942-6491-6 
 โทรสาร : 0-2942-6497 

จํานวนและชนิดของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท : 
 - ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 25,000,000 บาท 

ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จํานวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 
 - มีทุนท่ีเรียกชําระแล้ว จํานวน 25,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 

2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 
สัดส่วนการถือหุ้น : ร้อยละ 99.9990 

6.3 ข้อมูลท่ัวไปของบุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
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 ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
 ท่ีตั้ง : เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนน

รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 
10400 

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

ผู้สอบบัญชี 
 ชื่อบริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
 ท่ีตัง้ : 316/32 ซอยสุขุมวิท 22  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์ : 0-2259-5300  
 โทรสาร : 0-2260-1553 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
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7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
 7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  

ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้ว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้  
ทุนจดทะเบียน   692,868,493 บาท  
ทุนท่ีเรียกชําระแล้ว   572,759,484 บาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ   572,759,484 หุ้น  
มูลค่าท่ีตราไว้  หุ้นละ 1.00 บาท 

 7.2 ผู้ถือหุ้น  
 (1) รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่  
   (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 
2561  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

  (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ
หรือการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ  

 

 

 

รายชื่อ   
จํานวนหุ้น (หุ้น) 

 
สัดส่วนร้อยละ 
ของหุ้นที่ถือ 

1. นางกนกทิพย์  จันทร์พลังศรี 200,000,038 34.919 
2. นางสิดยิ่น จันทร์พลงัศรี 36,302,775 6.338 
3. นายสุทัศ เหลืองด่านสกุล 19,769,000 3.452 
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 15,670,900 2.736 
5. นางสาวสิริน คงอุดมสิน 13,642,925 2.382 
6. นายอนุรักษ์ บุญแสวง 12,770,900 2.230 
7. นางสาวชัญญานุช นันทขว้าง 10,104,600 1.764 
8. นายนภ อุบลทิพย์ 9,290,801 1.622 
9. นางสาวจันทกานต์ จันทพลังศร ี 7,264,957 1.268 

10. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี 6,633,333 1.158 
 รวมผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% 10 ราย 331,450,229 57.869 
 ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ จํานวน  3,773 ราย 241,309,255 42.131 
 รวมท้ังสิ้น 3,783 ราย 572,759,484 100.000 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน  
  การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท (TPOLY-W2) ได้รับการ
อนุมัติให้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) (TPOLY-W2) 
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2558 โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

ชื่อผู้ออกและเสนอขาย : บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ชือ่ของใบสําคัญแสดง
สิทธ ิ 

:  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ไทยโพลีคอนส์  จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2 
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TPOLY – W2”)  

จํานวนของใบสําคัญ
แสดงสิทธ ิ 

:  ไม่เกิน Not  125,976,090  

อายุของใบสําคัญแสดง
สิทธิ  

:  ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวันท่ีออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ  

วันท่ีออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

: ตรงกับวันท่ี 29 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันท่ีจดทะเบยีนเพ่ิมทุนชําระแล้วสําหรับการ
เพ่ิมทุนเพ่ือการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัท ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ครั้งท่ี1/2558 เมื่อวันท่ี 27 
พฤษภาคม 2558   

 

วันครบอายุใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  

: วันท่ี 28 มิถุนายน 2561  
 

ราคาใช้สิทธ ิ : 3 บาทต่อ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ)  

อัตราการใช้สิทธิ  :  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนได้ 1 หุ้น  (เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงใน
ภายหลังตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ)  

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ :  ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งอาจจะมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถใช้สิทธิได้ทุกวันทําการสุดท้ายของ
แต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทินภายหลังจากวันใช้
สิทธิครั้งแรก ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ได้ในวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึง่จะตรงกับวันท่ี 28 

รายชื่อ จํานวนหุ้น (หุ้น) 
สัดส่วนร้อยละ 
ของหุ้นที่ถือ 

กลุ่มครอบครัวจันทร์พลังศรี     

     นางสาวกนกทิพย์ จันทร์พลังศร ี 200,000,038 34.919 
     นายสหัสกรณ์ จันทร์พลังศร ี    4,392,229            0.767 
     นางสิดยิ่น จันทร์พลังศร ี 36,302,775 6.338 
     นางสาวจันทกานต์ จันทร์พลังศรี       7,264,957 1.268 
     นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศร ี 6,633,333 1.158 

รวม   254,593,332     44.450 
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มิถุนายน 2561 ท้ังนี้ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยดุทําการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้ใช้สิทธิในวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันครบอายุใบสาํคัญแสดงสิทธิ  

ระยะเวลาแจ้งความ
จํานงในการใช้สิทธิ  

: ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ
ในระหว่าง 5 วัน ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจํานงในการใช้สิทธิครั้งสดุท้าย 
ให้แสดงความจํานงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 
ในกรณีท่ีวันใช้สิทธิ (วันใช้สิทธิทุกครั้งรวมถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ตรงกับวันหยุดทําการของ
บริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งดังกล่าว  

  การใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) 
(TPOLY-W2) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขาย 125,976,090 หน่วย มีผู้ถือหุ้นมา
ใช้สิทธิ รายละเอียดเป็นดังนี้  

วันท่ีใช้สิทธิ (คร้ังท่ี) 
 

จํานวนผู้มาใชส้ิทธ ิ 
ราคาการใช้
สิทธิ (บาท)  

จํานวนเงินท่ี
ได้รับ (บาท)  

จํานวน 
(ราย)  

จํานวน (หุ้น)  

30 ก.ย. 8 (ครั้งท่ี 1) 1 92 3 276 
30 ธ.ค. 58 (ครั้งท่ี 2) - - - - 
31 ม.ีค. 59 (ครั้งท่ี 3) 1 164 3 492 
30 ม.ิย. 59 (ครั้งท่ี 4) - - - - 
30 ก.ย. 59 (ครั้งท่ี 5) - - - - 
30 ธ.ค. 59 (ครั้งท่ี 6) 3 288 3 864 
31 ม.ีค. 60 (ครั้งท่ี 7) 1 2,410 3 7,230 
30 ม.ิย. 60 (ครั้งท่ี 8) - - - - 
29 ก.ย. 60 (ครั้งท่ี 9) 2 102,750 3 308,250 
30 ธ.ค. 60 (ครั้งท่ี 10) - - - - 
30 ม.ีค. 61 (ครั้งท่ี 11) 4 707,500 3 2,122,500 

28 ม.ิย. 61 (ครั้งสุดท้าย) 13 5,053,877 3 15,161,631 

  สําหรับเงินท่ีได้รับจากการใช้สิทธิ บริษัทได้นํามาใช้เป็นเงินทุนเวียนในการดําเนินกิจการท้ังจํานวน  

 7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) บริษัทมีนโยบายท่ีจะ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ 
ภายหลังจากหักเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินทุนสํารองอ่ืน ๆ เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทมีการลงทุนใน
สินทรัพย์อ่ืน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องข้ึนอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทด้วย สําหรับ
บริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทนั้น มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสอดคล้องกับบริษัท โดย
คณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน
ตามความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเห็นสมควรด้วย  
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คือ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

(“TPCH”) ซึ่งเป็น  

TPCH และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของTPCH หรือบริษัทย่อย ตามแต่กรณี ภายหลัง
หักสํารองตามกฎหมาย ท้ังนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกําหนดไว้ข้างต้นข้ึนอยู่
กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพ่ิมเติม การ
ขยายธุรกิจ  เงื่อนไขและข้อจํากัดตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และปัจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในการ
บริหารงานตามท่ีคณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของTPCH หรือบริษัทย่อยเห็นสมควร  

8. โครงสร้างการจัดการ   
 8.1 คณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ิน
ท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด ในการดําเนิน
กิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน ดังนี ้ 

 
รายชื่อกรรมการ  

 
ตําแหน่ง  

1. ดร.ธนู กุลชล  กรรมการ/ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศร ี กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
3.นายปฐมพล สาวทรัพย ์
 

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จดัการใหญ ่

4.นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 
5.นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศร ี กรรมการ 
6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการ 
7.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล 
 

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ  

8.นายพรเทพ เศวตวรรณกุล กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
9.ดร.ศรสีุดา จงสิทธิผล กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

จากผลประกอบการป ี 
2562 
 

2561 2560 2559 2558 

อัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  0.11 0.31 0.21 (0.52) (0.61) 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)   - 0.05 0.01153 - - 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสทุธิ(%)   - 25.44% 40.0% - - 
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 กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายปฐมพล สาวทรัพย์ นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี  
นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสําคัญของ
บริษัท รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมและเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 
1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏในเอกสารแนบ 2  
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8.2  ผู้บริหาร Management 
8.2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้   
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 8.2.2 รายช่ือและตําแหน่งของผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
รายชื่อผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศร ี ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายปฐมพล สาวทรัพย ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่
3. นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมปฏิบัติการ 
4. นายวิกุล โลหะมงคล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมเทคนิค 
5. นายรัฐพัฒน์ รัตนพันธ์  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร 
6. นายอดิศร ศรีสุขใส รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน 
Note : ผู้บริหารท้ังหมด เป็นผู้บรหิารตามนิยามประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ 

8.3  เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวจริยา ปิ่นเพชร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่าน

การฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเลขานุการบริษัท โดยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เพ่ือทําหน้าท่ีให้
เป็นไปตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ม.89/15 ดังนี้  

(1) เป็นศูนย์กลางในการจัดทํา/เก็บรักษาเอกสาร  
(2) ทะเบียนกรรมการ  
(3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  
(4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  
(5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เพ่ือส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดียิ่งข้ึน  
(7) เรื่องอ่ืนๆท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(โดยคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1) 
  
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

 8.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน  
 8.4.1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ให้อยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสูงเพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทต้องการ 
หลังจากท่ีกําหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว บริษัทจะเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
 ขอมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 วันท่ี 24 เมษายน 2562 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตําแหน่ง/ค่าตอบแทน 
 

เบี้ยประชุม   
(บาท/คร้ัง)  

ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท)  

ประธานกรรมการ  20,000 1,900,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000 1,000,000 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  10,000 500,000 
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ตําแหน่ง/ค่าตอบแทน 
 

เบี้ยประชุม   
(บาท/คร้ัง)  

ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท)  

กรรมการ  10,000 - 
Note :  
1. กรรมการจะได้รับเบี้ยประชุม 4 ครั้งต่อปี และจะไดร้ับเบี้ยประชุมในการประชุมท่ีมีวาระพิจารณารบัรองงบ
การเงินเท่านั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งท่ีบริษัทฯกําหนด กรรมการจะไมไ่ดร้บัเบี้ยประชุมแตอ่ย่างใด  
2. โบนัสสําหรับกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร จะจ่ายในกรณีท่ีบริษัทมกํีาไรจากผลการดําเนินงานเท่านั้น และจะ
จ่ายในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 0.50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท้ังนี้วงเงินสูงสุดท่ีจะจา่ยโบนัส
จะไมเ่กิน 1,625,000 บาท  
3. ค่าตอบแทนกรรมการ รวมท้ังหมดอยู่ภายในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท  

 

  ในรอบปี 2561 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
คณะกรรมการ ดังนี ้ 

รายชื่อ  
 

ตําแหน่ง  
 

จํานวนครั้งใน
การเข้า
ประชุม*  

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)  

ค่าเบี้ยประชุม  
ค่าตอบแทน 

รายปี  
1.ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการ 4 80,000 1,900,000 
2.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี  กรรมการ 4 40,000 - 
3.นายปฐมพล สาวทรัพย ์ กรรมการ 3 30,000 - 
4.นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ  กรรมการ 4 40,000 - 
5.นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศร ี กรรมการ 4 40,000 - 
6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล  กรรมการ 4 40,000 500,000 
7.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  4 80,000 1,000,000 
8.นายพรเทพ เศวตวรรณกุล  กรรมการตรวจสอบ  4 40,000 500,000 
9.ดร.ศรสีุดา จงสิทธิผล  กรรมการตรวจสอบ  4 40,000 500,000 
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 ตารางเปรยีบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2560 และ ปี 2561 Table 
comparing the remuneration payments between Year 2016 and 2017 

รายชื่อ  
 

ตําแหน่ง  
 

ค่าตอบแทนกรรมการ  
 

2560 2561 
ค่าเบี้ย
ประชุม  

ค่าตอบแทน 
รายปี  

ค่าเบี้ย 
ประชุม  

ค่าตอบแทน 
รายปี  

1. ดร. ธน ู กุลชล ประธานกรรมการ  80,000 1,900,000 80,000 1,900,000 
2. นางกนกทิพย์  จันทร์พลังศร ี กรรมการ  40,000 - 40,000 - 
3. นายปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการ 40,000 - 30,000 - 
4. นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ กรรมการ 30,000 - 40,000 - 
5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศร ี กรรมการ 40,000 - 40,000 - 
6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการ 30,000 - 40,000 500,000 
7. ดร. สุพงษ์  ลิ้มธนากุล   ประธานกรรมการตรวจสอบ 80,000 1,000,000 80,000 1,000,000 
8. นายพรเทพ  เศวตวรรณกุล กรรมการตรวจสอบ 40,000 500,000 40,000 500,000 
9. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล  กรรมการตรวจสอบ 40,000 500,000 40,000 500,000 

รวม 420,000 3,900,000 430,000 4,400,000 
  

 8.4.1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร Remuneration for executives. ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไป
ตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน  
 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท เฉพาะผู้บริหารในนิยามของประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 

ตําแหน่ง รายละเอียดค่าตอบแทน 
ปี 2560 ปี 2561 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

กรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร 

เงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม,
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดกิาร
ตามตําแหน่ง 

9 22.62 7 22.84 

หมายเหตุ :  
ปี 2561 ประกอบด้วยผู้บรหิาร 7 ท่าน คือ นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศร,ี นายปฐมพล สาวทรัพย,์  
นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ, นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศร,ี นายวิกุล โลหะมงคล, นายอดิศร ศรีสุขใส, นายรัฐพัฒน์ รตันพันธ์ 
***ค่าตอบแทนผู้บริหาร ท่ีแสดงในหมายเหตุงบการเงิน ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงในสว่นงานโครงการ 
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 8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน  
 8.4.2.1 ค่าตอบอ่ืนของกรรมการ  
 8.4.2.2 ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร  
 
 8.4.3 นโบบายพัฒนากรรมการ  
  คณะกรรมการมีนโบายส่งเสิมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการฝึกอบรม และ
การให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น 
ส่งเสริมให้มีการจัดส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้และ
ประสบการณ์  
 
8.5 บุคลากร  
 8.5.1 จํานวนพนักงาน  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานรวมท้ังสิ้น 343 คน  โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้  

สายงานหลัก  
จํานวนพนกังาน 

ปี 2560  
จํานวนพนกังาน  

ปี 2561  
สายงานวิศวกรรมปฏิบัติการ  

- ฝ่ายก่อสร้าง  

- ฝ่ายโรงไม้แบบ  
170 145 

สายงานวิศวกรรมเทคนิค  
- ฝ่ายก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
- ฝ่ายเทคนิค 
- ฝ่ายออกแบบ  
- ฝ่ายเขียนแบบ  

- ฝ่ายงานระบบเคร่ืองกลและไฟฟา้  

29 64 

สายงานสนับสนนุ  
- ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
- ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
- ฝ่ายระบบสารสนเทศ  
- ฝ่ายจัดหาจัดจา้ง  
- ฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาสังคม  
- ฝ่ายธุรการ 
- ฝ่ายคลังสินค้า 
- ฝ่ายกฎหมาย 

61 67 

สายงานบัญชีและการเงิน 
- ฝ่ายการเงิน  
- ฝ่ายบัญช ี 
- ฝ่ายบัญชีทรัพย์สิน  

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์ 

22 23 

อื่นๆ  73 44 
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สายงานหลัก  
จํานวนพนกังาน 

ปี 2560  
จํานวนพนกังาน  

ปี 2561  

รวม  355 343 
 
 8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน Compensation for employees 
  บริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน ท้ังผลตอบแทนระยะสั้น 
ในรูปแบบเงินเดือน ค่าครองชีพ สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนระยะยาว ในรูปแบบอ่ืนท่ีเชื่อมโยงกับการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเบิกค่า
รักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ การให้สวัสดิการเงินกู้ยืมสําหรับพนักงานในยามฉุกเฉินและจําเป็น การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงานและครอบครัวท่ีบ้านพักชั่วคราวของหน่วยงานแต่ละแห่ง การจัดทํา
โครงการกิจกรรม 5ส เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีดีในสถานท่ีทํางาน สะอาดเรียบร้อยและถูก
สุขลักษณะ ทําให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
 
  โดยบริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปเงินเดือน ค่าครองชีพ สวัสดิการ 
และโบนัส ดังนี้  

บริษัท  
 

ปี 2560 
(ล้านบาท)  

ปี 2561 
(ล้านบาท)  

บมจ.ไทยโพลีคอนส์  170.89 191.51 
บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด  9.74 9.11 
บจก.ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย 2.02 1.87 

รวม 182.65 202.49 

 
 8.5.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท  

 เนื่องจากการบริการงานรับเหมาก่อสร้างนั้น ทรัพยากรบุคคลถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมาก 
บริษัทและบริษัทย่อยจึงเห็นถึงความสําคัญในการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน รวมท้ังความเป็นอยู่ท่ีดี
ของพนักงานเพ่ือการทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็นกําลังในการสร้างองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างม่ันคงและ
ยั่งยืนต่อไป  

บริษัทจึงจัดให้มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ และความชํานาญ รวมท้ังประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ท้ังนี้ บริษัทและบริษัท
ย่อยส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชํานาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดย
พนักงานท่ีเข้าใหม่จะมี Supervisor ในแต่ละสายงานทําหน้าท่ีฝึกสอนงานในสายงานนั้นๆ บริษัทและบริษัทย่อย 
จะพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนานอกสถานท่ีในเรื่องท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพ่ิมเติม  
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 บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และพยายามท่ีจะผลิต
บุคลากรท่ีมีคุณภาพเพ่ือความก้าวหน้าขององค์กรโดยมีกลยุทธ์ดังนี ้ 
  1) พัฒนาผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน โดยการส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อ การอบรม และสัมมนา 
  2) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) สําหรับแต่ละตําแหน่ง เพ่ือให้บุคลากรมี
สมรรถนะตรงตามตําแหน่งงาน และมีความก้าวหนา้ในสายอาชีพ รวมท้ังมีความเตรียมพร้อมสําหรับการสืบทอด
ตําแหน่ง 
  3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการสอนงาน (Coaching) การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน  
  4) สร้างจิตสํานึกของบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
โดยการยกย่องและส่งเสริมคนด ี
  5) ส่งเสรมิให้บุคลากรยึดม่ันในวัฒนธรรมองค์กร มีทัศนคติความเป็นเจ้าของ มีจิตสํานึกในการ
ทํางานร่วมกัน การให้บริหารท่ีดีและประทับใจแก่ลูกค้าท้ังภายในและภายนอก  
  
  บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาภายในแก่บุคลากรเป็นประจําทุกปี โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพให้เหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ท้ังในส่วนของสายงาน
ก่อสร้างและสายงานสนับสนุน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังต่อตนเองและองค์กร ซึ่งในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้
จัดอบรมท้ังสิ้น 10 หลักสูตร ดังนี ้
  1) หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานท่ีองค์กรต้องการ 
  2) หลักสูตรสามัคคีคือพลังสร้างสรรค์องค์กร 
  3) หลักสูตร MS Project เบื้องต้น เพ่ือการบริหารโครงการ 
  4) หลักสูตร MS Project สํารับการบริหารต้นทุน 
  5) หลักสูตรการบริหารสายงาน Admin อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6) หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน 
  7) หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
  8) หลักสูตรRisk Management Of ISO 
  9) หลักสูตรการทํางานเชิงรุกสู่ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10) หลักสูตรการดับเพลิงข้ันต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ 
 และบริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ซ่ึงจัดโดย
หน่วยงานภายนอกองค์กร ประจําปี 2561 รายละเอียดดังนี ้

ตําแหน่ง จํานวนคน จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมงเฉลี่ย/ป ี
1. ระดับผู้บริหาร 3 30  10 

2. ระดับหัวหน้างาน 10 126  12.60 

3. ระดับพนักงาน 37 372  10.05 

4. พนักงานรายวันตําแหน่งกรรมกร 520 3,120  6 
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ตําแหน่ง จํานวนคน จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมงเฉลี่ย/ป ี
5. พนักงานรายวันตําแหน่งช่าง 3 30  10 

 
9.การกํากับดูแลกิจการ  

 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และได้ดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่องในการจัดระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่า
เป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตท่ียั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความ
มุ่งม่ันและตั้งใจท่ีจะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ให้
ความสําคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในกํากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตามโนบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทาง
ธุรกิจ 

 บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ
ให้เป็นสากลยิ่งข้ึน เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และประโยชน์โดยรวมต่อความสามารถใน
การแข่งขันและการเติบโตของตลาดทุนไทย  

 คณะกรรมการบริษัทมีความต้องการท่ีจะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส
และมีธรรมภิบาลท่ีแท้จริงมีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม พัฒนา
บุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีดีข้ึนเพ่ือมุ่งสู่
ประสิทธิผลความรับผิดชอบต่อสังคม 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” เพ่ือส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลของ
องค์กร โดยมุ่งเน้นการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพ้ืนฐาน 
“จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน”และใช้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนําไปสู่องค์กรท่ียั่งยืนอย่างแท้จริง   

 9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ  
  บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของคณะกรรมการ จึงได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแล
กิจการ ตามแนวหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG CODE) ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือเป็นแนวทางในการนําไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน 
  โดยบริษัทได้กําหนดให้มีการจัดทํา “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” และ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึง
ปฏิบัติในการทํางาน” เพ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยคณะกรรมการบริษัทไดมี้มติอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและมีการทบทวนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ณ ปัจจุบันเป็นประจําทุกปี 
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  9.1.1 โดยเนื้อหาคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน” อันได้แก่  
   1) จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
   2) แนวทางการดําเนินธุรกิจ  
   3) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น  
   4) นโยบายการป้องกันเหตุการณ์ท่ีอาจนําไปสู่การทุจริต  
   5) จริยธรรมของฝ่ายบริหารและพนักงาน 
   6) ข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืน 
   7) นโยบายการกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
   8) จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
   9) การแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
   10) วินัย  

 Note : รายละเอียดของทุกข้อบริษัทได้ทําการเผยแพร่ผ่านทาง http://www.thaipolycons.co.th/investor 
 

 ท้ังนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดทําเป็น
เอกสารคู่มือการเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เนตของบริษัท(www.thaipolycons.co.th)จุดมุ่งหมายเพ่ือให้พนักงาน 
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้รับทราบและได้เห็นถึงเจตนาท่ีดีของบริษัทท่ีจะก้าวไป
ข้างหน้าในการดํารงการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให้ยิ่งๆข้ึนไป   

  9.1.2 บริษัทฯมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักการดังนี้
   หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
   บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัท
ฯและบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพ่ือประกอบการตัดสินใจในทุกๆ
เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้  

1) บริษัท จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่าง
เพียงพอเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 14 วัน 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆเข้า
ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ท่ีบริษัทฯได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม ท้ังในเรื่องสถานท่ีและ 
เวลาท่ีเหมาะสม  
 2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระท่ีกําหนด โดยไม่เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสําคัญหรือเพ่ิมวาระการประชุมในการประชุมอย่างกะทันหัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธเิท่าเทียมกัน
ในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
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และกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพ่ือตอบข้อซักถาม
ในท่ีประชุมด้วย 
 3) บริษัทฯนําเทคโนโลยีใช้ในการประชุมผูถื้อหุ้น ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ
แสดงผลเพ่ือให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา รวมท้ังให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระ
เป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญ และวิสามัญผู้ถือหุ้น เปิดเผยให้ท่ีประชุม
รับทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม  

4) เพ่ิมช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท โดยนําข่าวสาร
และรายละเอียดต่างๆ ไว้ท่ี Website ของบริษัท โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวัน
ประชุมล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวก  

หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : 
 บริษัทได้กําหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นคณะกรรมการของ
บริษัทจึงมีนโยบายดังนี้  
 1) กําหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าการประชุม 21 วัน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  

2) ให้เพ่ิมการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือ
หุน้สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุม และลงมติ
แทนได้และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  

3) ให้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ  
 4) บริษัทให้ความสําคัญในเรื่องการกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยจัดทําจริยธรรมธุรกิจ เป็น
ลายลักษณ์อักษรซึ่งได้ครอบคลุมการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานและผู้บริหารรวมถึงได้กําหนด
โทษเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล หรือการนําข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้ เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไว้แล้ว 
ตามนโยบายการป้องกันการนําข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน ์ 

 
 หมวด 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้
เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ และ
หน่วยงานอ่ืนๆ รวมท้ังชุมชนใกล้เคียงท่ีเก่ียวข้องให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างกําไรให้บริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทและบริษัทย่อย โดย
มีการกําหนดนโยบายดังนี้  

 
1) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน  
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 บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสําคัญต่อพนักงาน เนื่องจากเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของ
การบรรลุเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ได้รับการดูแลท้ังในด้านโอกาสการทํางาน ผลตอบแทน การ
แต่งตั้ง โยกย้ายตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และการส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางานอย่างเพียงพอ 
เหมาะสม เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว จึงมีหลักปฏิบัติ ดังนี ้ 

 1.1) บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน  
  1.2) บริษัทและบริษัทย่อยจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานท่ีทํางานให้มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตของพนักงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย และของพนักงานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ 
 1.3) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน บริษัทและบริษัท
ย่อยจะกระทําด้วยความเสมอภาค สุจริต เท่ียงธรรม และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมของพนักงานนั้นๆ   
  1.4) บริษัทและบริษัทย่อยจะส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างท่ัวถึง
และสมํ่าเสมอ 
  1.5) บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับพนักงาน
อย่างเคร่งครัด 
  2) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

 บริษัทและบริษัทย่อยระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือเจ้าของกิจการ บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าท่ี
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทาง
ดังต่อไปนี ้   

 2.1) บริษัทและบริษัทย่อยจะพยายามสร้างความเจริญเติบโต เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน
ท่ีด ี   

2.2) บริษัทและบริษัทย่อยจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบข้อมูลท่ีจําเป็นเพ่ือใช้ใน
การประเมินการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย และจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับผลประกอบการอย่างถูกต้อง 
ตามความจริงรวมท้ังรายงานฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยต่อผู้ถือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ ตามหลักสากลอัน
เป็นท่ียอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศและต่างประเทศ  

 2.3) บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกรายการทางบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยผ่านการตวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบและผูส้อบบัญชีอิสระของบริษัท 
 3) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า  
  บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้า จึงได้กําหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อ
ลูกค้าดังนี้  

 3.1) บริการลูกค้าด้วยความสุภาพมีความกระตือรือร้น พร้อมให้การบริการต้อนรับด้วยความ
จริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ  

 3.2) รักษาความลับของลูกค้า และไม่นําไปใช้ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ  
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 3.3) ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับ
บริการโดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆของ
บริการของบริษัทและบริษัทย่อย 

 3.4) ให้คําแนะนําเก่ียวกับวิธีการให้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้มีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด 

  
  4) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า  

 บริษัทและบริษัทย่อยจะประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริยธรรม และคุณธรรม เป็นแนวทาง
การประกอบธุรกิจท่ีถูกต้อง และยั่งยืน ดังนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใช้กับธุรกิจ
การค้าอย่างเคร่งครัด โปร่งใส มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ 

 4.1) บริษัทและบริษัทย่อยประสงค์ท่ีจะให้การจัดหาสินค้า และบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 
และมีจริยธรรม โดยดําเนินการภายใต้หลักการดังนี้  

   4.1.1) มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคา และการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเท่ียงธรรม 
  4.1.2) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า  
  4.1.3) จัดทํารูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นสากล 

   4.1.4) จัดให้มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญา เพ่ือให้ม่ันใจว่า
มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพ่ือป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการจัดหา 
  4.2) บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับคู่ค้าท่ีมี
วัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพทางด้านเทคนิค คุณค่าของสินค้าและบริการท่ีคู่ควรกับมูลค่าเงิน และมีความ
เชื่อถือซึ่งกันและกัน 
  4.3) บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายให้กรรมการและพนักงาน รับผลประโยชน์ใดๆ เป็น
ส่วนตัวจากคู่ค้า 
  4.4) บริษัทและบริษัทย่อยจะประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี  

 4.5) บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการ
ท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
  4.6) บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากซึ่งมูลแห่ง
ความจริง  

5) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้
 บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามพันธกิจท่ีมีต่อเจ้าหนี้ทุกรายโดย 
 5.1) บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ และไม่ปกปิดสถานะการเงินท่ี

แท้จริงของบริษัท 
 5.2) ในกรณีท่ีสงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ท่ีจะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ เช่น ในกรณีท่ีบริษัทมีสถานะ

การเงินท่ีไม่ม่ันคงหรืออยู่ในภาวะท่ีจะต้องเลิกกิจการ บริษัทจะเร่งดําเนินการเพ่ือแก้ปัญหา 
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 6) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  6.1) บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกิจ โดยคํานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็น
สําคัญและจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมท่ีใช้บังคับอยู่ 
  6.2) บริษัทและบริษัทย่อยจะส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม  
  6.3) บริษัทและบริษัทย่อยจะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคคล และหน่วยงานอ่ืน 
เพ่ือให้มีการรักษาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงการผลิต และการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
  6.4) บริษัทและบริษัทย่อยจะเคารพต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ิน 
  6.5) บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนท่ีบริษัทและบริษัท
ย่อยดําเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี 
 7) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
  บริษัทมีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม โดยยึดม่ันในความรับผิดชอบตอ่
สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดีตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ ท้ังนี้ เพ่ือให้ม่ันใจว่า บริษัทมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อกําหนดในการ
ดําเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยและ
เพ่ือให้การตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณา
และปฏิบัติอย่างรอบคอบและเหมาะสมบริษัทจึงได้จัดทํา “นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์
อักษรข้ึนเพ่ือเปน็แนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ  

 หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษัทมุ่งม่ันท่ีจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และโปร่งใส ท้ังข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลท่ัวไปท่ีมิใช่ข้อมูลทาง
การเงิน เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจะทําการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและWebsiteของบริษัท  

 นอกจากนี้ บริษัทให้ความสําคัญต่อรายงานทางการเงินเพ่ือให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและ
ผลประกอบการท่ีแท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอตาม
มาตรฐานการบัญชีซ่ึงเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย
แต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท และจะ
เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจําปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) 
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   หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   
 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและ

บริษัทย่อย การกํากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และเพ่ือให้ม่ันใจว่า
การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางท่ีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
เสีย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน 
แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจะร่วมแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกัน ก่อนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ โดยมีนโยบายกําหนด
จํานวนองค์ประชุมข้ันต่ําต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ณ ขณะท่ีกรรมการ
จะลงมติ และติดตามให้มีการบริหารงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้โดยจะยึดถือแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกําหนดให้มี
การทบทวนในเรื่องดังกล่าวทุกๆ ป ี 

 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ

ดําเนินธุรกิจ ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนกํากับดูแลให้คณะผู้บรหิาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น มติท่ี
ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติท่ีดี เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความม่ันคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
  คณะกรรมการบริษัทมีท้ังหมด 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 3 
ท่าน กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน และจากกรรมการ 6 ท่านนี้เป็นกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน ซึ่งบริษัท
มีสัดสว่นกรรมการอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเพ่ือสอบทานการบริหารงานได้อย่างเป็น 
  2) บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
  บริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
(Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทต้อง
เข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดของตน และต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กําหนดนโยบาย เป้าหมายการ
ดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตาม
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นโยบาย แผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม  

 3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  มติท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 กําหนดให้มีการประชมุอย่างน้อย 7 
ครั้งต่อปี และมีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดท้ังปี เพ่ือให้กรรมการสามารถวางแผนการเข้าร่วม
ประชุม หากมีการประชุมวาระพิเศษเพ่ิมตามความจําเป็น ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยเลขานุการ
บริษัท ทําหน้าท่ีจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ล่วงหน้า เพ่ือให้กรรมการมีเวลาเพียงพอสําหรับการศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุมและจะต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานกรรมการบริษัท ทํา
หน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม มีหน้าท่ีดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ โดยท่ีกรรมการแต่ละท่านมี
อิสระในการแสดงความเห็นในประเด็นท่ีสําคัญโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่าง
เป็นธรรม  
  ในการประชุมกรรมการผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย โดยนัยสําคัญในเรื่องท่ีพิจารณาต้องออกจากท่ีประชุม
ระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้นๆและไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว  
  การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคําคัดค้านไว้ใน
รายงานการประชุม 
  ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอดูหรือตรวจเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยขอให้
ฝ่ายบริหารท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ 
  เลขานุการบริษัท ทําหน้าท่ีในการจดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม ภายใน 14 วัน 
จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรวมท้ังประสานงานกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
    
กําหนดการประชุมของคณะกรรมการประจําปี 2562 
ประชุมคณะกรรมการ 

วันท่ี เวลา วัตถุประสงค์ เง่ือนไข ข้อกําหนด 

อ. 26 ก.พ. 62 13.00 – 15.00 รับรองงบปี 2561 ภายใน 2 เดือน นับแตวั่นสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี (31 ธ.ค.61) 

ศ. 29 ม.ีค. 61 13.00 – 15.00 ทบทวนผลการดําเนินงาน ก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ศ. 10 พ.ค.62 13.00 – 15.00 รับรองงบไตรมาส 1 ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
 (31 ม.ีค.62) 

ศ. 28 ม.ิย. 61 13.00 – 15.00 ทบทวนผลการดําเนินงาน 
รอบครึ่งป ี

ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน 

ศ. 9 ส.ค. 62 13.00 – 15.00 รับรองงบไตรมาส 2 ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
(30 ม.ิย.62) 
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วันท่ี เวลา วัตถุประสงค์ เง่ือนไข ข้อกําหนด 

ศ. 8 พ.ย. 62 13.00 – 15.00 รับรองงบไตรมาส 3 ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
(30 ก.ย.62) 

ศ. 20 ธ.ค. 62 13.00 – 15.00 ทบทวนผลการดําเนินงาน 
รอบหนึ่งป ี

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 
2. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศร ี กรรมการ, กรรมการบริหาร 
3. นายปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการ, กรรมการบรหิาร 
4. นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ กรรมการ, กรรมการบริหาร 
5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศร ี กรรมการ 
6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการ 
7. ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
8. นายพรเทพ เศวตวรรณกุล กรรมการ, กรรมการอิสระ 
9. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล กรรมการ, กรรมการอิสระ 

ประชุมคณะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  
วันท่ี เวลา วัตถุประสงค์ 

อ. 26 ก.พ. 62 16.00 – 18.00 ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

ศ. 10 พ.ค.62 16.00 – 18.00 ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

ศ. 9 ส.ค. 62 16.00 – 18.00 ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

ศ. 8 พ.ย. 62 16.00 – 18.00 ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ 
2. ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
3. นายพรเทพ เศวตวรรณกุล กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 
4. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล กรรมการ, กรรมการอิสระ 
5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศร ี กรรมการ 
6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการ 

 
  4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
  บริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาถึงผล
ประกอบการ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท 
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ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและสูงเพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
บริษัทต้องการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนท่ีมีขนาดและลักษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน ซึ่งได้แก่  
  1) ค่าเบี้ยประชุม  
  2) ค่าตอบแทนรายปี  
  3) โบนัสสําหรับกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  
  ซึ่งรวมท้ัง 3 รายการแล้วไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในเบื้องต้น เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจําทุกปี 
 
 5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
  คณะกรรมการบริษัท กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคนเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในธุรกิจ และการดําเนินการด้านต่างๆของบริษัท ขณะเดียวกันก็มีนโยบายเสริมสร้างความรู้และมุมมอง
ใหม่ๆ ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการ
ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องในระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ท้ังกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ ผู้บริหาร เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักสูตรของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรพัย์     และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น พร้อมท้ังวางแผนการสืบทอด
ตําแหน่งของระดับผู้บริหารฝ่ายข้ึนไป เพ่ือม่ันใจได้ว่าบริษัทมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ ต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ี และความต่อเนื่องในการบริหารงานท่ีเหมาะสม 
   

6) รายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท  
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท และ
สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจําปี การจัดทํารายงานทางการเงินเป็นการจัดทําตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติสมํ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังในการจัดทํา รวมท้ังกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 

 
7) การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง เป็นประจําทุกปีเพ่ือช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน โดยเป็นการแสดง
ความเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะว่าได้กําหนด, ปฏิบัติ, ดําเนินการในเรื่องต่างๆ ได้
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคต่างๆ และหาข้อสรุปเพ่ือกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการบริษัท 
  โดยเลขานุการบริษัทจะนําส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ซึ่งเป็น
แบบฟอร์มตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีท้ังแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังท่ีกรรมการแต่ละท่านประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนําส่งแบบ
ประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่านและสรุปผล
วิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น โดย ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเอง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2561 ท้ังนี้ เกณฑ์
การประเมินผลจะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี ้
  100   scores  =  ดีเยี่ยม    
  81 - 99  scores  = ดีมาก   
  61 – 80  scores  = ค่อนข้างดี  
  41 - 60  scores  = พอใช้   
  0 – 40  scores  = ควรปรับปรุง  
  

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จัดทําเป็น 2 ลักษณะ 
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะ 
2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล 

ซึ่งการประเมินท้ัง 2 แบบดังกล่าว เป็นการประเมินทางด้านต่างๆ ดังนี้  
 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 2) การประชุมคณะกรรมการ 
 3) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 4) การทําหน้าท่ีของกรรมการ 
 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 
 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
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จํานวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละรายเข้าประชุม 

รายชื่อกรรมการ ตําแหน่ง 

การเข้าประชุมคณะกรรมการ  
(ภายหลังการเข้ารับตําแหน่ง) 

จํานวนคร้ังการ
ประชุม 
ปี 2560 

จํานวนคร้ังท่ี
เข้าร่วมประชุม 

ปี 2561 
1.ดร.ธนู กุลชล กรรมการ/ประธานกรรมการ/ กรรมการ

อิสระ 
4 4 

2.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศร ี กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 4 4 
3.นายปฐมพล สาวทรัพย ์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการ
ใหญ ่

4 3* 

4.นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ กรรมการ/กรรมการบรหิาร 4 4 
5.นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศร ี กรรมการ 4 4 
6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการ 4 4 
7.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 
4 4 

8.นายพรเทพ เศวตวรรณกุล กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 

4 4 

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

4 4 

* นายปฐมพล สาวทรพัย์ ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากเข้าโรงพยาบาลรักษาอาการป่วย 
 
 8)  นโยบายและวิธีปฏิบัติ ในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนของกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ  
  คณะกรรมการให้ความสําคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการเพ่ือให้
กรรมการสามารถอุทิศเวลา ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มท่ี จึงกําหนดเป็นนโยบาย ในการ
จํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียน ท่ีกรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่งโดยในปัจจุบัน ไม่มีกรรมการ
บริษัทท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกินหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด  . 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายในการดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของ
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังนี้ คือกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องไม่ประกอบกิจการ 
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ
เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืน ท่ี
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ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ของ
ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้ง ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุน้ ทราบก่อน ท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
  โดยในปัจจุบันกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทนอกจากนี้ กรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่ได้เข้าเป็นหุ้นส่วน ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดชอบ ใน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืน ท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันกับกิจการบริษัท 
   
  9) การกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัทได้ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัดให้มีกรรมการท่ีเหมาะสม
กับขนาดของกิจการของบริษัท ในปัจจุบันมีกรรมการท้ังหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 คน 
กรรมการท่ีไมได้เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 4 คน ท้ังนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราว
ละ 3 ป ี
  สําหรับการกําหนดให้วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นั้น 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดํารงตําแหน่งต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้และประสบการณ์ เก่ียวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท ท้ังนี้กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งต่อเนี่องยังคงสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 
 
 10) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท Securities Holding Report 
 บริษัทกําหนดให้กรรมการต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของตนเองและคู่สมรส
รวมท้ังบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะต่อท่ีประชุมคณะกรรมการภายหลังกรรมการท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็น
กรรมการ หลังจากนั้นหากกรรมการและคู่สมรสรวมท้ังบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะมีการทําธุรกรรมการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการท่านนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการในการ
ประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 
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รายชื่อกรรมการ 
 

 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) (หุ้น) 

 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 

การเปลีย่นแปลง 

 
ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 

 

ของตนเอง 

ของคู่สมรส
และบตุรที่
ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ของตนเอง 

ของคู่สมรส
และบตุรที่
ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ดร. ธนู  กุลชล - - - - - - - 
2. นางกนกทิพย์  จันทร์พลังศร ี 199,341,938 - 35.157 เปลี่ยนแปลง 200,000,038 - 34.919 
3. นายปฐมพล สาวทรัพย์ 699 - 0.000 เปลี่ยนแปลง 960 - 0.000 
4. นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ - - - เปลี่ยนแปลง 70,000 - 0.012 
5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศร ี 5,833,333 - 1.029 เปลี่ยนแปลง 6,633,333 - 1.158 
6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล 1,136,484 - 0.200 ไม่เปลี่ยนแปลง 1,136,484 - 0.198 
7. ดร. สุพงษ์  ลิ้มธนากุล  - - - - - - - 
8. นายพรเทพ  เศวตวรรณกุล - - - - - - - 
9. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล  - - - - - - - 

11) รายงานการมีส่วนได้เสีย 
   บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน
หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย  ท้ังนี้ เพ่ือให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดําเนินการตามข้อกําหนดเก่ียวกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันซึ่ง
เป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนําไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและ
บริษัทย่อยได้ โดยกําหนดให้รายงานในครั้งแรกภายใน 7 วันทําการ นับจากวันท่ีได้รับแต่งตั้ง และรายงานการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยเลขานุการ
บริษัทจะมีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทบทวนแบบรายงานดังกล่าวปีละ 2 ครั้ง 

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย  
 โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท 
 กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมท้ังไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามและลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมี
มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 และมาตรา 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขต
อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้ 
 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ
จํานวนท้ังสิ้น 9 ท่าน ดังนี้  

รายชื่อ  
 

ตําแหน่ง  
 

จํานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม/
การประชุมท้ังหมด 
(ภายหลังการเข้ารับ

ตําแหน่ง)  
ปี 2560 ปี 2561 

1. ดร. ธนู  กุลชล ประธานกรรมการ  6/6 4/4 
2. นางกนกทิพย์  จันทร์พลังศร ี กรรมการ  6/6 4/4 
3. นายปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการ  6/6 *3/4 
4. นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ กรรมการ  5/6 4/4 
5. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศร ี กรรมการ  6/6 4/4 
6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการ  5/6 4/4 
7. ดร. สุพงษ์  ลิ้มธนากุล  กรรมการ  6/6 4/4 
8. นายพรเทพ  เศวตวรรณกุล กรรมการ  6/6 4/4 
9. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล  กรรมการ  6/6 4/4 
Note : *นายปฐมพล สาวทรพัย์ ลาประชุม เนื่องจากเข้ารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล 
กรรมการลําดับท่ี 1-9 ได้ผ่านการอบรมหลักสตูรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสตูร 
Director Accreditation Program (DAP) แล้ว  

   

ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท  
 1) อํานาจหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดท่ีกําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าท่ีของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจํากัด   

2) อํานาจหน้าท่ีตามข้อบังคับของบริษัทท่ีกําหนดให้เป็นของคณะกรรมการ  
3) พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณและงบลงทุนประจําปี  
4) ดําเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท  

ตลอดจนมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
5) วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดําเนินงานของ

บริษัท  
 6) กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท  
  6.1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือ
บุคคลอ่ืนกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตท่ีคณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิท่ี
จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอํานาจดังกล่าวได ้ 
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  6.2) พิจารณา และอนุมัติกิจการอ่ืนๆท่ีสําคัญ อันเก่ียวกับบริษัทหรือท่ีเห็นสมควรจะดําเนิน
กิจการนั้นๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นก่อน ท้ังนี้กําหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น  
   6.2.1) เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
   6.2.2) การทํารายการท่ีกรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายท่ีกฎหมาย หรือ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
   6.2.3) นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ี
เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน      
    6.2.3.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ 
   6.2.3.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็น
ของบริษัท  

6.2.3.3) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท
ท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคล
อ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
    6.2.3.5) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 

6.2.3.6) เรื่องอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด  
  

 9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย The Audit Committee. Members of the Audit Committee as of 
December 31, 2016 were as follows: 

รายชื่อ ตําแหน่ง 

จํานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม/
การประชุมท้ังหมด (ภายหลัง

การเข้ารับตําแหน่ง) 
ปี 2560 ปี 2561 

1.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 4/4 4/4 
2.นายพรเทพ เศวตวรรณกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 4/4 4/4 
3.ดร.ศรสีุดา จงสิทธิผล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 4/4 4/4 
หมายเหตุ :  
1) นายพรเทพ เศวตวรรณกุล และ ดร.ศรีสดุา จงสิทธิผล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอท่ีสามารถทําหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัท  
2) นายวัชรชัย สมบุญยิ่ง ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
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ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและ
ประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นว่า
จําเป็นและเป็นเรื่องสําคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได ้

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  

3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  

4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีโดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และ
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท  
 6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ด้วยเช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ท่ีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามท่ี
กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น  
 7) จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของ
บริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนี้ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้ 

7.1) ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของ
บริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเชื่อถือได้    
  7.2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท   

 7.3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท   
   7.4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี    

7.5) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
7.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน  
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    7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตุ โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎบัตร     
    7.8) รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
 
  9.2.3 คณะกรรมการบริหาร รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย  

รายชื่อ  ตําแหน่ง 
1.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศร ี ประธานกรรมการบริหาร 
2.นายปฐมพล สาวทรัพย ์ กรรมการบริหาร 
3.นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ กรรมการบริหาร 
4.นายวิกุล โลหะมงคล กรรมการบริหาร 
5.นายอดิศร ศรสีุขใส กรรมการบริหาร 

 

รายชื่อ  
 

ตําแหน่ง  
 

จํานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม/
การประชุมท้ังหมด  

(ภายหลังการเขา้รับตําแหน่ง) 
2560 2561 

1.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศร ี ประธานกรรมการบริหาร 23/24 24/24 
2.นายปฐมพล สาวทรัพย ์ กรรมการบริหาร 24/24 24/24 
3.นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ กรรมการบริหาร 24/24 21/24 
4.นายวิกุล โลหะมงคล กรรมการบริหาร 24/24 23/24 
5.นายอดิศร ศรสีุขใส กรรมการบริหาร 24/24 23/24 

 ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร  
  1) ให้มีอํานาจตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัท  โดยกําหนดขอบเขตประเภท 
หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงาน
โดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ    

 2) พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขาย
สินทรัพย์ถาวรของบริษัทภายในขอบเขตท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

 3) มีอํานาจในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างท่ัวไปได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท และมีอํานาจในการจัดซื้อ
วัสดุจําพวก เหล็ก คอนกรีต ได้ไม่เกิน 80 ล้านบาท และมีอํานาจในการจัดจ้างบริษัทรับเหมาและ/หรือ
ผู้รับเหมารายย่อยได้ไม่เกิน 150 ล้านบาท 

 4) มีอํานาจในการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน รวมถึงการกู้ยืมเงิน และการเปิดบัญชีต่าง ๆ 
ภายในขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด  
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  5) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการท่ี
เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ  
  6) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท   
  7) อนุมัติการแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท  
  8) ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานโดยท่ัวไปของบริษัท   
  9) พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท  และพิจารณาอนุมัติคําขอ
จากฝ่ายงาน ต่าง ๆ ของบริษัทท่ีเกินอํานาจสั่งการของฝ่ายงานนัน้ 
  10) หากการดําเนินงานตามแผนงานท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูง
เกินกว่างบประมาณท่ีได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

 ท้ังนี้ การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและ
ระเบียบต่าง ๆ ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท
และบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 การอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทําได้ เว้นแต่จะ
ได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวไป  

 

  9.2.4 ผู้บริหาร รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย  

รายชื่อ  ตําแหน่ง  

1. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศร ี ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายปฐมพล สาวทรัพย ์ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่
3. นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมปฏิบัติการ 
4. นายวิกุล โลหะมงคล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมเทคนิค 
5. นายอดิศร ศรสีุขใส รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน 
6. นายรัฐพัฒน์ รัตนพันธ์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุน 
หมายเหตุ : ผู้บริหารลาํดับท่ี 1-6 เป็นผู้บรหิารตามนิยาม ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์  
 

  ขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ  
   1) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปีก่อนท่ีจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ ท้ังนี้ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ระหว่างท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบในท่ีประชุมคราว
ถัดไป  
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 2) มีอํานาจในการจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างครั้งละมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และการจัดซื้อ
สินค้าเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ฯลฯ ท่ีมีมูลค่าในการจัดซื้อครั้งละไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกินจากจํานวนท่ี
สามารถอนุมัติให้นําเสนอเพ่ือขออนุมัติต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท  
   3) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีสําคัญๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่ง
งบประมาณดังกล่าวได้ผ่านมติอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว หรือท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติใน
หลักการไว้แล้ว   
  4) อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ 
และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติในท่ีประชุมคราวถัดไป  
   5) อนุมัติการแต่งตั้งผู้มีอํานาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจ่ายเงินของบริษัท รวมท้ังสัญญา
ต่าง ๆ เอกสารทางการบัญชี / การเงิน และเอกสารท่ัวไป    
  6) เป็นท่ีปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเก่ียวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงาน
บุคคลและด้านการปฏิบัติการอ่ืน ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

  7) จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลหรือค่าตอบแทนซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือของบุคคลใด ๆ ท่ีกระทํากิจการให้บริษัท  

  8) อนุมัติการแต่งตั้งโยกย้ายและเลิกจ้างพนักงาน  
  9) มีหน้าท่ีต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารโดยพลัน ในกรณีท่ี

เกิดเหตุทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทําท่ีผิดปกติอ่ืน ซึ่ง
อาจกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ   

ท้ังนี้การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นกรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและระเบียบ
วาระต่าง ๆ ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท
และบริษัทย่อยและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  
  การอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทําได้ เว้น
แต่จะได้รับมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป  
 

 9.2.5 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยปี 2561  
รายชื่อ  

 
ตําแหน่ง  

 
คณะกรรมการ 

บริหาร  
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

1.ดร.ธนู กุลชล 
 

กรรมการ,ประธานกรรมการ,กรรมการ
อิสระ  

- - 

2.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศร ี กรรมการ  23/24 - 

3.นายปฐมพล สาวทรัพย ์ กรรมการ  24/24 - 

4.นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ กรรมการ  24/24 - 

5.นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศร ี กรรมการ  24/24 - 

6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการ - - 
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รายชื่อ  
 

ตําแหน่ง  
 

คณะกรรมการ 
บริหาร  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

7.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล กรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ  

- 4/4 

8.นายพรเทพ เศวตวรรณกุล 
 

กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ  

- 4/4 

9.ดร.ศรสีุดา จงสิทธิผล 
 

กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ  

- 4/4 

 
 9.2.6 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท  

รายชื่อกรรมการ 
 

ปีที่ได้รบัแต่งตั้ง  
ปีที่เลือก
ครั้งล่าสุด  

ประเภทของกรรมการ  

การสรรหา/
แต่งตั้ง เป็น
กรรมการในปี 

2562  

การแตง่ตั้งใน
ครั้งถัดไป  

 

1. ดร.ธนู กุลชล 2551 2560 
ประธานกรรมการ/

กรรมการอิสระ  - 2563 

2.นายไชยณรงค ์จันทร์พลังศรี  2531 2560 กรรมการ  - 2563 
3.นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ 
 2558 2559 

กรรมการ  
 √ 2562 

4.นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศร ี 2556 2561 
กรรมการ  

 - 2564 

5.นายปฐมพล สาวทรัพย ์
 

2556 2561 กรรมการ  
 

- 2564 

6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล 
 2556 2559 

กรรมการ  
 √ 2562 

7.ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล  2551 2560 
กรรมการ/ 

กรรมการอิสระ - 2563 

8.นายพรเทพ เศวตวรรณกุล 
 2551 2559 

กรรมการ/ 
กรรมการอิสระ √ 2562 

9.ดร.ศรสีุดา จงสิทธิผล 
 2559 2560 

กรรมการ/ 
กรรมการอิสระ - 2563 

 

 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการชุดย่อย  
  9.3.1 คณะกรรมการบริษัท  

 การสรรหาคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่ีทรงคุณวุฒิ เพ่ือ

ทําหน้าท่ีกํากับดูแลกิจการ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยกรรมการบริษัททุกท่านต้องมีคุณสมบัติเบื้องตน้ 
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ดังนี ้ 
  1) มีคุณสมบัติไม่ขัดแย้งกับข้อกําหนดของกฎหมาย ของประกาศ ท่ีเก่ียวข้อง ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับบริษัท
เก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท   
  2) มีความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความคิดริเริ่ม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม 
ความเป็นอิสระและการให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานอันเป็น
ประโยชน์ต่อการกํากับดูแลกิจการ  

   3) การอบรมท่ีเก่ียวเนื่องกับการกํากับดูแลกิจการและการกําหนดนโยบายในระดับสูง  
   4) ความมุ่งม่ันท่ีจะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

    5) การอุทิศเวลาและความสามารถเพ่ือยกระดับการพัฒนากิจการของบริษัท  
    คณะกรรมการบริษัทจะป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลท่ีเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะ
และประสบการณ์ท่ีจะสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นครั้งคราวตามความ
เหมาะสม  

 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท  การเลือกตั้งกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้ 
 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการบริษัทไม่น้อย

กว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดต้องมีถ่ินฐานอยู่ในราชอาณาจักร  
  2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีถือโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง  
  3) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่า 1 คน เป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านได้เท่ากับจํานวนเสียงท่ีตนมีอยู่ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ 

 4) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด  

 5) ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตําแหน่งเป็นอัตราหนึ่งใน
สาม ถ้าจํานวนกรรมการบริษัทท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน
หนึ่งในสาม 

  ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมครั้ง
ถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการบริษัทท่ีเหลืออยู่และบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทแทน จะมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทท่ีออกไป  

 9.3.2 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
  คณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีของบริษัทเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้ง

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ข้ึน ซึ่งกําหนดให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้ท่ีได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี หรือการเงิน 
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ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบดํารงตําแหน่งอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ดังนี ้  

   1) เป็นบุคคลท่ีถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
ของบริษัท 

    2) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ท้ังในการเงินและการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้งในลักษณะท่ีอาจทําให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

 3) ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม 
หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 

 4) เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นได้
โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุม่บุคคลใด ๆ  

 9.3.3 คณะกรรมการบริหาร    
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งกําหนดให้มี

จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการ หรือพนักงาน หรือผู้มีความรู้ความสามารถ 
โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลบริหารกิจการของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
บริษัท  

 9.3.4 ผู้บริหารระดับสูงสุด (กรรมการผู้จัดการ)  
  ในการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา

เบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถ
บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

กลไกในการกํากับดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงานในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม 
บริษัทมีกลไกกํากับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมท้ังมีมาตรการใน

การติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษัทและสามารถควบคุมดูแลจัดการและรับผิดชอบการดําเนินงานขอบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของบริษัทดังนี ้ 
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 1) บริษัทมีหน้าท่ีติดตามและกํากับดูแลการบริหารและการดําเนินงานต่างๆของบริษัทย่อย 
และ/หรือบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีบริษัทกําหนด กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจ รวมท้ัง
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอ่ืน รวมถึงกํากับดูแลให้บริษัทย่อย 
และ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วม การเข้าทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม หรือรายการอ่ืนใดท่ีสําคัญซึ่งมิได้เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท
ย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริษัททราบก่อนการเข้าทํารายการดังกล่าวอย่างครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลา
กําหนด   
  2) บริษัทจะดําเนินการแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ
บริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม บริษัทจะกําหนดระเบียบปฏิบัติให้
ฝ่ายจัดการเสนอชื่อผู้ท่ีจะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม ในบริษัทย่อย 
และ/หรือบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบก่อน  และมีหน้าท่ีดําเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด
ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) เว้นแต่จะมีข้อจํากัดตามกฎหมายอ่ืน หรือเงื่อนไขการ
ร่วมทุนกับภาครัฐ หรือกรณีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะกําหนด  
  3)  ในกรณีท่ีบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท
ย่อย หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) 
บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ก่อน
เข้าทํารายการดังกล่าวโดยอนุโลม โดยบรษัิทย่อยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีประกาศดังกล่าว
กําหนดเช่นเดียวกับกรณีท่ีบริษัทเป็นผู้ทํารายการดังกล่าวเอง  

  ท้ังนี้ รายการประเภทดังกล่าวจําเป็นต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ให้บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาขนาดของรายการเทียบกับงบการเงินรวม
ของบริษัท   

  4)  ในกรณีท่ีบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะดําเนินการใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีบริษัทควรได้รับในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
ย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างมีนัยสําคัญ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมจะดําเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ 
จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท ตามท่ี
คณะกรรมการของบริษัท เห็นสมควร โดยคณะกรรมการของบริษัท จะเป็นผู้กําหนดรายละเอียดดังกล่าว  

9.5 นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  
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 บริษัทให้ความสําคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดย
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล ความซือ่สัตย์สุจริตในการดําเนินธุรกิจ และเพ่ือให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์ของ
บริษัทได้รับสารสนเทศท่ีเชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที บริษัทจึงได้กําหนดระเบียบการกํากับดูแลการใช้
ข้อมูลภายใน ให้สอดคล้องกับกฎหมายเก่ียวกับหลักทรัพย์ และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ โดย
ปรับปรุงนโยบายและได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
2562 สรุปสาระสําคัญดังนี ้ 

  1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษทย่อย ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีสาระสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทท่ียังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอันนํามาซึ่งผลประโยชน์
ของตนเองและผู้อ่ืน  

  2) บริษัทมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทย่อย
ให้สาธารณชนทราบโดยทันที และอย่างท่ัวถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทกําหนด และผ่านสื่ออ่ืนๆของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีและเท่าเทียม 

  3) บริษัทกําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทพรัพย์ของบริษัท ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมี การแก้ไข
เพ่ิมเติม) (“พรบ.หลักทรัพย์ฯ”) และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี สจ.12/2552 เรื่องการจัดทํา
และเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี และจัดส่งสําเนารายงานนี้ให้แก่
บริษัทในวันเดียวกับท่ีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทุกไตรมาส  

  4) บริษัทกําหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีได้
รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง และละเว้นการซื้อขาย
หุ้นของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีบริษัทจะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นสาระสําคัญอ่ืนๆสู่
สาธารณชน  

  5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องไม่ทําการซื้อขายโอนหรือ
รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย และ/หรือ เข้าทํานิติกรรมอ่ืนใดโดย
ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ข้อกําหนดนี้ให้รวมถึง คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อยด้วย ผู้ใดท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ดังกล่าวจะถือว่าได้กระทําผิดอย่างร้ายแรง  

  6) บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูล
สารสนเทศอย่างเข้มงวด เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญถูกเปิดเผย กรณีท่ีกรรมการ ผู้บริหารหรือ
พนักงานนําข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ โดยบริษัทได้กําหนดบทลงโทษ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็น
ความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ บริษัทได้จํากัดการเข้าถึง
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ข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน แต่เพียงผู้มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบัญชีและการเงิน 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์ 

  7) การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท จะต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่างๆ อีกท้ังข้อมูลท่ีเปิดเผยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสมํ่าเสมอไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นเรื่อง
บวกหรือลบต่อบริษัท ต่อนักลงทุนหรือตลาดทุน ข้อมูลท่ีมีความสําคัญและปกติมิได้เปิดเผยเป็นการท่ัวไปจะถูก
เปิดเผยอย่างเท่าเทียมให้กับผู้ลงทุน ทุกราย และต้องได้รับความเห็นชอบจาก กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายเท่านั้น เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น  

  
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   
 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น
แนลจํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เป็น 
จํานวนเงิน 3,365,000 บาท   
 2) ค่าบริหารอ่ืน Non-audit fee  
   บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือ
สํานักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ี
ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา  

   
9.7 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ  
   ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

  บริษัทจัดให้มีผู้ท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานให้แน่ใจได้ว่า มีการ
ควบคุมทางด้านการเงินและมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นไปตามแนวทางท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถูก
รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง  

 
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
   10.1 นโยบายภาพรวม  
    บริษัทและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจภายใต้การกํากับดูแลกิจการท่ีดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่
ไปกับการใส่ใจสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องท้ังภายใน และภายนอก
องค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้นพนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้างเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน  
  ท้ังนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้าง เพ่ือให้สามารถ
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ คือ การได้ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุข
กลับคืนสู่ชุมชนในทุกๆข้ันตอนของการปฏิบัติงานและใส่ใจถึงคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และเราเชื่อเสมอว่า การ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน ท้ังพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม จะทําให้เราเติบโตอย่าง
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ยั่งยืน ภายใต้นโยบายการดําเนินธุรกิจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ประหยัด และมีคุณภาพ เพ่ือสร้างความพึง
พอใจสูงสุดให้ลูกค้าพร้อมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย  
 10.2 การดําเนินงาน  
   การดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อยได้คํานึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนและสังคม 
โดยบริษัทได้กําหนดแนวทางในการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสําคัญกับการ
ต่อต้านทุจริตเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม และดําเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ
กํา กับดูแลกิจการ ท่ีดี อันจะส่ งผลประโยชน์แ ก่สั งคมและสิ่ งแวดล้อมเ พ่ือการ พัฒนาอย่ า งยั่ งยืน  
 
 10.2.1 การดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
   คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการปฏิบัติต่อคู่
ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนการ
ปฏิบัตติามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
   แนวทางในการปฏิบัต ิ    
   1) จัดให้มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคา และการคัดเลือกอย่างเหมาะสม และเท่ียงธรรม   
   2) กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า    
   3) จัดทํารูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสมและเป็นสากล ระบุเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆร่วมกันไว้ใน
สัญญา  
   4) จัดให้มีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ
ท่ีมีอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบเพ่ือร่วมกันพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขปัญหา  
   5) ให้ข้อมูลข่าวสารและคําแนะนําท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อคู่ค้า เพ่ือให้ทราบ
เก่ียวกับสินค้าและบริการ  
  6) ส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับคู่ค้าในราคาท่ีเป็นธรรม  
 

10.2.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
   คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในการไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการกําหนดแนวทางเป็นรูปธรรมชัดเจนได้แก่ กําหนดความรับผิดชอบ 
แนวทางปฏิบัติและข้อกําหนดในการดําเนินการท่ีเหมาะสมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทาง
ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และเพ่ือให้การตัดสินใจดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบและเหมาะสม     
   แนวทางในการปฏิบัต ิ 
   1) กําหนดให้มีบทลงโทษทางวินัยและโทษทางกฎหมาย กรณีพบผู้เก่ียวข้องกับบริษัทและ
บริษัทย่อย กระทําการท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  
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   2) กําหนดให้มีการเผยแพร่ ให้ความรู้และทําความเข้าใจ กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและ
ภายนอก ท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น  
   3) ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครอง ผู้แจง้เรื่องทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย  
 

10.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน  
   คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจไปสู่ความ
ยั่งยืน โดยคํานึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็น
รากฐานของการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า    
   บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ จึงให้ความสําคัญ
ในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ท้ังในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการ
พัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพ่ือให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น 
การจ้างงานท่ีเป็นธรรมสําหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมและจัดระบบการทํางานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยท่ีดี พัฒนา
พนักงานเพ่ือฝึกทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพอย่างท่ัวถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทอย่าง
สมํ่าเสมอ  
 ท้ังนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด อย่าง
เสมอภาค และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางสู่การพัฒนา
และจัดการท่ียั่งยืนขององค์กร  
 
  10.2.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
   คณะกรรมการบริษัท ให้ความสําคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความ
เคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษย์สากล และหลักจริยธรรมท่ีดี 
เพ่ือนําไปสู่ความสงบสุขในสังคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรอย่างยั่งยืน  

 แนวทางในการปฏิบัต ิ    
   1) การเคารพสิทธิในการทํางานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่
บังคับให้บุคคลขาดความสมัครใจท่ีจะทํางาน ไม่ใช้แรงงานเดก็ เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน  
   2) ให้ความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทํางานของพนักงาน โดยกําหนดเงื่อนไขการจ้างท่ี
เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอ่ืนท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระทําท่ี
ไม่เป็นธรรมท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อ
สภาพจิตใจของพนักงาน  
   3) ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ดูและรักษาสภาพแวดล้อมและ
จัดระบบการทํางานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสุขอนามัยท่ีดี  
  10.2.5 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
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   บริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นท่ีการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ พ่ึงพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง 
ด้านอาชีวศึกษาบริษัทสนับสนุนโครงการรับนักศึกษาฝึกงานสายอาชีพจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าฝึกงานตาม
โครงการก่อสร้างของบริษัท อีกท้ังมุ่งเน้นกระบวนการทํางานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของชุมชน 
ท้ังใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน  
  10.2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
   บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีทํางานผ่าน
กิจกรรม 5 ส. และ Big Cleanning Day สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมโครงการของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง ในส่วนของกระบวนการก่อสร้าง ได้ให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดจนมีมาตรการ
ควบคุม บําบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมท้ังภายในโครงการและในพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือให้ม่ันใจว่ากิจกรรม
ของบริษัท เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี ้ 
   แนวทางในการปฏิบัต ิ
   1) พัฒนาและแสวงหาความรู้เพ่ือจัดการและป้องกันมลภาวะท่ีเกิดข้ึนอย่างครบถ้วน  
   2) ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  
   3) ส่งเสริมการทํางานในกิจการ เพ่ือลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม  
   4) ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ และได้ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน  
  10.2.7 นวัตกรรมจากการดําเนินงาน  
   คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวิสัยทัศน์องค์กร“บริษัทจะทําการก่อสร้างให้เป็นอุตสาหกรรม 
ท่ีครบวงจร พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน” และเพ่ือนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
องค์กรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาต่อยอดความรู้ ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า สามารถแข่งขันได้ด้วยคุณภาพของงาน สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและแนวโน้มเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  
   10.2.8 ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์  
    คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายท่ีจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์และมี
แนวปฎิบัติโดยกําหนดให้มีการตรวจสอบผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือท่ีจะ
นํามาใช้ภายในบริษัทก่อน เพ่ือป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน หากมีกรณีการ
ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทจะเร่งแก้ไขและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกละเมิด  

   
10.3  กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
   นอกจากการดําเนินธุรกิจตามปกติแล้ว บริษัทยังคํานึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังคู่ค้า, ผู้ถือหุ้น, พนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ โดยจัดให้มีฝ่าย Corporate 
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Communications & Corporate Social Responsibillity “CC&CSR” ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมเพ่ือประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ท้ัง In Process และ After Process เพ่ือเป็นการตอบแทนผลการดําเนินงานคืนสู่
สงัคมด้วยความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง  
  10.3.1 CSR In Process      
  1) ความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ  
  ปลูกฝังให้พนักงานท้ังองค์กร ตระหนักในคุณภาพ คุณธรรม ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณค่า คุณงามความดี 
โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจของบริษัท การบริหารท่ีถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักกํากับดูแลกิจการ
และจริยธรรมธุรกิจ  
  2) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
  ให้ความสําคัญต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพนักงาน โดยมีเป้าหมายเพ่ิมกําไรให้แก่บริษัท โดยการลดต้นทุน 
ลดค่าใช้จา่ย รณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยส่งเสริมคนดี มีความซื่อสัตย์ ขจัดคนโกง จรรโลงคุณธรรม ส่งเสริมให้
พนักงานแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม  
  3) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน  
  3.1) พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุดของบริษัท จึงได้พัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้ท่ีมี
คุณค่า โดยให้พนักงานตระหนักถึง คุณภาพ คุณธรรม ในการปฏิบัติงาน ให้โอกาสผลตอบแทนและ
ความก้าวหน้าตลอดจนดูแลสวัสดิการด้านอ่ืนๆของพนักงานด้วย 
   3.2) เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน เช่น วางระบบบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็น
ธรรม, มีกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน, คํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานโดยมีคู่มือความปลอดภัยสําหรับ
พนักงาน (TPOLY-SHE-MAN-01), มีการประกันสุขภาพของพนักงาน, โครงการเงินออม, กิจกรรมเปิดบ้าน
ทักทายทุกโครงการเพ่ือดูแลด้านสุขภาพ พลานามัย, กิจกรรมพุทธรรมนําใจ, กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน เป็น
ต้น  
   3.3) พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ (E-mail, Website, Intranet, Facebook, 
Youtube, Line, สื่อสิ่งพิมพ์  

3.4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสารพันปัญหาโดยนําเอาพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบทความท่ีมุ้งเน้นการบริหารงานและการทํางานมาแลกเปลี่ยนเพ่ือเป็น
แบบอย่างในการทํางานในการประชุมประจําเดือน  

3.5) สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน “พ่ีตุ๊บอกต่อ” นําข่าวคราวของบริษัทเผยแพร่ให้ทราบท่ัวท้ัง
องค์กรเพ่ือสํานึกรักองค์กรและบทความท่ีทําให้พนักงานดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

3.6) ฝ่ายเทคนิคและออกแบบ ฝ่ายระบบสารสนเทศ และฝ่ายกฎหมาย นําความรู้ด้านการ
ก่อสร้าง, ความรู้ด้าน IT และความรู้ด้านกฎหมาย เผยแพร่เป็นประจําทุกเดือน  
   3.7) รณรงค์การประหยัดพลังงานด้านต่างๆ เช่น น้ํา ไฟ และประหยัดกระดาษ เป็นต้น  
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  10.3.2 CSR After Process 
บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าการดําเนินธุรกิจของเราคือการได้ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันความสุข

กลับคืนสู่ชุมชน ในทุกๆข้ันตอนการปฏิบัติงานและใส่ใจคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เราเชื่อเสมอว่าการเก้ือกูลซึ่ง
กันและกันจะทําให้เราเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีโครงการ “ทําดีไม่มีวันหยุด” เป็นการช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ
อาทิเช่น โครงการโรงเรยีนนี้พ่ีให้น้อง, โครงการเช้าบาทเย็นบาทเพ่ืออาหารกลางวันของหนู, โครงการแบ่งปันรัก
ให้น้อง, โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม 
รู้จักการเป็นผู้ให้ ก่อนท่ีจะเป็นผู้รับ ซึ่งมีโครงการช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษาดังนี ้ 

โครงการโรงเรียนนี้พ่ีให้น้อง  
  1. ในปี พ.ศ.2551 ได้สร้างห้องสมุดให้โรงเรียนวัดบางเตยใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  
  2. ในปี พ.ศ.2554 สร้างอาคารเรียน “ไทยโพลีคอนส1์” ขนาด 4 ห้องเรียน ให้โรงเรียนบ้าน
มาบเหลาชะโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง  
  3. ในปี พ.ศ.2555 สร้างอาคารเรียน “ไทยโพลีคอนส์ 2” ขนาด 4 ห้องเรียน ให้โรงเรียนวัด
ปากคลองพระอาจารย์ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
  4. ในปี พ.ศ.2557 สร้างศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (อาคารเจริญ จันทร์พลังศร)ี 
บ้านคีรีล้อม อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน จํานวน 1 อาคาร เพ่ือน้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพระราชทานศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม หมู่ท่ี 8 
ตําบลช้างแรก อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  5. ในปี พ.ศ.2560 ปรับปรุงห้องสมุดเดิมของโรงเรียนวัดบางเตยใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
เพ่ือเป็นห้องเกียรติยศเพ่ือแสดงศิลปะวัฒนธรรม และความเป็นมาของจังหวัดปทุมธานี   

โครงการเช้าบาทเย็นบาทเพื่ออาหารกลางวันของหนู  
 เป็นโครงการปลูกฝังจริยธรรมด้านการให้ แก่พนักงานซึ่งในปี 2560 ดําเนินการตามโครงการ คือ 

โรงเรียนวัดบางเตยใน จ.ปทุมธานี , โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ จ.นครนายก , โรงเรียนบ้านมาบ
เหลาชะโอน จ.ระยอง , วัดพระบาทน้ําพุ จ.ลพบุรี และโรงเรียนวัดจันทร์กระพ้อ จ.ปทุมธานี เป็นต้น  

โครงการแบ่งปันรักให้น้อง  
เป็นโครงการท่ีมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การกีฬา จะทําควบคู่ ไปกับโครงการเช้าบาทเย็น

บาทเพ่ืออาหารกลางวันของหนู นอกจากนี้ยังสนับสนุนงานวันเด็กตามชุมชนต่างๆ เช่น ชุมชนเนียมกล่ํา จ.
กรุงเทพ อยู่บริเวณสํานักงานใหญ่ , ชุมชนวัดบางเตยใน จ.ปทุมธานี , ชุมชนวัดจันทร์กระพ้อ จ.ปทุมธานี อยู่
บริเวณคลังสินค้าสามโคก จ.ปทุมธาน ี 
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ภาพพิธีเปิดห้องเกียรติยศ  
โรงเรียนวัดบางเตยใน อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

 
 

 
ภาพศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (อาคารเจริญ จันทร์พลังศร)ี 

บ้านคีรีล้อม ต.ช้างแรก อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
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ภาพอาคารเรียน ไทยโพลีคอนส์ 2 
โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 

 
 
 
 

ภาพอาคารเรียน ไทยโพลีคอนส์ 1 
โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันและลด
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ สอบทานการ
ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ี
สอบทานระบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ และโครงการต่างๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจําปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่า การปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ
ของบริษัทอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ รวมถึงมีการควบคุมด้านการดําเนินงาน ด้านรายงานทางการเงินท่ีมี
ความถูกต้องเชื่อถือได้และทันเวลา รวมท้ังมีการปฏิบัติตามนโยบาย และเป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายและ
ข้อบังคับของทางราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มีการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้สามารถดําเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นบนพ้ืนฐานความเป็นธรรม
ของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าท่ีในการพิจารณา
คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มี
ความถูกต้องครบถ้วนในกรณีท่ีเกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

 ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยจํานวน 4 ครั้งในการพิจารณางบการเงิน เพ่ือ
ซักถามเก่ียวกับแผนงานสอบบัญชีและประเด็นต่างๆท่ีตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ และได้
นําไปเสนอต่อในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯซึ่งจะมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพ่ือให้ฝ่าย
จัดการดําเนินการแก้ไขปรับปรุง 

 ด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้ให้ความสําคัญในการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯดําเนินการ
พิจารณาปัจจัยเสี่ยงท่ีบริษัทฯประสบอยู่หรือคาดว่าจะประสบนํามาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสท่ีความเสี่ยง
จะเกิดข้ึน แล้วกําหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้และสอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯรวมท้ังมีการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปี และ
ในช่วงระยะเวลาท่ีพบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทําการติดตามผลเป็น
ระยะอย่างสมํ่าเสมอและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารทราบ  
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการ
บริษัทฯได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจากการรายงานผลการ
ประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม สรุปความเห็นได้ว่า บริษัทฯมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ี
เป็นสาระสําคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดย
ไม่มีอํานาจ รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป การเปิดเผยข้อมูลใน



รายงานประจําปี 2561   บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากัด (มหาชน)  

Page 105 of 245 

 

รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดําเนินธุรกิจของบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และผู้สอบบัญชี มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดําเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการท่ี
โปร่งใส มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการท่ี
ผู้บริหารหรือพนักงานนําไปใช้ในทางมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ  
 
 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นายวัชรชัย สมบุญยิ่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายวัชรชัย สมบุญยิ่ง มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโอนย้ายผู้ดํารง
ตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
Report of the Audit Committee 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย การบัญชี และการบริหารองค์กร โดยในปี 2561 คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.สุพงษ์  ลิ้มธนากุลดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายพรเทพ  
เศวตวรรณกุล และ ดร. ศรีสุดา  จงสิทธิผล ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตาม
ระเบียบ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฎิบัติตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กฎหมาย การมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดีระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ตามมาตรฐานสากล ให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นตลอดจนดําเนินการให้ม่ันใจว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้
บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการสอบทานงบการเงิน และระบบการ
ควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมกับสถานะการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีประสิทธิภาพเพียงพอ มีการประเมิน
การบริหารความเสี่ยงตลอดจนการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน และการสอบบัญชี ของบริษัท รวมท้ัง
ปฎิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดังนี ้ 

 เน้นการตรวจสอบในเชิงป้องกันเพ่ือให้มีการทํางานท่ีเป็นระบบ มีการสร้างองค์ความรู้เพ่ือให้ผู้ปฎิบัติ
งานของบริษัทฯเกิดความรู้ความเข้าใจอันจะทําให้ปฎิบัติได้ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และลดความผิดพลาด  

• การให้ความสําคัญของการปฎิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อกําหนดต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  

• การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินงาน เน้นให้มีการพิจารณาระบุปัจจัย
เสี่ยงท่ีครอบคลุมการปฎิบัติงาน  

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และคณะกรรมการ
ฯ เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องท่ี
เก่ียวข้อง สรุปสาระสําคัญในการปฎิบัติหน้าท่ี ได้ดังนี้  

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน Review of financial statements คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบประจําปี 2561 ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมถึงรายการ
ระหว่างกันรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้
เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งท่ีมีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีสําคัญ
ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การ
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เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความอิสระของผู้สอบบัญชี เพ่ือให้ม่ันใจว่าการจัดทํางบการเงิน
เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปมีความเชื่อถือได้และทันเวลา
รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ  
 2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่อง
การดําเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  
 3. การสอบทานการกํากับดูแลกิจการท่ีด ีคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฎิบัติงานตาม
ระบบงานท่ีกําหนดไว้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม มีการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในเรื่องรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพ่ือให้
ม่ันใจว่าบริษัทฯ มีการดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล 
 4. การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน 
การปฎิบัติงานตามแผนการตรวจสอบผลการตรวจสอบโดยให้ข้อแนะนําและติดตามการดําเนินการแก้ไขตาม
รายงานผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีมีนัยสําคัญ เพ่ือก่อให้เกิดการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการควบคุมภายใน
ท่ีเพียงพอ ซึ่งคณะกรรมกาตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศท่ีเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562 และ
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณาและขออนุมัติผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่า
สอบบัญชี  

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฎิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความ
ระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
สอดคล้องตามมาตฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฎิบัติงานสอดคล้องตามระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีการปฎิบัติตาม
กฎหมาย ข้อกําหนดและข้อผูกพันต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมเฉพาะกับผู้สอบบัญชี 4 ครั้ง เพ่ือปรึกษาในเรื่องงบการเงินอย่างอิสระ
และได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจท้ัง 2 ฝ่าย    
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            ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
        

                 
               
(ดร.สุพงษ์  ลิ้มธนากุล) 

        ประธานกรรมการตรวจสอบ   
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การควบคุมภายใน 
 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 26 

กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท้ังสามท่านเข้าร่วมประชุมนั้น คณะกรรมการได้ประเมินระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ดังนี้ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม  
บริษัทมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและสามารถวัดผลได้ โดยกําหนดไว้ใน

วัตถุประสงค์คุณภาพของบริษัท มีการกําหนดดัชนีชี้วัดเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดทํา
คู่มือคุณภาพซึ่งเป็นเอกสารระดับนโยบายจากผู้บริหารไปสู่ระดับปฏิบัติงาน กําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีช่วยให้
ฝ่ายบริหารสามารถควบคุมการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่องให้
เป็นไปตามข้อกําหนดดังกล่าว เช่น นําระบบ Iso 9001:2015 ซึ่งเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้เป็น
เครื่องมือในการดําเนินงานและวางแผน มีระบบควบคุมการจัดซื้อ การทําธุรกรรมด้านการเงินและการบริหาร
ท่ัวไปท่ีรัดกุมสามารถป้องกันการทุจริตได้เป็นอย่างดี นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ท่ีสามารถเชื่อมโยง
การทํางานมาใช้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีรวดเร็วท้ังสํานักงานใหญ่และหน่วยงานโครงการต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน และทําการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยเล็งเห็นความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ในการทํางานของพนักงาน บริษัทจึงทําการทบทวน
เป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ มีการวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสําคัญ ให้ผลตอบแทนท่ีสามารถจูงใจให้พนักงานทํางานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและสามารถสร้างผลกําไรสูงสุดให้แก่บริษัท นอกจากนี้ เพ่ือประโยชน์ขององค์กรในระยะยาว 
บริษัทมีข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรรวมท้ังบทลงโทษของบริษัท ท้ังนี้ บริษัทกําหนดหลักจริยธรรมท่ี
ละเอียดยิ่งข้ึนสําหรับพนักงาน  บริษัทยึดม่ันในคุณธรรมต่อคู่ค้า ให้การดูแลและสนับสนุนการทํางาน ชําระเงิน
ตรงต่อเวลา ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า 

2. การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทจัดให้มีการประชุมเพ่ือการประเมินปัจจัยความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังปัจจัยความเสี่ยงท่ีมา

จากภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ  โดยมีการนําปัญหา
ต่าง ๆ เข้าพิจารณาและวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจัยความเสี่ยง เพ่ือจะได้กําหนดมาตรการแก้ไขและ
ป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต บริษัทมีการกําหนดมาตรการข้ันตอน รวมท้ังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ใน
การติดตามเหตุการณ์ท่ีเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพ่ือจะได้นํามาปฏิบัติและป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตได้ทันท่วงที พร้อมท้ังได้แจ้งให้พนักงานทุกคนท่ีเก่ียวข้องรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีกําหนดไว้ รวมท้ังจัดอบรมพนักงานท่ีเก่ียวข้องให้รับทราบมาตรการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติ
ตามท่ีกําหนดไว ้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
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บริษัทกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอํานาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนุมัติรายการตามลําดับสายงานและมี
การตรวจสอบอย่างเข้มงวด มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
ดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน โดยแบ่งแยกหน่วยงานผู้มีหน้าท่ีกํากับดูแลอย่างชัดเจน กรณีท่ีบริษัทมีธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการผู้มีหน้าท่ีกํากับดูแลและจะมีการ
ประชุมพิจารณากรณีท่ีเกิดข้ึนเพ่ือป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
สําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก นอกจากนี้บริษัทยังได้กําหนด
มาตรการท่ีจะติดตามให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือลดความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของบริษัท รวมถึงการทําธุรกรรมทุกรายการ ได้แจ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ว่าเป็นธุรกิจปกติของบริษัทหรือไม่ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  
บริษัทจัดให้มีการเข้าถึงข้อมูลท่ีสําคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอและมีคุณภาพเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร 

ผู้ถือหุ้น หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง ใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้กําหนดคุณสมบัติของข้อมูลท่ีมีคุณภาพ มีเนื้อหาท่ี
จําเป็นเพียงพอต่อการตัดสินใจ มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีความเป็นปัจจุบัน มีรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย และมีการ
จัดเก็บท่ีดี  ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท กรรมการจะได้รับหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด  เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ มีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 
และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กําหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือติดตามการบริหารงานของคณะผู้บริหาร  โดยคณะผู้บริหารจะมีการประชุม
เป็นประจําทุกเดือน ซึ่งจะมีการนําเสนอข้อมูลเพ่ือใหผู้้บริหารพิจารณาอย่างครบถ้วนทุกแง่มุม ท้ังข้อมูลด้านการ
บริหาร ข้อมูลทางเทคนิค ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย เป็นต้น  

5. ระบบการติดตาม  
บริษัทมีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ มีคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ทบทวน

และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้อย่างสมํ่าเสมอ ตาม
ข้ันตอนท่ีระบุไว้ในระเบียบปฏิบัติของระบบ ISO 9001:2015 กรณีท่ีมีผลการดําเนินงานมีความบกพร่องและ
แตกต่างจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจสั่งการให้ดําเนินการแก้ไขได้ในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะมีการประชุมชี้แจงติดตามการดําเนินงานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทได้
จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในท่ีวางไว้อย่างสมํ่าเสมอ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็น
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระท่ีจะตรวจสอบ ซักถามข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัททันที ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการฝ่าฝืนกฎหมายและ/หรือมีการกระทําท่ี
ผิดปกติใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัท 
  ภายหลังการประเมินแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม ในเรื่องการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง และมีระบบ
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ควบคุมภายในด้านต่าง ๆ ท้ัง 5 ส่วนท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการท่ี
ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถึงการตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารสําคัญท่ีทําให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี 
และผู้มีอํานาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร  
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12. รายการระหว่างกัน  
 12.1 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 
 รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา ได้แก่ การซื้อขายวัสดุ ท่ีใช้ในการก่อสร้าง การเช่า
เครื่องจักร การให้บริการบริหารจัดการ การเช่าพ้ืนท่ีสํานักงาน และการกู้ยืมเงินระหว่างกัน ซึ่งบริษัทได้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการท่ีเกิดข้ึน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า 
รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนเป็นรายการปกติธุรกิจ และเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ เป็นรายการท่ี
สมเหตุสมผล การกําหนดราคาเป็นไปอย่างยุติธรรม และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน 
 สําหรับรายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตท่ีเป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อหรือ
จําหน่ายสินค้า หรือการให้บริการ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณา
และให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาสว่าเป็นราคาหรืออัตราการให้บริการเดียวกันกับราคาหรือ
อัตราการให้บริการท่ีบริษัทกระทํากับบุคคลภายนอก รวมถึงใกล้เคียงกับราคาตลาด และขอให้กรรมการผู้
มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง สําหรับรายการระหว่างกันท่ีไม่ใช่กรณีการค้าปกติ เช่น การซื้อหรือขายท่ีดิน 
บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว
ก่อนท่ีบริษัทจะเข้าทํารายการนั้น และขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง อย่างไรก็ตาม การทํา
รายการดังกล่าวในอนาคตข้ึนอยู่กับเหตุผลและความจําเป็นของบริษัท การรับและจ่ายค่าตอบแทน
ระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาปกติท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
จะเป็นผู้ให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว โดยฝ่ายบัญชีจะนําราคาตลาดของผู้อ่ืนมาเปรียบเทียบกับราคา
ของรายการระหว่างกัน แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป 

 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกัน 
ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายท่ีจะกําหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดําเนินการค้า
ปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก ท้ังนี้บริษัทจะได้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการด้วย 

รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ท่ีได้
กําหนดข้ึนและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
การปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
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  ท้ังนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) เกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีไม่ใช่กรณี
การค้าปกติ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับราคา อัตราค่าตอบแทน 
รวมท้ังความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านนั้นๆเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ท้ังนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปีของบริษัท (แบบ 56-2)  
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 12.2 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 และปี 2560 ดังนี ้
 

ชื่อ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ
ความสัม
พันธ ์

ลักษณะรายการ                 ประเภทรายการ 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

1.กิจการร่วมค้า 
ไทยโพลคีอนส ์
และแหลมทอง 
พัทลุง 
/ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง 

 

บริษัทย่อย - บริษัทให้เช่าเครื่องจักร
เพื่อใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจ 
 

- บริษัทให้เงินกู้ยืม
ระยะสั้น คิดอัตรา
ดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6-7
ต่อปี แก่กิจการร่วมค้า
ฯ 

 
- ดอกเบี้ยรับ 

- ดอกเบี้ยค้างรับ 

ลูกหนี้การค้า 
รายได้ค่าเช่า 
 
 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
- ยอดต้นงวด 
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดปลายงวด 
 
 
- ดอกเบี้ยรับ 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 

2.45 
- 
 
 

40.56 
0.14 

- 
40.70 

 
 

2.54 
6.15 

2.45 
- 
 
 

38.74 
1.82 

- 
40.56 

 
 

3.51 
8.61 

- การให้เช่าเครื่องจักรในราคาตลาดเพื่อกิจการร่วมค้าฯ ไม่
ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจํานวนมากในการลงทุน 
 
 
- เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการร่วมค้า  
 
 
 
 
 
- คํานวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 6-7 
ต่อป ีทางบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สญูของจํานวนเงินที่กู้ยืมและ
ดอกเบี้ย เงินกู้ยืมทั้งจํานวนไว้แล้ว เนื่องจากกิจการร่วมคา้ไทย
โพลีคอนส์และแหลมทองพัทลุงยังไม่มีการประมูลงานก่อสร้าง
เพิ่มเตมิ 
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ชื่อ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ
ความสัม
พันธ ์

ลักษณะรายการ                 ประเภทรายการ 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

2.กิจการร่วมค้า  
ไทยโพลคีอนส์  
พี.เอส.เอ็ม 
 /ธุรกิจรับเหมา
ก่อสรา้ง 

 

กิจการที่
ควบคุม
ร่วมกัน 

 

- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะ
สั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่
ร้อยละ 6-7 ต่อปี แก่
กิจการร่วมคา้ฯ 
 
 

- ดอกเบี้ยรับ 

- ดอกเบี้ยค้างรับ 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
- ยอดต้นงวด 
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดปลายงวด 
 
- ดอกเบี้ยรับ 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 

 
1.17 
0.04 

- 
1.21 

 
0.07 
0.17 

 

 
1.12 
0.08 

(0.03) 
1.17 

 
0.10 
0.10 

 

 
- เนื่องจากมีโครงการในกิจการร่วมค้าฯ ที่ไม่ได้รับเงินล่วงหน้า
ในการดําเนินงานจึงได้ขอกู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน 
 
 
- คํานวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 6 
ต่อปีทางบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สูญของจํานวนเงินที่กู้ยืมและ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทั้งจํานวนไว้แล้ว เนื่องจากกิจการร่วมค้า  
ไทยโพลีคอนส์ พีเอ็สเอ็ม ยังไม่มีการประมูลงานก่อสร้าง
เพิ่มเติม 

 
3.กิจการร่วมค้า 
ทีพีซีไอ 
/ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง 
 
 

บริษัทย่อย 
 

- บริษัทขายวัสดุ ที่ใช้ใน
การก่อสร้าง ให้แก่
กิจการร่วมคา้ฯ เพื่อใช้
ในการดําเนินธุรกิจ 

- บริษัทขายวัสด/ุ
อุปกรณ/์ใหเ้ช่าครื่อง
จักรเพื่อใช้ในการ

-รายได้จากการขาย 
 
 
 
 
-รายได้ค่าเช่า 
-ลูกหนี้การค้า 
 

- 
 
 
 
 

- 
31.38 

 

- 
 
 
 
 

- 
31.38 

 

-  เนื่องจากปี 2557 กิจการร่วมคา้ฯ ไดม้ีการซื้อเหล็กข้ออ้อย
เพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยซื้อผ่าน บมจ.ไทยโพลีคอนส์จะได้ใน
ราคาที่ตกลงไว้กับ Supplier  

 
 
- การให้เช่าเครื่องจักรในราคาตลาด เพื่อกิจการร่วมค้าฯ ไม่
ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจํานวนมากในการลงทุน 
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ชื่อ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ
ความสัม
พันธ ์

ลักษณะรายการ                 ประเภทรายการ 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ดําเนินธุรกิจ 

- บริษัทส่งพนักงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง 
 
 

- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะ
สั้น คิดอัตราดอกเบี้ยที่
ร้อยละ 6 ต่อปี แก่
กิจการร่วมคา้ฯ 

-  
 

- ดอกเบี้ยรับ 
ดอกเบี้ยค้างรับ 

 
 
 
-ลูกหนี้อื่น 
 
 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
- ยอดต้นงวด 
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดปลายงวด 
 
- ดอกเบี้ยรับ 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 

 
 
 

- 
 

 
32.17 
7.42 

(7.13) 
32.46 

 
 

1.95 
0.96 

 

 
 
 

0.04 
 
 

35.36 
30.90 

(34.09) 
32.17 

 
 

2.62 
0.05 

 
 
 

- เพื่อเป็นการลดและควบคุมต้นทุนการก่อสร้างจึงส่งพนักงาน 
TPOLY ไปควบคุมงาน 

 
- เพื่อให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 

 
 
 
 
 

- คํานวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 6 
ต่อป ี

4.บริษัท ทุ่งสัง  
กรีน จํากัด 
 /ธุรกิจพลังงาน 
 
 

บริษัทย่อย - บริษัทให้เช่าสินทรัพย ์
 
 

- บริษัทรับก่อสร้าง

- รายได้ค่าเช่า 
- ลูกหนี้อื่น 
- เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 
รายได้รับค่าก่อสร้าง 
-รายได้ค่าบริหารจดัการ 

- 
- 
- 
- 

       - 

0.02 
- 
- 

19.65 
-        

- ทางบริษัทฯให้เช่ารถ เพื่อความคล่องตัวในการดําเนินงาน 
 
 

 
- ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
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ชื่อ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ
ความสัม
พันธ ์

ลักษณะรายการ                 ประเภทรายการ 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

 
 
 

โรงไฟฟ้า  
-ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 

 
- 

 
31.33 

 

5.บริษัท มหาชัย  
กรีน เพาเวอร์  
จํากัด 
 /ธุรกิจพลังงาน 
 
 

กิจการที่
ควบคุม
ร่วมกัน 

- บริษัทรับก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

 
 
 

-รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 
-ลูกหนี้การค้า 
-เงินรับล่วงหน้า 
-เจ้าหนี้อื่น 
-ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
 
 
 
 

6.บริษัท แม่วงศ์  
เอ็นเนอยี่ จํากัด 
 /ธุรกิจพลังงาน 
 
 
 
 

บริษัทย่อย - บริษัทรับก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

 

-รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 
-เงินรับล่วงหน้า 
-เจ้าหนี้อื่น 
-ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 

- ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า  

7.บริษัท สตูล  
กรีน เพาเวอร์ จํากัด 

/ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทย่อย 
 

 -บริษัทรับดําเนินงาน 
ขอใบอนุญาต 

-บริษัทรับก่อสร้าง 

- รายได้ค่าบริหารจัดการ 
 
- รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสรา้ง 

- 
 

34.36 

- 
 

400.56 

 - ตามสัญญาจ้างดําเนินงาน 
 
- ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
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ชื่อ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ
ความสัม
พันธ ์

ลักษณะรายการ                 ประเภทรายการ 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

 โรงไฟฟ้า - เงินรับล่วงหน้า 
- ลูกหนี้ประกันผลงาน 
- รายไดจ้ากการควบคมุงานถมดิน 
 

3.56 
31.69 
- 

15.71 
58.51 

- 

- เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จึงใหบ้มจ. ไทยโพ
ลีคอนส์ เป็นผู้ควบคุมงานถมดิน  
 
 

8.บริษัท พัทลุง  
กรีน เพาเวอร์ จํากัด 
 /ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทย่อย 
 

-บริษัทรับดําเนินงานขอ
ใบอนุญาต 
-บริษัทรับก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 
 

- รายได้ค่าบริหารจัดการ 
 
- รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้าง 
 
- เงินรับล่วงหน้า 
- ลูกหนี้ประกันผลงาน 
- รายไดจ้ากการควบคมุงานถมดิน 
 
- ลูกหนี้อื่น 

- 
 

4.27 
 

- 
5.26 

- 
 

- 

- 
 

150.56 
 

3.45 
63.42 
0.50 

 
0.02 

- ตามสัญญาจ้างดําเนินงาน 
 

- ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
 

 
 

- พื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จึงให ้ 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ เป็นผู้ควบคุมงานถมดิน  
 

9.บริษัท ปัตตานี 
กรีน จํากัด 
 /ธุรกิจพลังงาน 
 

บริษัทย่อย 
 

- บริษัทรับควบคุมงาน
ถมดิน  

- ลูกหนี้การค้า 
 
- ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 
- เงินรับล่วงหน้า 
- รายได้ค่าบริหารจัดการ 
- รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้าง 
 

   160.67 
 

13.30 
141.32       

0.21 
317.61       

- 
 

- 
- 

0.28       
3.77 

 
 
 
 
-   ตามสัญญาจ้างดําเนินงาน 
-   ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า  
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ชื่อ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ
ความสัม
พันธ ์

ลักษณะรายการ                 ประเภทรายการ 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

 
10.บริษัท ทีพีซี  
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง 
 จํากัด (มหาชน) 

/Holding 
Company 

บริษัทย่อย - บริษัทให้เช่าสํานักงาน 
- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้น 

- รายได้ค่าเช่า 
 
- เงินกู้ระยะสั้น 
- ดอกเบี้ยจ่าย 
 
- ดอกเบี้ยค้างจ่าย 
- ลูกหนี้อื่น 
- รายได้อื่น 
- รายไดเ้งินปันผล 
 

0.10 
 

30.00 
2.24 

 
- 
- 
-        

9.32 

0.30 
 

50.00 
1.36 

 
- 

0.08 
0.48 

       4.97 
 

- จากการให้เช่าสํานักงาน 
 

- เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงิน 
- คํานวณจากเงินกู้ยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบีย้ร้อยละ 5 ต่อป ี
 
 
- ค่าเช่าค้างรับ 

 

11.บริษัท ทีพีซี  
แอสเสท จํากัด 
 /ธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย ์

บริษัทย่อย - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะ
สั้น  

- ดอกเบี้ยรับ 
 

- ดอกเบี้ยค้างรับ 

- บริษัทให้เช่าอุปกรณ์

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
- ยอดต้นงวด 
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดปลายงวด 
- ดอกเบี้ยรับ 
 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 
- รายได้ค่าเช่า 

 
158.35 
105.58 
(26.73) 
237.20 

8.39 
 

0.94 
0.004 

 
222.55 

4 
(68.20) 
158.35 
10.48 

 
0.01 

0.002 

- เพื่อให้บริษัทย่อย มีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 
 

 
 
 
- คํานวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคดิดอกเบี้ยร้อยละ 5 
ต่อปี  
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ชื่อ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ
ความสัม
พันธ ์

ลักษณะรายการ                 ประเภทรายการ 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ก่อสร้าง 
 

 

 
ลูกหนี้อื่น 
รายได้อื่น 
 

   
    0.02 

     - 

   
    0.07 

     0.004 

12.บริษัท ทีพีซี  
บางกอกซัพพลาย 
จํากัด  /ธุรกิจ 
ซื้อขายสินค้า 

บริษัทย่อย - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะ
สั้น 

 
 
 
 

- ดอกเบี้ยรับ 
 

- ดอกเบี้ยค้างรับ 
- บริษัทซื้อสินค้า 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
- ยอดต้นงวด 
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 
- ลดลงระหว่างงวด 
- ยอดปลายงวด 
 
- ดอกเบี้ยรับ 
 
- ดอกเบี้ยค้างรับ 
- ค่าวัสดุก่อสร้าง 
- เจ้าหนี้การค้า 
ลูกหนี้อื่น 
 

 
3.00 
0.61 

(3.61) 
0.00  

 
0.06 

 
- 

24.02 
7.06        
0.01 

 

 
18.50 
8.10 

(23.60) 
3.00  

 
0.66 

 
0.008 
20.02 
5.67  
0.07 

 

- เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงแรกของการเริ่มเปิด
ดําเนินงาน 

 
 
 
 

- คํานวณจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น โดยคดิดอกเบี้ยร้อยละ 5 
ต่อป ี

 
 

13.บริษัท ซันเรย์ 
เพาเวอร์ แอนด ์
เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด / 

 - บริษัท ว่าจ้าง บจก.
ซันเรย์ เพาเวอร์ ก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้า  

- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างเหมา 
 
 

- 
 
 

1.92 
 
 

- ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
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ชื่อ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ
ความสัม
พันธ ์

ลักษณะรายการ                 ประเภทรายการ 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ร่วมกับ บริษัทกรีน 
เพาเวอร์ แพลนท์ 
จํากัด/ผู้ถือหุน้ 
บริษัท ปัตตานี กรีน  
จํากัด 

- เจ้าหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 
-ค่าจ้างเหมา 

4.15 
3.92 

10.34 

15.95 
9.25 

105.77 

14.บริษัท ซันเทค 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 
 / ผู้ถือหุ้น บริษัท 
แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ 
จํากัดและ บริษัท 
ปัตตานี 
 กรีน จํากัด 

 - บริษัท ว่าจ้าง บจก.ซัน
เทค เพาเวอร์ ก่อสรา้ง
โรงไฟฟ้า 

- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างเหมา 
 
 
- เจ้าหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 
- ค่าจ้างเหมา 

- 
 
 

0.71 
9.32 
6.70 

1.43 
 
 

10.65 
14.37 

264.09 

- ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

15.บริษัท กรีน  
เพาเวอร์   
 แพลนท์ จํากัด 
 / ผู้ถือหุ้น  
บริษัท ปัตตานี  
กรีน จํากัด 
 

 - บริษัท ว่าจ้าง บจก.
กรีน เพาเวอร์ แพลนท์
จํากัด ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า  

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจา้งเหมา 
 
 
 
- เจ้าหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้อื่น 
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 

- 
 
 
 

- 
0.03 
1.00 

- 
 
 
 

2.17 
- 
- 

- ตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
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ชื่อ/ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ
ความสัม
พันธ ์

ลักษณะรายการ                 ประเภทรายการ 
 

ปี 2561 
 

ปี 2560 ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

- ค่าจ้างเหมา - 5.24 
 

16.บริษัท ทีพีซีเอช 
เพาเวอร์ 6 จํากัด 
 /ธุรกิจพลังงาน 
 

 - บริษัทรับก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 
 

 

- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างเหมา 
- เจ้าหนี้การค้า 
- เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 
- ลูกหนี้อื่น 
- รายได้อื่น 
 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

0.03 
- 

0.03 

 
 
 

 
-    ค่าดําเนินการออก LG 
 
 

17.บริษัท ทีพีซีเอช 
เพาเวอร์ 1 จํากัด 
 /ธุรกิจพลังงาน 
 

 - บริษัทรับก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 
 
 

- เงินรับล่วงหน้า 
 
- รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้าง 
- รายได้ค่าดําเนินงาน 
 

99.93 
 

51.16 
0.43 

- 
 

- 
- 

 
 
- ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

18.บริษัท ทีพีซีเอช 
เพาเวอร์ 2 จํากัด 
 /ธุรกิจพลังงาน 
 

  - บริษัทรับก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

 
 
 

- เงินรับล่วงหน้า 
 
- รายได้ค่ารับเหมาก่อสร้าง 
- รายได้ค่าดําเนินงาน 
 

98.03 
 

37.65 
0.43 

- 
 

- 
- 

 
 
- ตามสัญญางานก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ  
 ก) ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานการสอบบัญชี   

สําหรับงบการเงิน งวดปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ถึง งวดปี สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2554 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 218 
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ในปี 2551 ถึง ปี 2554  ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงิน
ของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป   

  สําหรับงบการเงิน งวดปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ถึง งวดปี สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 2982  
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์  

  ในปี 2555 ถึง ปี 2559  ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงิน
ของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  สําหรับงบการเงิน งวดปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ  งวดปี สิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  
7764 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์  

  ในปี 2560 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

  ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2561   บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากัด (มหาชน)  

Page 125 of 245 

 

 
ข) ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - 2561                                                                

 หน่วย: พันบาท 

31 ธ.ค. 61 รอ้ยละ 31 ธ.ค. 60 รอ้ยละ 31 ธ.ค. 59 รอ้ยละ

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 176,779.06 2.42 194,198.59 2.88 273,162.98 4.33

เงนิลงทนุชั�วคราว 157,430.07 2.15 184,891.63 2.75 391,649.05 6.21

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�หมุนเวียนอื�น

     กจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน 392.80            0.01 -                  -        -                  -        

     บรษัิทอื�น 702,178.89 9.60 433,650.27 6.44 445,875.51 7.06

     ลกูหนี�หมุนเวียนอื�น 176,726.74 2.42 180,142.89 2.68 161,988.77 2.57

มูลคา่งานที�เสร็จแตย่ังไม่เรียกเก็บ 136,530.63 1.87 347,115.56 5.16 380,183.56 6.02

ลกูหนี�เงนิประกันผลงาน 3,068.39 0.04 762.59 0.01 141,960.80 2.25

เงนิจ่ายลว่งหนา้คา่ก่อสรา้งและซื�อวัสดุ 199,610.48 2.73 178,287.17 2.65 286,098.14 4.53

เงนิจ่ายลว่งหนา้คา่ที�ดนิ 102,850.00 1.41 -                  -        -                  -        

เงนิจ่ายลว่งหนา้คา่บรหิารจัดการ 7,750.00 0.11 -                  -        -                  -        

เงนิใหกู้ย้ืมระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน 20,000.00 0.27 50,000.00 0.74 50,000.00 0.79

วัสดคุงเหลอื 58,244.75 0.80 62,471.98 0.93 44,424.15 0.70

โครงการอสงัหารมิทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 61,376.84 0.84 94,777.96 1.41 466,230.05 7.39

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,802,938.64 24.65 1,726,298.63 25.64 2,641,573.02 41.85

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิฝากที�ตดิภาระคํ�าประกัน 123,376.48 1.69 150,190.60 2.23 265,166.50 4.20

เงนิลงทนุในกจิการร่วมคา้ 482,049.04 6.59 496,174.65 7.37 346,529.52 5.49

อสงัหารมิทรัพย์เพื�อการลงทนุ - ที�ดนิ 270,222.13 3.70 270,222.13 4.01 663.00 0.01

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 4,171,617.92 57.04 3,622,086.96 53.80 2,811,184.51 44.54

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอื�น 12,371.58 0.17 12,576.18 0.19 10,560.22 0.17

สนิทรัพย์ภาษีเงนิไดร้อตดับัญชี 68,377.76 0.94 68,720.76 1.02 74,002.27 1.17

ภาษีเงนิไดถู้กหกั ณ ที�จ่าย 128,975.37 1.76 81,760.52 1.21 90,813.54 1.44

ลกูหนี�เงนิประกันผลงาน 121,671.95 1.66 109,659.94 1.63 -                  -        

เงนิวางที�กรมบังคบัคดี -                  -        69,040.01 1.03 -                  -        

เงนิจ่ายลว่งหนา้ผูร้ับเหมา 41,934.81 0.57 50,566.17 0.75 -                  -        

เงนิจ่ายลว่งหนา้คา่บรหิารจัดการ 85,652.80 1.17 68,558.41 1.02 45,500.00 0.72

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 3,732.39 0.05 6,925.26 0.10 25,531.64 0.40

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 5,509,982.24 75.35 5,006,481.59 74.36 3,669,951.21 58.15

รวมสนิทรพัย ์ 7,312,920.88 100.00 6,732,780.22 100.00 6,311,524.23 100.00

งบแสดงฐานะทางการเงนิ
งบการเงนิรวม
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หน่วย: พันบาท 

31 ธ.ค. 61 รอ้ยละ 31 ธ.ค. 60 รอ้ยละ 31 ธ.ค. 59 รอ้ยละ

หนี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้

หนี�สนิหมนุเวยีน

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้ืมระยะสั �น

     จากสถาบันการเงนิ 154,129.50 2.11 285,899.43 4.25 279,421.33 4.43

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 806,477.11 11.03 722,608.39 10.73 879,440.10 13.93

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

     สว่นที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 324,240.00 4.43 277,351.00 4.12 136,680.00 2.17

หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ

     สว่นที�ครบกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 8,334.22 0.11 7,226.56 0.11 5,821.05 0.09

เงนิกูย้ืมระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน

ประมาณการหนี�สนิ 1,512.40 0.02 1,405.43 0.02 1,205.36 0.02

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 17.68 0.00 17.21 0.00 179.46 0.00

เจา้หนี�เงนิประกันผลงาน 105,338.44 1.44 155,099.16 2.30 133,076.00 2.11

เงนิรับลว่งหนา้ตามสญัญาก่อสรา้ง 203,388.81 2.78 247,297.11 3.67 344,588.24 5.46

เงนิรับลว่งหนา้ตามสญัญาจะซื�อจะขาย 30.00 0.00 2,315.00 0.03 1,755.00 0.03

รวมหนี�สนิหมนุเวยีน 1,603,468.15 21.93 1,699,219.28 25.24 1,782,166.54 28.24

หนี�สนิไมห่มนุเวยีน

เงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 1,838,770.00 25.14 1,686,710.00 25.05 1,595,185.44 25.27

หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 6,738.78 0.09 11,268.82 0.17 6,998.39 0.11

ผลประโยชน์พนักงาน 24,715.66 0.34 20,269.81 0.30 21,791.10 0.35

เจา้หนี�เงนิประกันผลงาน 54,261.79 0.74 53,589.81 0.80 51,703.16 0.82

รวมหนี�สนิไมห่มนุเวยีน 1,924,486.23 26.32 1,771,838.43 26.32 1,675,678.09 26.55

รวมหนี�สนิ 3,527,954.38 48.24 3,471,057.71 51.55 3,457,844.63 54.79

หนี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ (ต่อ)

สว่นของผูถ้อืหุน้

ทนุเรือนหุน้ - มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 

    ทนุจดทะเบียนหุน้สามัญ (หุน้) 692,868.49 9.47 692,868.49 10.29 692,868.49 10.98

    ทนุที�ออกและชําระแลว้ หุน้สามัญ (หุน้) 572,759.48 7.83 566,998.11 8.42 566,892.95 8.98

สว่นเกนิมูลคา่หุน้ 229,301.84 3.14 217,779.08 3.23 217,568.76 3.45

กําไร(ขาดทนุ)สะสม 

  จัดสรรแลว้ 
ทนุสํารองตามกฎหมาย 75,151.56 1.03 45,948.91 0.68 18,562.77 0.29

ยังไม่ไดจ้ัดสรร (520,584.46) -7.12 (620,036.29) -9.21 (764,240.39) -12.11

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของผูถ้ือหุน้ 1,193,854.42 16.33 1,193,854.42 17.73 1,193,854.42 18.92

รวมสว่นของบรษัิทใหญ่ 1,550,482.84 21.20 1,404,544.23 20.86 1,232,638.51 19.53

สว่นไดเ้สยีที�ไม่มีอํานาจควบคมุ 2,234,483.65 30.56 1,857,178.28 27.58 1,621,041.10 25.68

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 3,784,966.49 51.76 3,261,722.51 48.45 2,853,679.60 45.21

รวมหนี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 7,312,920.88 100.00 6,732,780.22 100.00 6,311,524.23 100.00

งบแสดงฐานะทางการเงนิ
งบการเงนิรวม

 
 
 

 
 
 



รายงานประจําปี 2561   บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากัด (มหาชน)  

Page 127 of 245 

 

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 – 2561 

          หน่วย: พันบาท 

31 ธ.ค. 61 รอ้ยละ 31 ธ.ค. 60 รอ้ยละ 31 ธ.ค. 59 รอ้ยละ

รายได้

          รายไดจ้ากการรับเหมาก่อสรา้ง 1,663,556.01 49.41 2,063,653.19 60.13 1,922,278.87 70.97

          รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าและเงินอุดหนุนฯ 1,560,122.53 46.34 1,092,675.13 31.84 672,397.34 24.83

          รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย์ 113,320.00 3.37 258,180.00 7.52 113,800.00 4.20

          รายไดจ้ากการขายสนิคา้และบริการ 29,647.33 0.88 17,493.57 0.51 -                     -           

รายไดร้วม 3,366,645.88 100.00 3,432,001.89 100.00 2,708,476.21 100.00

ตน้ทนุ

         ตน้ทุนงานรับเหมาก่อสรา้ง (1,503,610.29) 90.39 (1,822,641.39) 88.32 (1,768,540.07) 92.00

        ตน้ทุนจากการขายไฟฟ้า (815,780.27) 52.29 (580,698.45) 53.14 (343,050.44) 51.02

        ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ (80,125.02) 70.71 (190,780.67) 73.89 (86,288.28) 75.82

        ตน้ทุนจากการขายสนิคา้และบริการ (24,559.87) 82.84 (14,875.34) 85.03 -                     -           

รวมตน้ทนุ (2,424,075.45) 72.00 (2,608,995.85) 76.02 (2,197,878.79) 81.15

กําไร(ขาดทนุ)ข ั�นตน้ 942,570.42 28.00 823,006.04 23.98 510,597.42 18.85

       รายไดอ้ื�น 55,292.34 1.64 27,998.05 0.82 55,798.92 2.06

คา่ใชจ้า่ย

      ตน้ทุนในการจัดจําหน่าย (8,556.79) 0.25 (18,796.09) 0.55 (6,800.72) 0.25

      คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (316,385.82) 9.40 (291,075.28) 8.48 (252,324.80) 9.32

รวมคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (324,942.61) 9.65 (309,871.37) 9.03 (259,125.52) 9.57

(หนี�สงสยัจะสญู)/โอนกลับคา่เผื�อหนี�สงสัยจะสญู (2,620.73) 0.08 16,490.75 0.48 7,079.16 0.26

ขาดทุนจากการลดมูลคา่เงินลงทุน -                   -           (49,770.25) 1.45 -                     -           

คา่ใชจ่้ายอื�น -                   -           (245.08) 0.01 -                     -           

ตน้ทุนทางการเงิน (97,905.63) 2.91 (79,863.00) 2.33 (62,876.04) 2.32

สว่นแบง่กําไร(ขาดทุน)เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 6,053.68 0.18 6,269.05 0.18 29,834.98 1.10

กําไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษเีงนิได ้ 578,447.47 17.18 434,014.18 12.65 281,308.92 10.39

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ (5,580.21) 0.17 (18,590.34) 0.54 16,402.66 0.61

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น (750.09) 0.02 2,740.88 0.08 1,217.52 0.04

กําไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จ 572,117.17 16.99 418,164.72 12.18 298,929.11 11.04

งบกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม
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บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
สําหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 – 2561 

          หน่วย : พันบาท 
งบกระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงนิได ้ 578,447.47   434,014.18 281,308.92

รายการปรบักระทบกําไรก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสด 

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 156,108.52   109,269.51 78,460.59

หนี�สงสยัจะสญู/(โอนกลบัคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู) 2,620.73       (16,490.75) (7,079.16)

ขาดทนุจากการลดมูลคา่เงนิลงทนุ -                49,770.25 -        

(กําไร)ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี�ยน (448.93) -        2,741.27         

(กําไร)ขาดทนุจากการเลกิบรษัิทย่อย -                245.08 -                  

กําไรจากการขายเงนิลงทนุในกจิการร่วมคา้ (1,423.49) -        -        

กําไร(ขาดทนุ)จากการเปลี�ยนแปลงมูลคา่เงนิลงทนุเพื�อคา้ (225.54) (529.48) (844.31)

สว่นแบ่ง(กําไร)ขาดทนุจากเงนิลงทนุในกจิการร่วมคา้ (6,053.68) (6,269.05) (29,834.98)

ขาดทนุจากการลงทนุในบรษัิทย่อย 1,512.50       -        -        

(กําไร)ขาดทนุจากการขายอุปกรณ์ 55.51            (473.73) (539.69)

(โอนกลบั)ประมาณการหนี�สนิจากคา่ปรับงานลา่ชา้ -                -                  (24,239.61)

หนี�สญู -                464.34 45.22

ตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ 1,908.93       160.25 1,051.42

ประมาณการผลขาดทนุที�คาดว่าจะเกดิข ึ�น -                -                  (2,620.85)

ประมาณการหนี�สนิที�คาดว่าจะเกดิข ึ�น 6,401.04       5,186.95 5,193.45

คา่เผื�อการดอ้ยคา่สนิทรัพย/์(โอนกลบัคา่เผื�อการดอ้ยคา่) (331.39) 10,789.75 375.22

ภาษีถูกหกั ณ ที�จ่ายตดัจ่าย -                3,327.20 1,206.38

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 4,787.63       3,022.03 3,844.83

คา่ใชจ่้ายดอกเบี�ย 97,905.63     79,863.00 62,876.04

กําไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมดําเนนิงาน

     ก่อนการเปลี,ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดําเนนิงาน 841,264.94          672,349.53 371,944.73

สนิทรพัยด์ําเนนิงานลดลง (เพิ,มข ึ�น) 

เงนิลงทนุเพื�อคา้ 33,364.99     157,516.65 309,991.58

ลกูหนี�การคา้ - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน (392.80) -                  -                  

ลกูหนี�การคา้ - บรษัิทอื�น (268,528.62) (16,054.31) 82,776.89

ลกูหนี�หมุนเวียนอื�น 1,701.53       (18,347.32) (17,849.55)

มูลคา่งานที�เสร็จแตย่ังไม่เรียกเก็บ 210,863.43   42,885.10 (90,836.26)

ลกูหนี�เงนิประกันผลงาน (15,080.40) 37,893.22 58,396.07

เงนิจ่ายลว่งหนา้คา่ก่อสรา้งและซื�อวัสดุ (21,982.94) 31,610.99 (21,694.48)

สนิคา้คงเหลอื 4,420.73       (17,259.39) (2,250.23)

โครงการอสงัหารมิทรัพย์ระหว่างการพัฒนา  33,401.12     102,877.95 (12,523.84)

เงนิจ่ายลว่งหนา้ผูร้ับเหมา 7,860.95       25,548.17 (6,021.89)

เงนิจ่ายลว่งหนา้คา่ที�ดนิ (102,850.00) -                  -                  

เงนิจ่ายลว่งหนา้คา่บรหิารจัดการ (24,844.39) (23,058.41) (8,500.00)

เงนิวางที�กรมบังคบัคดี 69,040.01     -                  -                  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 3,127.47       (2,033.62) (805.21)  
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หน่วย : พันบาท 
งบกระแสเงนิสด 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59

หนี�สนิดําเนนิงานเพิ,มข ึ�น (ลดลง)

เจา้หนี�การคา้ 75,698.76     (161,956.14) 23,680.62

เจา้หนี�หมุนเวียนอื�น 32,937.21     8,001.42 6,516.21

เจา้หนี�เงนิประกันผลงาน (49,088.74) 23,909.81 14,036.26

เงนิรับลว่งหนา้ตามสญัญาก่อสรา้ง (43,145.72) (97,291.12) 11,369.29

เงนิรับลว่งหนา้ตามสญัญาจะซื�อจะขาย (2,285.00) 560.00 394.00

จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (1,928.18) (1,433.38) (3,114.96)

เงนิสดรบั(จา่ย)จากการดําเนนิงาน 783,554.33          765,719.15 715,509.24

จ่ายดอกเบี�ย (111,771.60) (79,320.38) (83,255.49)

เงนิสดรับภาษีเงนิได ้ -                36,536.23 127,942.31

เงนิสดจ่ายภาษีเงนิได ้ (51,763.51) (55,930.01) (63,826.98)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนนิงาน 620,019.21          667,004.99 696,369.08

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเงนิลงทนุชั�วคราว (5,677.89) -                  -                  

เงนิสดรับ(จ่าย)เงนิฝากที�ตดิภาระคํ�าประกัน 26,814.12     45,935.89 7,331.31

เงนิสดรับจากเงนิลงทนุชั�วคราว -                         -                  1,070.53

เงนิสดจ่ายจากเงนิลงทนุชั�วคราว -                         -                  (406.46)

เงนิสดรับเงนิใหกู้ย้ืมระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน 55,651.00     -                  -                  

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้ืมระยะสั �นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกัน (25,694.65) (45.92) (50,030.00)

เงนิสดจ่ายเพื�อลงทนุในกจิการร่วมคา้ (52,500.00) (208,126.00) (145,000.00)

เงนิสดรับเงนิปันผลจากเงนิลงทนุในกจิการร่วมคา้ 24,052.25     -                  -                  

เงนิสดรับจากการลดทนุของเงนิลงทนุในกจิการร่วมคา้ 44,657.50     -                  -                  

เงนิสดรับจากการขายเงนิลงทนุในกจิการร่วมคา้ 5,500.00       -                  -                  

เงนิสดรับจากการขายที�ดนิ อาคาร อุปกรณ์ 228.10          473.74 1,362.44

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (720,001.96) (801,163.91) (973,741.04)

เงนิสดจ่ายลว่งหนา้เพื�อซื�อที�ดนิ -                         -                  (20,640.00)

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนอื�น (1,876.37) (2,877.53) -                  

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน            (648,847.89) (965,803.73) (1,180,053.21)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดรับจาก(จ่ายคนื)เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้ืมระยะสั �น
จากสถาบันการเงนิ (131,929.49) 5,998.46 (38,045.13)

เงนิสดรับจากเงนิกูย้ืมระยะยาว 476,300.00   511,112.88 897,880.44

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้ืมระยะยาว (277,351.00) (278,917.32) (218,944.00)

เงนิสดจ่ายหนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (7,896.49) (8,020.40) (8,752.65)

รับเงนิคา่หุน้สามัญและสว่นเกนิมูลคา่หุน้ 17,284.13     315.48 1.36

รับเงนิคา่หุน้สามัญบรษัิทย่อย - สว่นไดเ้สยีที�ไม่มีอํานาจควบคมุ 55,725.00     62,387.67 69,275.07       

เงนิคนืทนุในบรษัิทย่อยที�เลกิกจิการ-สว่นไดเ้สยีที�ไม่มีอํานาจควบคมุ (2,625.00) (3,527.08) -                  

เงนิสดจ่ายเงนิปันผล (118,098.01) (69,515.33) (29,000.08)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ        11,409.14            219,834.35 672,415.01

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ,มข ึ�น(ลดลง) - สุทธิ (17,419.54) (78,964.39) 188,730.88

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 194,198.59          273,162.98 84,432.10

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นปี 176,779.06          194,198.59 273,162.98  
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ค) ตารางอัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคัญ 
อัตราส่วนทางการเงิน สําหรับ ปี 2559 - 2561 (งบการเงินรวม) 

หน่วย : พันบาท 
รายการ หน่วย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

อตัราสว่นสภาพคล่อง

     อัตราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.12 1.02 1.48

     อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว (เท่า) 0.76 0.58 0.71

     อัตราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.38 0.38 0.39

     อัตราสว่นหมุนเวียนลกูหนี�การคา้ (เท่า) 7.25 7.04 5.07

     ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี�ย (วัน) 50.35 51.81 72.05

     อัตราสว่นหมุนเวียนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 7.58 4.05 2.89

     ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี�ย (วัน) 48.17 90.12 126.09

     อัตราสว่นหมุนเวียนเจา้หนี� (เท่า) 5.99 5.24 3.89

     ระยะเวลาชําระหนี� (วัน) 60.99 69.64 93.92

     Cash Cycle (วัน) 37.53 72.29 104.22

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร

     อัตรากําไรขั �นตน้ (%) 28.00 23.98 18.85

     อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 19.99 15.77 11.34

     อัตรากําไรอื�น (%) 1.64 0.82 2.06

     อัตราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) 92.14 123.26 226.63

     อัตรากําไรสทุธิ (%) 4.66 5.19 4.52

     อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) 4.46 5.83 4.56

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดําเนนิงาน

     อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 9.58 8.30 5.32

     อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร (%) 7.92 8.74 4.48

     อัตราผลหมุนเวียนของสนิทรัพย์ (เท่า) 0.49 0.53 0.48

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ

     อัตราสว่นหนี�สนิตอ่สว่นของผูถ้ือหุน้ (เท่า) 2.28 2.47 2.81

     อัตราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี�ย (เท่า) 7.01 9.65 8.59  

14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 (สรุปภาพรวมการดําเนินงานและปัจจัยท่ีทําให้มีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ )   

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) (“TPOLY”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก ได้มี
การขยายธุรกิจอีก 3 ประเภท ได้แก่  ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการค้า ซึ่ง
ดําเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัท ท้ังนี้ TPOLY ได้ลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยถือหุ้นรอ้ยละ 41.26 ใน
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บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“TPCH”) ซึ่งประกอบธุรกิจหลัก โดยการถือหุ้นในบริษัท
อ่ืน (HOLDING COMPANY)  ท่ีประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน   
ชีวมวล โดยTPCH ลงทุนในโรงไฟฟ้าจํานวน 11 แห่ง มีท้ังหมด 6 แห่งท่ีเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 
ส่วนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ TPOLY มีสัดส่วนท่ีลงทุนโดยถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ในบริษัท ทีพีซี   
แอสเสท จํากัด มีโครงการท้ังหมด 2 โครงการ และ ในส่วนธุรกิจการค้า TPOLY มีสัดส่วนท่ีลงทุนถือหุ้น 
ร้อยละ 99.99  ในบริษัท ทีพีซี บางกอกซัพพลาย จํากัด ท่ีประกอบธุรกิจโดยมีการลงทุนในกิจการร่วมค้า 
อีก 1 แห่ง 

  
สรุปสาระสําคัญ ปี 2561 

ในปี 2561 ทีมผู้บริหาร และ พนักงาน TPOLY มีความมุ่งม่ัน และทุ่มเท ให้บริษัท มีผลการ
ดําเนินงานท่ีดี พัฒนาไปสู่การเติบโตท่ียั่งยืน ม่ันคง อย่างต่อเนื่อง  โดยภาพรวมนั้น จากแผนการปรับ
โครงสร้างทางการเงิน การลงทุน และ การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีได้ดําเนินการไปแล้วก่อน
หน้านี้ ได้ส่งผลดีต่อการดําเนินงานในปีนี้ ท้ังนี้ ทีมผู้บริหารได้ดําเนินการตามแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์  ท่ี
ปรับปรุงแผนการดําเนินกิจการของท้ังกลุ่มกิจการ เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และการ
ลงทุน ซึ่งนําไปสู่การวางแผนการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว  

• ได้รับเครดิต “BBB”จากทริสเรทติ้ง 
ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทท่ีระดับ “BBB” จัดอยู่ในกลุ่ม “Investment 

Grade” และแนวโน้มอันดับเครดิต “คงท่ี” (Stable) ได้มีการประกาศผลอันดับเครดิตดังกล่าวแก่      
สารธารณชน เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของทริสเรทติ้ง  

• ในไตรมาส 1  ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับชําระค่าหุ้นสามัญจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 
707,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.00 บาท ทําให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็นจํานวน 567.71 ล้าน
บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น จํานวน 219.19 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนทุนท่ีชําระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2561        

• ในไตรมาส 2  ปี 2561 บริษัทฯ ได้รับชําระค่าหุ้นสามัญจากการใช้ใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 
5,053,877 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3.00 บาท ทําให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็นจํานวน 572.76 ล้าน
บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น จํานวน 229.30 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จดทะเบียนทุนท่ีชําระแล้วกับ
กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561  

 
แบ่งตามประเภทธุรกิจ   
 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  

มูลค่างานตามสัญญาในปี 2561 จํานวน 12,587.6 ล้านบาท รับรู้รายได้ก่อนปี 2561 แล้ว
บางส่วนและรับรู้รายได้ในปี 2561 จํานวน  2,107.8 ล้านบาท คงเหลือมูลค่างานท่ีรอรับรู้รายได้อีก
จํานวน 3,925.4 ล้านบาท  
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โครงการ (ประเภท) จํานวน (โครงการ) มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)

ราชการ 3 327.5                                     

เอกชน 11 1,391.4                                  

โรงไฟฟ้า 3 2,206.5                                  

รวม 17 3,925.4                                  
 

 
   ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  

• 9 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลสตูลกรีน เพาเวอร์ (SGP) กําลังการผลิตเสนอขาย 
9.2 เมกะวัตต์ ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้จําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
โครงการ SGP ได้รับการสนับสนุนราคารับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบบ FiT ซึ่งจะทําให้บริษัทฯ 
มีรายได้จากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนรวมเป็น 6 โครงการ ในระบบแบบ FiT 

• บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 4 โครงการ คือ 

PTG, TPCH1, TPCH2 และ TPCH5 (กําลังผลิตไฟฟ้า 23, 9.9, 9.9 และ 6.3 MW. ตามลําดับ)   
• บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลโครงการจ้างเหมาเอกชนกําจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 

20 เมกะวัตต์ อายุสัญญาโครงการ 24 ปี ออกโดยกรุงเทพมหานครฯ โดยได้ประมูลโครงการในนาม บริษัท 
สยามพาวเวอร์ จํากด ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ท่ี 50% เป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐท่ีจะผลักดัน
โครงการโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนมากข้ึนในอนาคต 

• การทดสอบใช้เชื้อเพลิงพืชพลังงานรากแก้ว ณ โรงไฟฟ้า มหาชัยกรีน เพาเวอร์ จํากัด 
เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2561ได้มีการนํา “พืชพลังงานรากแก้ว” ซึ่งเป็นพืชท่ีทางบริษัทได้มีการศึกษาและ 
ลงทุนเพ่ือนํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในอนาคตของโรงไฟฟ้าของบริษัท มาทดลองใช้เป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ 
100% ท่ีโรงไฟฟ้า มหาชัย กรีน เพาเวอร์ (MGP) ซึ่งผลการทดสอบออกมาสําเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ 

• การใช้เชื้อเพลิงพืชพลังงานรากแก้ว ณ โรงไฟฟ้า แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ หลังจากสัญญาบริหารจัดการ 
เดินเครื่องท่ีโรงไฟฟ้า MWE สิ้นสุดลงเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทเริ่มทยอยใช้ “พืชพลังงานราก
แก้ว” ท่ีมีค่าความร้อนสุทธิ 2,235.16 kcal/kg หรือ 9,356.37 kJ/kg มาผสมเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งมี
ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเชื้อเพลิงหลัก ทําให้บริษัทสามารถลดอัตราการใช้เชื้อเพลิงหลักท่ีมีราคาต้นทุน
ต่อตันท่ีสูงกว่า เป็นผลให้ต้นทุนการใช้เชื่อเพลิงต่อหน่วยการผลิตเสนอขายตํ่าลง ตรงตามเป้าหมาย 

• ได้รับเครคิต “BBB” จาก Tris Rating ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทท่ีระดับ 
“BBB”จัดอยู่ในกลุ่ม “Investment Grade” โดยสะท้อนถึงกระแสเงินสดท่ีสามารถคาดการณ์ได้และ
ม่ันคง การพิจารณาอันดับเครดิตยังคํานึงถึงผลการดําเนินงานท่ีแข็งแกร่งของโรงไฟฟ้าของบริษัท โดย
ปริมาณไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่สูงกว่า 80% ของกําลังการผลิตสูงสุดซึ่งถือว่าเป็นระดับท่ีสูง  

• ได้รับรางวัล ASEAN Energy Award ด้านพลงังานทดแทน โรงไฟฟ้าช้างแรก ไบโอ เพาเวอร์ ซึ่ง 
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เป็นโรงไฟฟ้าในเครือของบริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Energy Award ประจําปี 2018 จัดโดยกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เพ่ือคัดเลือกผู้ประกอบการ และหน่วยงานท่ีมีจุดเด่น
ด้านการอนุรักษ์พลังงานไทยอย่างยังยืนเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนา
พลังงานทดแทนของภาครัฐ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในระดับ ASEAN 
Energy Award โดยทางโครงการได้รับรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Award 2018 ท่ีจัดข้ึน ณ 
ประเทศสิงคโปร ์

• บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับ ESG100 (Environmental, Social and Governance) ปี 
2561 โดยติดอันดับ ESG100 3 ปี ซ้อน ตั้งแต่ปี 2559 ในกลุ่มทรัพยากร จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทําการ
ประเมินการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และผลประกอบการ จากหลักการแนวทาง
ตามมาตรฐานการประเมินความยังยืนของ GISR (Global Initiative for Sustainability Ratings) 

• โครงการโรงไฟฟ้าท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา โรงไฟฟ้าขยะชุมชน สยาม พาวเวอร์ (SP) กําลังการ
ผลิตติดตั้งขนาด 9.5 เมกะวัตต์ เสนอขายขนาด8 เมกะวัตต์ จําหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงใน
ระบบ Feed-in Tariff (FiT) โดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจะประกาศรายชื่อผู้ท่ีผ่านการ
พิจารณาตามความพร้อมภายในวันท่ี 30 เมษายน 2562 และลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในวันท่ี 28 
สิงหาคม 2562 โดยกําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ก่อนวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 
ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

• โครงการทาวน์โฮม Greenwich Town Home รามอินทรา มูลค่าโครงการ 713 ล้านบาทจํานวน 
174  ยูนิต มีการโอนไปแล้วจนถึงปี 2561 จํานวน 173 ยูนิต คงเหลือรอขาย 1 ยูนิต มีความคืบหน้าด้าน
การขายไปแล้วกว่า 99.4% คาดว่าจะสามารถจบโครงการได้ในปี 2562   

• โครงการ Greenwich Prime หทัยราษฎร์มูลค่าโครงการ 370 ล้านบาท ขนาดโครงการ 20 ไร่ 
แบบบ้านเดี่ยว 94 ยูนิต มีการโอนไปแล้วจนถึงปี 2561 จํานวน 70 ยูนิต เฉพาะในปี 2561 มีการโอน
จํานวน 27     ยูนิต โดยมียอดจองกับท่ีทําสัญญารอโอนอีก 4 ยูนิตคงเหลือรอขาย 20 ยูนิต มีความ
คืบหน้าการขายไปแล้วกว่า 78.7% คาดว่าจะสามารถจบโครงการได้ในปี 2562 

 
ธุรกิจการค้า 

ปัจจุบันบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างหลายชนิด จาก
ผู้ผลิตรายใหญ่หลายราย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ในเครือปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นต้น ซึ่งล่าสุดบริษัทฯ ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรีย์ และตัวแทนจําหน่ายปูนซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ในเครือ TPI  
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ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

1.ภาพรวมผลการดําเนินงาน ปี 2561 
บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมท้ังสิ้น 3,366.6 ล้านบาท ลดลง 65.4 ล้านบาท (หรือลดลงรอ้ย

ละ 1.9) เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมท้ังสิ้น 572.1 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 154.0 
ล้านบาท (หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 36.8) ซึ่งผลการดําเนินงานมีแนวโน้มท่ีดีข้ึนตามลําดับ  สรุปได้ดังนี้ 

2561 2560 จํานวนเงนิ % 2561 2560

รายได้รับเหมากอ่สร้าง 1,663.6     2,063.7 (400.1) (19.4) 49.4        60.1        

รายได้จากการขายไฟฟ้า 1,560.1 1,092.7 467.4 42.8 46.3        31.8        

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 113.3 258.2 (144.9) (56.1) 3.4          7.5          

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 29.6 17.5 12.2 69.5 0.9          0.5          

รวมรายได้ 3,366.6 3,432.0 (65.4) (1.9) 100.0     100.0     

ต้นทุนรับเหมากอ่สร้าง (1,503.6) (1,822.6) (319.0) (17.5) (90.4) (88.3)

ต้นทุนจากการขายไฟฟ้า (815.8) (580.7) 235.1 40.5 (52.3) (53.1)

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ (80.1) (190.8) (110.7) (58.0) (70.7) (73.9)

ต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการ (24.6) (14.9) 9.7 65.1 (82.8) (85.0)

รวมต้นทุน (2,424.1) (2,609.0) (184.9) (7.1) (72.0) (76.0)

กําไรขั.นต้น 942.6 823.0 119.6 14.5 28.0 24.0

รายได้อื/น 55.3 28.0 27.3 97.5 1.6 0.8

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 997.9 851.0 146.9 17.3 29.6 24.8

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (324.9) (359.9) (34.9) (9.7) (9.7) (10.5)

(หนี4สงสัยจะสูญ)/โอนกลับฯ (2.6) 16.5 19.1 115.9 (0.1) 0.48

ต้นทุนทางการเงิน (97.9) (79.9) 18.0 22.6 (2.9) (2.3)

ส่วนแบง่กาํไร(ขาดทุน)เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 6.1 6.3 (0.2) (3.4) 0.18 0.18

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 578.4 434.0 144.4 33.3 17.2 12.6

รายได(้ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ (5.6) (18.6) (13.0) (70.0) (0.2) (0.5)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี 572.9 415.4 157.4 37.9 17.0 12.1

กาํไรเบด็เสร็จอื/น (0.8) 2.7 3.5 127.4 (0.02) 0.1

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 572.1 418.2 154.0 36.8 17.0 12.2

งบการเงนิรวม สัดส่วนต่อรายได้ (%)
รายการ

เพิ8มขึ.น/ลดลง

หนว่ย : ลา้นบาท
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ผลการดําเนินงานแบ่งตามประเภทธุรกิจ 
รายได ้

• ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  
รายได้รับเหมาก่อสร้าง จํานวน 1,663.6 ล้านบาท ลดลง 400.1 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 19.4) เม่ือ
เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากโครงการในมือส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งมูลค่างานท่ีส่งมอบจะมี
มูลค่าไม่สูงนัก อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีงานในมือท่ีรอรับรู้รายได้อีกมาก และบริษัทยังคงเข้าประมูลงาน
ใหม่เพ่ิมอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทําให้มีการรับรู้รายได้เพ่ิมข้ึนในงวดต่อๆ ไป 

• ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  
รายได้จากการขายไฟฟ้า จํานวน 1,560.1 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 467.4 ล้านบาท (หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 42.8)  
เม่ือเปรยีบเทียบกับปีก่อนหน้า ท้ังนี้เนื่องจากการจําหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์รวมแล้วเป็น 6 โครงการ 
จากเดิมในช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ีมีโรงไฟฟ้า 5 โครงการ 

• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 113.3 ล้านบาท ลดลง 144.9 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 
56.1) เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากโครงการ Greenwich Town Home รามอินทรา ใกล้ปิด
โครงการ จึงมียอดขายจากโครงการ Greenwich Prime  เพียงโครงการเดียว จากเดิมในช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ท่ีมียอดขายจาก 2 โครงการ โดยปัจจุบันเป็นช่วงท่ีใกล้ปิดโครงการเดิม ซึ่งบริษัทได้ทําแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดเพ่ือช่วยส่งเสริมการขายให้สามารถปิดโครงการได้ภายในปี 2562 และบริษัทฯ ยังหาซื้อท่ีดิน
เพ่ิมสําหรับเปิดโครงการท่ี 3 เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

• ธุรกิจการค้า 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ จํานวน 29.6 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 12.2 ล้านบาท (หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
69.5) เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการท่ีหลากหลายมากข้ึน 
ซึ่งบริษัทยังคงเดินหน้าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ท่ีจําหน่ายอย่างต่อเนื่อง  

• ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนรวม 2,424.1 ลา้นบาท ลดลง 184.9 
ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 7.1) เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสัดส่วนต้นทุนรวมต่อรายได้รวมกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีลดลง ร้อยละ 4.0     

สรุปได้ดังนี้ 
- ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง 1,503.6 ล้านบาท ลดลง 319.0 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 17.5) เม่ือ

เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า สัดส่วนต้นทุนต่อรายไดกั้บช่วงเดียวกันของปีก่อน มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
2.1  

- ต้นทุนขายไฟฟ้า 815.8 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 235.1 ล้านบาท (หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 40.5) เม่ือ
เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเกิดจากมีต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนในส่วนของโรงไฟฟ้าท่ีได้จําหน่ายไฟฟ้าใน
เชิงพาณิชย์ เพ่ิมอีก 1 โครงการ รวมเป็น 6 โครงการ เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ท่ีมีโรงไฟฟ้า 5 
โครงการ ท้ังนี้ เม่ือเทียบสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้กับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีสัดส่วนท่ีลดลงร้อยละ 0.9 
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- ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย ์80.1 ล้านบาท ลดลง 110.7 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 58.0) เม่ือ
เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เม่ือเทียบสัดส่วนต้นทุนต่อรายไดกั้บช่วงเดียวกันของปีก่อน มีสัดส่วนลดลงร้อย
ละ 3.2 

- ต้นทุนจากการขายสินค้าและบริการ 24.6 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 9.7 ล้านบาท (หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
65.1) เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เม่ือเทียบสัดส่วนต้นทุนต่อรายไดกั้บช่วงเดียวกันของปีก่อน มี
สัดส่วนลดลงร้อยละ 2.2 

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 324.9 ล้านบาท ลดลง 34.9 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 9.7) 
เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากปี 2560 มีผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน เม่ือเทียบสัดส่วน
ต่อรายได้กับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ามีสัดส่วนท่ีลดลงร้อยละ 0.8 

• ต้นทุนทางการเงิน 97.9 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 18.0 ล้านบาท (หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.6) เม่ือ
เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเกิดจากการจัดหาเงินเพ่ือลงทุนเพ่ิมในกิจการโรงไฟฟ้า เม่ือเทียบสัดส่วนต่อ
รายไดกั้บช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ามีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.6  

• กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน) จํานวน 0.8 ล้านบาท มาจากการ
เปลี่ยนประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

2. การวิเคราะห์สถานะการเงิน 

31 ธ.ค.61 31 ธ.ค. 60
จํานวน 

(ล้านบาท)
%Y-on-Y

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน 1,802.9 1,726.3 76.6 4.4%

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 5,510.0 5,006.5 503.5 10.1%

รวมสินทรัพย์ 7,312.9 6,732.8 580.1 8.6%

หนี*สิน

หนี(สินหมุนเวียน 1,603.4 1,699.2 (95.8) -5.6%

หนี(สินไมห่มุนเวียน 1,924.5 1,771.9 152.6 8.6%

รวมหนี*สิน 3,527.9 3,471.1 56.8 1.6%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,785.0 3,261.7 523.3 16.0%

รวมหนี*สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,312.9 6,732.8 580.1 8.6%

รายการ จํานวน (ล้านบาท) เพิ8มขึ*น/(ลดลง)

งบการเงินรวม

 
 
2.1 สินทรัพย์ 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม จํานวน 7,312.9 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปีก่อนหน้า 580.1 ล้านบาท (หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.6) ท้ังนี้มีรายการหลักดังนี ้

• สินทรัพย์หมุนเวียน 1,802.9 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 76.6 ล้านบาท (หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.4)  
เนื่องจากลูกหนี้การค้า และเงินจ่ายมัดจําค่าซื้อท่ีดิน ท่ีเพ่ิมข้ึน  

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,510.0 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 503.5 ล้านบาท (หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.1) 
เนื่องจาก ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เก่ียวกับกิจการโรงไฟฟ้า ท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
2.2 หนี้สิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,527.9 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้น
ปีก่อนหน้า จํานวน 56.8 ล้านบาท (หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.6) ท้ังนี้มีรายการหลักดังนี้ 

• หนี้สินหมุนเวียน 1,603.4 ล้านบาท ลดลง 95.8 ล้านบาท (หรือลดลงร้อยละ 5.6) เนื่องจากเงนิ
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน  และเงินรับล่วงหน้าตาม
สัญญาก่อสร้าง ลดลง  

• หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,924.5 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 152.6 ล้านบาท (หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.6) โดย
ส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึง่เป็นไปตามการขยายกิจกรรมการลงทุน 

 
2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,785.0 ล้านบาท ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปีก่อนหน้า จํานวน 523.3 ล้านบาท (หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.0) ในส่วนของส่วนเกินมูลค่า
หุ้น และกําไร(ขาดทุน)สะสม 
 
3. สรุปภาพรวม และ แนวโน้มสถานการณ์ธุรกิจ  
  สรุปภาพรวม ในปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อย มีผลประกอบการเป็นกําไร อันเป็นผลมาจาก
ความมุ่งม่ันในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีได้ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีความก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง 
กิจการมีรายได้จากธุรกิจการค้า และ ธุรกิจโรงไฟฟ้า ท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้ามีการรับรู้
รายได้เต็มปีเพ่ิม 1 โครงการ (PGP) และโครงการใหม่ท่ีขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพ่ิมอีก 1 โครงการ (SGP) ทํา
ให้บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าท่ีขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ รวมเป็น 6 โครงการ และ มีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
ท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 4 โครงการคือ PTG, TPCH1, TPCH2 และ TPCH5 (กําลัง
ผลิตไฟฟ้า 23, 9.9, 9.9 และ 6.3 MW. ตามลําดับ). บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมลดลงจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการในมือส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งมูลค่างานท่ี
ส่งมอบจะมีมูลค่าไม่สูงนัก อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีงานในมือท่ีรอรับรู้รายได้อีกมาก มีงานคงเหลือท่ียัง
ไม่ได้ส่งมอบ (Back Log) ไปจนถึงปี 2564 ขณะเดียวกันบริษัทยังคงเข้าประมูลงานเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
จะทําให้มีการรับรู้รายได้เพ่ิมข้ึนในงวดต่อๆ ไป และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีรายได้ลดลง เนื่องจาก
โครงการ Greenwich Town Home รามอินทรา ใกล้ปิดโครงการ จึงมียอดขายจากโครงการ 
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Greenwich Prime  เพียงโครงการเดียว จากเดิมในช่วงเดียวกันของปีก่อน ท่ีมียอดขายจาก 2 โครงการ 
โดยปัจจุบันเป็นช่วงท่ีใกล้ปิดโครงการเดิม ซึ่งบริษัทได้ทําแผน      กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือช่วยส่งเสริม
การขายให้สามารถปิดโครงการได้ภายในปี 2562 และบริษัทฯ ยังหาซื้อท่ีดินเพ่ิมสําหรับเปิดโครงการท่ี 3 
เพ่ือสร้างความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
 ค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า 
เนื่องจากปี 2560 มีผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน เม่ือเทียบสัดส่วนต่อรายได้แล้ว พบว่ามีสัดส่วนท่ี
ลดลงเล็กน้อย ในส่วนของต้นทุนทางการเงินมีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นเกิดจากการจัดหาเงินเพ่ือลงทุนเพ่ิมใน
กิจการโรงไฟฟ้า  
 แนวโน้มของธุรกิจในปี 2562 ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กิจการมีรายได้ท่ีจะทยอยรับรู้จาก
โครงการเดิมและโครงการใหม่ท่ีบริษัทยังคงมุ่งม่ันประมูลงานเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ จากการท่ีบริษัท มี
นโยบายในการเลือกรับงานโครงการท่ีมีศักยภาพในการทํากําไรท่ีเหมาะสม และสามารถส่งมอบคุณภาพ
งานท่ีดีให้กับลูกค้า จะทําให้บริษัทมีงานและมีการรับรู้รายได้เพ่ิมข้ึน และจากการท่ีบริษัทมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ตลอดจนการปรับโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จะทําให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันและความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมข้ึน 
โดยท่ีธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจการค้า และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อยู่ในช่วงขยายกิจการและเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงิน สําหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไป  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวัง และประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมท้ังให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไป 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและดํารังรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ม่ันใจได้อย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ
ดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ 

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ี
เป็นอิสระท้ังสิ้น เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเก่ียวโยงระหว่างกันอย่าง
ครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปีนี้แล้ว 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับท่ี
น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อม่ันอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว แสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงาน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

 
 
 
  

 

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

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) 
 
ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสด เฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท 
ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561และผลการดําเนินงานรวมและผลการ
ดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อกําหนดเหล่านี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เรื่องสําคญัในการตรวจสอบ 
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่อง
เหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี ้
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี ้
 
การรับรู้รายได้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามอัตราส่วนงานท่ีทําเสร็จ (งบการเงินรวมและงบเฉพาะ
กิจการ) 
ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยบางแห่ง มีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างตามสัญญาในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 1,663,556,014.58 บาท และ 2,108,603,588.30 บาท ตามลําดับ 
ซึ่งเป็นการรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนงานท่ีทําเสร็จสําหรับสัญญาก่อสร้างในแต่ละสัญญา การรับรู้รายได้
รับเหมาก่อสร้างตามสัญญาโดยวิธีอัตราส่วนงานท่ีทําเสร็จ ต้องใช้ดุลยพินิจท่ีสําคัญ โดยคํานวณตาม
สัดส่วนต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนแล้ว ณ วันท่ีในรายงานทางการเงิน เปรียบเทียบกับประมาณการต้นทุน
การก่อสร้างจนงานเสร็จ ซึ่งมีความเสี่ยงในความคลาดเคลื่อนของข้ันความสําเร็จของงาน อันเนื่องมาจาก
การรวบรวมต้นทุนการก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนแล้วอย่างครบถ้วนถูกต้อง และการใช้ดุลยพินิจท่ีสําคัญในการ
ปรับเปลี่ยนประมาณการต้นทุนก่อสร้างจนงานเสร็จให้เหมาะสมเป็นปัจจุบันท้ังในส่วนของงานก่อสร้าง
ตามสัญญาก่อสร้างเดิมและในส่วนของการเปลี่ยนแปลงงานเพ่ิมลด ซึ่งผลของความคลาดเคลื่อนมี
ผลกระทบท้ังรายได้ และกําไรจากการดําเนินงานในจํานวนท่ีอาจเป็นสาระสําคัญ 
 
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อม่ันเก่ียวกับการรับรู้รายได้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามอัตราส่วนงานท่ีทําเสร็จ โดย 

• ทําความเข้าใจและประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีสําคัญเก่ียวกับความครบถ้วนของการบันทึก
ต้นทุนการก่อสร้าง และการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างจนงานเสร็จ    และทดสอบระบบการ
ควบคุมภายในท่ีสําคัญดังกล่าว เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมมีประสิทธิผลจริงตลอดท้ังป ี

• สุ่มรายการต้นทุนการก่อสร้างเพ่ือตรวจสอบกับเอกสารหลักฐาน เก่ียวกับความถูกต้องของรายการ 
จํานวนเงิน และความเก่ียวข้องกับงานตามสัญญาก่อสร้าง 

• เลือกสัญญาเพ่ือเข้าสังเกตการณ์งานก่อสร้างในสถานท่ีก่อสร้าง  โดยตรวจสอบปริมาณงานท่ีรายงาน
เปรียบเทียบกับปริมาณงานท่ีปรากฏอยู่ ซักถามวิศวกรผู้ควบคุมงานเก่ียวกับสถานะโครงการ ความ
คืบหน้า และปัญหาการดําเนินงานก่อสร้าง เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับปัจจัยท่ีอาจกระทบต่อการประมาณ
การต้นทุนก่อสร้างจนงานเสร็จ 

• เปรียบเทียบอัตราส่วนงานท่ีทําเสร็จท่ีคํานวณข้ันการรับรู้สัดส่วนของต้นทุนจริงและประมาณการกับ
รายงานผลงานการก่อสร้างท่ีวิศวกรท่ีปรึกษาได้ให้ความเห็นชอบแล้วและพิจารณาความสมเหตุสมผล
ของผลแตกต่าง 

• ทําความเข้าใจและประเมินความเหมาะสมของการประมาณการต้นทุนการก่อสร้างจนงานเสร็จ โดย
หารือกับผู้บริหารเก่ียวกับการใช้ดุลยพินิจ และสอบทานความสมเหตุสมผลของประมาณการต้นทุน
ดังกล่าว 
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การจัดประเภทเงินลงทุน (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และ ข้อ 17กลุ่มบริษัท มีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ
กิจการร่วมค้า และตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กล่าวถึงเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมและ
การแสดงรายการเงินลงทุนในงบการเงินรวม  ท้ังนี้การลงทุนมีรูปแบบท่ีแตกต่างกันได้แก่สัดส่วนการลงทุน 
ลักษณะโครงสร้างการร่วมลงทุน และสัญญาร่วมทุนซึ่งระบุสิทธิและหน้าท่ีของผู้ร่วมทุน ผู้บริหารต้องใช้
ดุลยพินิจอย่างสําคัญในการพิจารณาข้อมูลว่าผลของการลงทุนและสัญญาร่วมทุน จะก่อให้เกิดอํานาจการ
ควบคุม หรือการมีอิทธิพล หรือการร่วมค้าร่วมการงาน เพ่ือจัดประเภทเงินลงทุนเป็นประเภทต่าง ๆ ให้
ถูกต้อง ซึ่งผลของการจัดประเภทเงินลงทุนมีผลกระทบท่ีสําคัญต่อการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน 
 
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อม่ัน เก่ียวกับการจัดประเภทเงินลงทุน โดย 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมเก่ียวกับนโยบายการจัดประเภทเงินลงทุน การมีอํานาจควบคุม
ของฝ่ายบริหาร 

• พิจารณาดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยให้ความสําคัญกับการมีอํานาจควบคุมท่ีอาจมีอยู่
นอกเหนือจากสัดส่วนการลงทุน เอกสารสัญญา เช่น การควบคุมทางอ้อม การควบคุมโดยมีการ
ควบคุมการบริหารทางการเงิน 

• ประเมินและตรวจสอบเนื้อหาสาระของการลงทุน ได้แก่ สัดส่วนการลงทุน โครงสร้างการร่วม
ลงทุนสัญญาร่วมลงทุนและข้อตกลงอ่ืน เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ หน้าท่ี และส่วนได้เสีย
ของกิจการท่ีลงทุน 

 
ต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า (งบการเงินรวม) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 กลุ่มบริษัทซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้า โดยการ
บันทึกบัญชีดังกล่าวต้องพิจารณาว่ารายจ่ายใดต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินและรายจ่ายใดต้องบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่าย ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและบันทึกต้นทุนโครงการก่อสร้างดังกล่าว รวมถึง
การหยุดรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการหากเข้าเงื่อนไขตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
 
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อม่ันเก่ียวกับการบันทึกต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า 

• ทําความเข้าใจระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย ระเบียบคู่มือการ
ปฏิบัติงานรวมถึงวิธีการและดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการบันทึกรายการต้นทุนโครงการ
ระหว่างงานก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า 

• ได้ทดสอบรายการต้นทุนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างปีรวมท้ังทดสอบการคํานวณและการบันทึก
ต้นทุนการกู้ยืมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างตลอดจนตรวจสอบว่าต้นทุน
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โครงการเป็นสินทรัพย์ท่ีเข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายัง
ได้ประเมินเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

การด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (งบการเงินรวม) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19ในปี 2561 กลุ่มบริษัทได้แสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์คิด
เป็นร้อยละ57.04  ของยอดสินทรัพย์รวม โดยแสดงด้วยมูลค่าตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
อีกท้ังในระหว่างงวดกลุ่มบริษัทได้มีการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเพ่ิมข้ึน ฝ่ายบริหารจึงต้องใช้ดุลยพินิจ
อย่างสูงในการคาดการณ์ผลการดําเนินงาน และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่า
จะได้รับจากการลงทุน โดยกําหนดสมมติฐาน เช่น อัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว และข้อ
สมมติอ่ืนท่ีเหมาะสมในการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ดังกล่าว 
 
ข้าพเจ้าได้รับความเชื่อม่ันเก่ียวกับการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดย 

• ทําความเข้าใจระบบการควบคุมเก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลท่ีสําคัญของฝ่ายบริหารเก่ียวกับ
กระบวนการพิจารณาแบบจําลองทางการเงินของการวัดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

• ประเมินข้อสมมติฐานท่ีใช้ในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพย์สินดังกล่าว โดยการ
ทําความเข้าใจในกระบวนการท่ีทําให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว เปรียบเทียบข้อสมมติฐานดังกล่าว
กับแหล่งข้อมูลภายนอกและภายในของกลุ่มบริษัทและตรวจสอบประมาณการกระแสเงินสดกับ
ผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง ข้อมูลอ่ืนๆ 

 
ข้อมูลอ่ืน 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่ม
บริษัท(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงาน
ประจําปีนั้น)ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบัรายงานประจําปีภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีนี ้
 
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลอ่ืน 
 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 
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เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเพ่ือให้ผู้มี
หน้าท่ีในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลท่ีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ี
ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานต่อเนื่องตาม
ความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะ
เลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
 
ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย 
ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมี
อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี ้
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
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บัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิด
จากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซึ่งจัดทําข้ึนโดยผู้บริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญท่ีเก่ียวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของ
กลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัท ต้องหยุดการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ 
ในรูปแบบท่ีทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอ เก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลในเรื่องต่างๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมี
นัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 



รายงานประจําปี 2561   บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากัด (มหาชน)  

Page 146 of 245 

 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมด
ตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยสําคัญมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว 

 
บริษัท สอบบัญชีดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

 
 
 

(นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  7764 

 
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
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สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 176,779,055.42        194,198,590.98      69,346,032.95        26,338,350.91         

เงินลงทุนชั2วคราว 8 157,430,067.42        184,891,630.93      1,782,900.59          -                          

ลูกหนี(การคา้และลูกหนี(หมุนเวียนอื2น

กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั 5.2, 9.1 392,801.28               -                         160,673,727.60      -                          

บริษทัอื2น 9.1 702,178,893.48        433,650,272.69      400,390,443.65      205,463,959.42       

ลูกหนี(หมุนเวียนอื2น 9.2 176,726,738.25        180,142,892.80      37,653,555.16        29,409,477.32         

มูลคา่งานที2เสร็จแตย่งัไม่เรียกเกบ็ 10 136,530,627.34        347,115,556.72      234,483,079.08      378,167,197.98       

ลูกหนี( เงินประกนัผลงาน 11 3,068,391.63            762,585.58             40,015,682.53        762,585.58              

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่กอ่สร้างและซื(อวสัดุ 12 199,610,475.18        178,287,170.29      197,191,668.64      176,895,842.53       

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ที2ดิน 102,850,000.00        -                         -                          -                          

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่บริหารจัดการ 5.2 7,750,000.00            -                         -                          -                          

เงินให้กูย้ืมระยะสั( นแกก่ิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั 5.2 20,000,000.00          50,000,000.00        269,669,172.47      193,526,273.88       

สินคา้คงเหลือ 13 58,244,745.17          62,471,975.34        53,649,187.69        62,443,880.34         

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพัฒนา 14 61,376,840.58          94,777,955.95        -                          -                          

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,802,938,635.75     1,726,298,631.28   1,464,855,450.36   1,073,007,567.96    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากที2ติดภาระคํ(าประกนั 15 123,376,482.42        150,190,601.38      83,537,813.48        120,497,558.58       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                           -                         428,149,925.00      423,149,925.00       

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 17 482,049,037.53        496,174,652.10      -                          -                          

อสังหาริมทรัพยเ์พื2อการลงทุน - ที2ดิน 18 270,222,129.65        270,222,129.65      663,000.00             663,000.00              

ที2ดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 4,171,617,920.88     3,622,086,957.06   96,764,410.04        98,056,953.49         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื2น 20 12,371,583.73          12,576,176.77        3,471,041.05          686,896.36              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 36.3 68,377,762.23          68,720,757.11        14,815,249.80        24,428,020.73         

ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ที2จ่าย 128,975,365.72        81,760,516.33        109,907,280.98      64,194,162.31         

ลูกหนี( เงินประกนัผลงาน 11 121,671,949.26        109,659,938.45      134,971,449.26      255,924,678.45       

เงินวางที2กรมบงัคบัคดี 22.1 -                           69,040,011.94        -                          69,040,011.94         

เงินจ่ายลว่งหน้าผูรั้บเหมา 41,934,812.45          50,566,174.91        41,934,812.45        50,566,174.91         

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่บริหารจัดการ 5.2 85,652,803.73          68,558,409.81        -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื2น 3,732,393.42            6,925,261.05          3,391,408.42          4,715,555.00           

           รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,509,982,241.02     5,006,481,586.56   917,606,390.48      1,111,922,936.77    

รวมสินทรัพย์ 7,312,920,876.77     6,732,780,217.84   2,382,461,840.84   2,184,930,504.73    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2 งของงบการเงินนี(

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที8 31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินรวม
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนี*สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั( น

จากสถาบนัการเงิน 21 154,129,500.40        285,899,425.39      154,129,500.40      285,899,425.39       

เจ้าหนี(การคา้และเจ้าหนี(หมุนเวียนอื2น 22 806,477,107.96        722,608,386.94      532,182,465.22      474,762,685.25       

เงินกูย้ืมระยะยาว

ส่วนที2ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ2 งปี 26 324,240,000.00        277,351,000.00      -                          -                          

หนี( สินตามสัญญาเชา่การเงิน

ส่วนที2ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ2 งปี 27 8,334,220.67            7,226,555.37          542,414.34             515,203.82              

เงินกูย้ืมระยะสั4นจากกิจการที/เกี/ยวขอ้งกนั 5.2 -                         30,000,000.00        50,000,000.00         

ประมาณการหนี4 สิน 1,512,398.42            1,405,433.03          -                          -                          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,679.18                 17,205.60               -                          -                          

เจ้าหนี( เงินประกนัผลงาน 23 105,338,437.72        155,099,159.82      95,982,790.90        125,109,954.56       

เงินรับลว่งหน้าตามสัญญากอ่สร้าง 24 203,388,809.32        247,297,114.29      546,237,296.32      266,460,624.29       

เงินรับลว่งหน้าตามสัญญาจะซื(อจะขาย 25 30,000.00                 2,315,000.00          -                          -                          

รวมหนี( สินหมุนเวียน 1,603,468,153.67     1,699,219,280.44   1,359,074,467.18   1,202,747,893.31    

หนี*สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 26 1,838,770,000.00 1,686,710,000.00   -                          -                          

หนี( สินตามสัญญาเชา่การเงิน 27 6,738,780.18 11,268,817.39        281,924.44             824,338.78              

ประมาณการหนี( สินไม่หมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน 28 24,715,661.00          20,269,807.00        17,265,448.00        14,266,024.00         

เจ้าหนี( เงินประกนัผลงาน 23 54,261,787.44          53,589,807.10        54,261,787.44        64,915,802.21         

รวมหนี( สินไม่หมุนเวียน 1,924,486,228.62     1,771,838,431.49   71,809,159.88        80,006,164.99         

รวมหนี*สิน 3,527,954,382.29     3,471,057,711.93   1,430,883,627.06   1,282,754,058.30    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2 งของงบการเงินนี(

หนี*สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที8 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

- 2 -

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น - มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 

     ทุนจดทะเบียน

                  หุ้นสามัญ 692,868,493 หุ้น 692,868,493             692,868,493           692,868,493           692,868,493            

ทุนที2ออกและชาํระแลว้ 

    หุ้นสามัญ 572,759,484 หุ้น 29 572,759,484.00        572,759,484.00      

    หุ้นสามัญ 566,998,107 หุ้น 566,998,107.00      566,998,107.00       

ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 229,301,838.00        217,779,084.00      229,301,838.00      217,779,084.00       

กาํไร(ขาดทุน)สะสม 

จัดสรรแลว้ 

    ทุนสํารองตามกฎหมาย 31 75,151,564.24          45,948,905.15        9,060,435.03          5,964,012.69           

ยงัไม่ไดจั้ดสรร (520,584,460.96) (620,036,286.34) 140,456,456.75      111,435,242.74       

องคป์ระกอบอื2นของส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,193,854,417.22     1,193,854,417.22   -                          -                          

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,550,482,842.50     1,404,544,227.03   951,578,213.78      902,176,446.43       

ส่วนไดเ้สียที/ไม่มีอาํนาจควบคุม 2,234,483,651.98     1,857,178,278.88   -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,784,966,494.48     3,261,722,505.91   951,578,213.78      902,176,446.43       

รวมหนี*สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,312,920,876.77     6,732,780,217.84   2,382,461,840.84   2,184,930,504.73    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2 งของงบการเงินนี(

หนี*สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 3 -

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที8 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดรั้บเหมากอ่สร้าง 1,663,556,014.58  2,063,653,192.91   2,108,603,588.30   2,508,997,103.82   

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,560,122,532.14  1,092,675,132.68   -                          -                         

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 113,320,000.00     258,180,000.00      -                          -                         

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 29,647,329.27       17,493,565.48        -                          -                         

รวมรายได้ 3,366,645,875.99  3,432,001,891.07   2,108,603,588.30   2,508,997,103.82   

ตน้ทุนรับเหมากอ่สร้าง (1,503,610,291.79) (1,822,641,390.31)  (1,887,405,683.13)  (2,247,171,864.87) 

ตน้ทุนจากการขายไฟฟ้า (815,780,274.77)    (580,698,454.30)     -                          -                         

ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์ (80,125,022.15)      (190,780,668.54)     -                          -                         

ตน้ทุนจากการขายสินคา้และบริการ (24,559,865.87)      (14,875,338.55)       -                          -                         

รวมต้นทุน (2,424,075,454.58) (2,608,995,851.70)  (1,887,405,683.13)  (2,247,171,864.87) 

กําไรขั*นต้น 942,570,421.41     823,006,039.37      221,197,905.17      261,825,238.95      

รายไดอ้ื2น 55,292,342.46       27,998,051.00        61,431,893.74        38,386,680.63        

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 997,862,763.87     851,004,090.37      282,629,798.91      300,211,919.58      

ตน้ทุนในการจัดจําหน่าย (8,556,792.12) (18,796,091.22) -                          -                         

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร (316,385,820.02) (291,075,279.75) (187,611,507.25) (168,519,566.31)

(หนี(สงสัยจะสูญ)/โอนกลบัคา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ (2,620,733.51) 16,490,746.18 (296,699.19) 11,414,689.49

ขาดทุนจากการลดมูลคา่เงินลงทุน -                         (49,770,252.14) -                          -                         

คา่ใชจ้่ายอื2น -                         (245,083.87) -                          -                         

ตน้ทุนทางการเงิน (97,905,628.23) (79,862,998.11) (18,312,528.74) (16,218,524.76)

ส่วนแบง่กาํไร(ขาดทุน)เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 6,053,679.69 6,269,051.55 -                          -                         

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 578,447,469.68     434,014,183.01      76,409,063.73        126,888,518.00      

รายได(้คา่ใชจ้่าย)ภาษีเงินได้ 34, 36 (5,580,205.31) (18,590,343.97) (14,480,617.03) (23,516,604.24)

กําไรสําหรับปี 572,867,264.37     415,423,839.04      61,928,446.70        103,371,913.76      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2 งของงบการเงินนี(

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิ*นสุดวันที8 31 ธันวาคม 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื8น

รายการที2จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

     ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

          ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

               ผลประโยชน์พนักงานที2กาํหนดไว้ (1,106,783.00) 3,599,648.00 (1,783,450.00) 4,293,825.00

          ภาษีเงินไดข้องรายการที2จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่

               ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 356,690.00            (858,765.00) 356,690.00 (858,765.00)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื2น สําหรับปี - สุทธิจากภาษี (750,093.00) 2,740,883.00 (1,426,760.00) 3,435,060.00

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 572,117,171.37 418,164,722.04 60,501,686.70 106,806,973.76

การแบ่งปันกําไรรวม

ส่วนที2เป็นของบริษทัใหญ่ 157,788,627.82     175,385,164.45      61,928,446.70        103,371,913.76      

ส่วนที2เป็นของส่วนไดเ้สียที2ไม่มีอาํนาจควบคุม 415,078,636.55     240,038,674.59      -                          -                         

กาํไรสําหรับปี 572,867,264.37     415,423,839.04      61,928,446.70        103,371,913.76      

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที2เป็นของบริษทัใหญ่ 157,038,534.82     178,126,047.45      60,501,686.70        106,806,973.76      

ส่วนที2เป็นของส่วนไดเ้สียที2ไม่มีอาํนาจควบคุม 415,078,636.55     240,038,674.59      -                          -                         

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 572,117,171.37     418,164,722.04      60,501,686.70        106,806,973.76      

กําไรต่อหุ้นขั*นพื*นฐาน          32

กาํไรตอ่หุ้น 0.28 0.31 0.11 0.18

จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลี2ยถว่งนํ(าหนัก(หุ้น) 570,110,432 566,920,786 570,110,432 566,920,786

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2 งของงบการเงินนี(

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 2 -

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปี สิ*นสุดวันที8 31 ธันวาคม 2561

บาท
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จัดสรรแล้ว สาํรองจาก ผลต่างจากการ
ทุนที2ออก ส่วนเกิน ทุนสาํรอง การจ่ายโดย เปลี2ยนแปลงสัดส่วน รวมองค์ประกอบอื2น รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที2 รวม

หมายเหตุ และชาํระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จัดสรร ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผู้ถือหุ้น เจา้ของบริษทัใหญ่ ไมม่ีอาํนาจควบคุม ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที2 1 มกราคม 2560 566,892,947.00 217,568,764.00 18,562,767.41      (764,240,388.86) 10,208,963.35      1,183,645,453.87     1,193,854,417.22  1,232,638,506.77   1,621,041,095.08  2,853,679,601.85    

การเปลี2ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รับชาํระค่าหุ้นเพิ2มทุน 29.2 105,160.00         210,320.00         -                         -                        -                         -                              -                           315,480.00              -                           315,480.00               
รับชาํระค่าหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย - ส่วนที2เป็นของส่วนได้เสีย

     ที2ไมม่ีอาํนาจควบคุม -                       -                       -                         -                        -                         -                              -                           -                            62,387,665.00        62,387,665.00         

หุ้นสามญัลดลงจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย-ส่วนที2

     เป็นของส่วนได้เสียที2ไมม่ีอาํนาจควบคุม -                       -                       -                         -                        -                         -                              -                           -                            (3,500,020.00)         (3,500,020.00)          
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย-ส่วนที2

     เป็นของส่วนได้เสียที2ไมม่ีอาํนาจควบคุม -                       -                       -                         -                        -                         -                              -                           -                            218,022.91             218,022.91               

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

เงินปันผลจ่าย 30 -                       -                       -                         (6,535,807.19)      -                         -                              -                           (6,535,807.19)         (63,007,158.70)      (69,542,965.89)        
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                       -                         178,126,047.45   -                         -                              -                           178,126,047.45      240,038,674.59      418,164,722.04       

รวมการเปลี2ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 105,160.00         210,320.00         27,386,137.74      144,204,102.52   -                         -                              -                           171,905,720.26      236,137,183.80      408,042,904.06       
ยอดคงเหลือ ณ วันที2 31 ธันวาคม 2560 566,998,107.00 217,779,084.00 45,948,905.15      (620,036,286.34) 10,208,963.35      1,183,645,453.87     1,193,854,417.22  1,404,544,227.03   1,857,178,278.88  3,261,722,505.91    

ยอดคงเหลือ ณ วันที2 1 มกราคม 2561 566,998,107.00 217,779,084.00 45,948,905.15      (620,036,286.34) 10,208,963.35      1,183,645,453.87     1,193,854,417.22  1,404,544,227.03   1,857,178,278.88  3,261,722,505.91    
การเปลี2ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รับชาํระค่าหุ้นเพิ2มทุน 29.2 5,761,377.00      11,522,754.00    -                         -                        -                         -                              -                           17,284,131.00        -                           17,284,131.00         

รับชาํระค่าหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย - ส่วนที2เป็นของส่วนได้เสีย

     ที2ไมม่ีอาํนาจควบคุม -                       -                       -                         -                        -                         -                              -                           -                            54,587,410.00        54,587,410.00         
หุ้นสามญัลดลงจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย-ส่วนที2ที2เป็นของ

     ส่วนได้เสียที2ไมม่ีอาํนาจควบคุม -                       -                       -                         -                        -                         -                              -                           -                            (2,625,000.00)         (2,625,000.00)          

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 31 -                       -                       29,202,659.09      (29,202,659.09)   -                         -                              -                           -                            -                           -                             

เงินปันผลจ่าย 30 -                       -                       -                         (28,384,050.35)   -                         -                              -                           (28,384,050.35)       (89,735,673.45)      (118,119,723.80)     
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                       -                       -                         157,038,534.82   -                         -                              -                           157,038,534.82      415,078,636.55      572,117,171.37       

รวมการเปลี2ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 5,761,377.00      11,522,754.00    29,202,659.09      99,451,825.38     -                         -                              -                           145,938,615.47      377,305,373.10      523,243,988.57       
ยอดคงเหลือ ณ วันที2 31 ธันวาคม 2561 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    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี(

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี8ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

สําหรับปี สิ*นสุดวันที8 31 ธันวาคม 2561

บาท

กาํไร(ขาดทุน)สะสม องค์ประกอบอื2นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
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ทุนที2ออก ส่วนเกิน จัดสรรแลว้ รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ัดสรร ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 1 มกราคม 2560 566,892,947.00           217,568,764.00           795,417.00                  16,332,671.86             801,589,799.86           

การเปลี2ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

รับชาํระคา่หุ้นเพิ2มทุน 29.2 105,160.00                  210,320.00                  -                               -                               315,480.00                  

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

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

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                               -                               -                               106,806,973.76           106,806,973.76           

รวมการเปลี2ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 105,160.00                  210,320.00                  5,168,595.69               95,102,570.88             100,586,646.57           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2560 566,998,107.00           217,779,084.00           5,964,012.69               111,435,242.74           902,176,446.43           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 1 มกราคม 2561 566,998,107.00           217,779,084.00           5,964,012.69               111,435,242.74           902,176,446.43           

การเปลี2ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น

รับชาํระคา่หุ้นเพิ2มทุน 29.2 5,761,377.00               11,522,754.00             -                               -                               17,284,131.00             

ทุนสํารองตามกฎหมาย 31 -                               -                               3,096,422.34               (3,096,422.34)              -                               

เงินปันผลจ่าย 30 -                               -                               -                               (28,384,050.35)            (28,384,050.35)            

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี -                               -                               -                               60,501,686.70             60,501,686.70             

รวมการเปลี2ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 5,761,377.00               11,522,754.00             3,096,422.34               29,021,214.01             49,401,767.35             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2561 572,759,484.00           229,301,838.00           9,060,435.03               140,456,456.75           951,578,213.78           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2 งของงบการเงินนี(

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี8ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ*นสุดวันที8 31 ธันวาคม 2561

บาท

กาํไร(ขาดทุน)สะสม
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2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 578,447,469.68        434,014,183.01 76,409,063.73         126,888,518.00

รายการปรับกระทบกาํไรกอ่นภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสด
    รับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสื2อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 156,108,515.60        109,269,505.57 12,650,730.43         13,010,495.97

หนี(สงสัยจะสูญ/(โอนกลบัคา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ) 2,620,733.51            (16,490,746.18) 296,699.19              (11,414,689.49)

ขาดทุนจากการลดมูลคา่เงินลงทุน -                           49,770,252.14 -                           -                          

(กาํไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี2ยน (448,926.40)             -                          (448,926.40)             -                          

(กาํไร)ขาดทุนจากการเลิกบริษทัยอ่ย -                           245,083.87 -                           

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (1,423,490.34)          -                          -                           -                          

(กาํไร)ขาดทุนจากการเปลี2ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุนเพื2อคา้ (225,541.26)             (529,477.02) -                           -                          

ส่วนแบง่(กาํไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (6,053,679.69)          (6,269,051.55) -                           -                          

ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 1,512,500.00            -                          -                           -                          

(กาํไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ 55,505.02                 (473,734.32) 45,988.30                (953,733.32)

หนี( สูญ -                           464,343.25 -                           464,343.25              

ตดัจําหน่ายสินทรัพย ์ 1,908,932.60            160,246.07              132,917.59              160,246.07              

ประมาณการหนี( สินที2คาดวา่จะเกิดขึ(น 6,401,044.23            5,186,945.14           6,401,044.23           5,186,945.14           

คา่เผื2อการดอ้ยคา่สินทรัพย/์(โอนกลบัคา่เผื2อการดอ้ยคา่) (331,385.86)             10,789,749.57         -                           -                          

ภาษีถูกหัก ณ ที2จ่ายตดัจ่าย -                           3,327,204.60 -                           1,227,665.79           

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 4,787,632.00            3,022,027.00 2,668,299.00           2,278,539.00

รายไดเ้งินปันผล -                           -                          (9,320,462.75)          (4,966,498.80)

คา่ใชจ้่ายดอกเบี(ย 97,905,628.23          79,862,998.11 18,312,528.74         16,218,524.76

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงานกอ่นการเปลี2ยนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนี( สินดาํเนินงาน 841,264,937.32        672,349,529.26       107,147,882.06       148,100,356.37       

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ8มขึ*น) .

เงินลงทุนเพื2อคา้ 33,364,990.14 157,516,647.62 -                           -                          

ลูกหนี(การคา้ - กิจการที2เกี2ยวขอ้ง (392,801.28) -                          (160,673,727.60) (13,910.00)

ลูกหนี(การคา้ - บริษทัอื2น (268,528,620.80) (16,054,305.15) (194,926,484.24) 42,000,816.37

ลูกหนี(หมุนเวียนอื2น 1,701,529.02 (18,347,316.79) (7,200,275.19) 4,498,627.12

มูลคา่งานที2เสร็จแตย่งัไม่เรียกเกบ็ 210,863,425.34 42,885,101.75 143,962,614.86 43,134,670.35

ลูกหนี( เงินประกนัผลงาน (15,080,402.44) 37,893,215.51 80,937,546.66 (2,869,136.21)

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่กอ่สร้างและซื(อวสัดุ (21,982,936.33) 31,610,985.26 (20,955,457.55) 12,252,543.21

สินคา้คงเหลือ 4,420,730.17 (17,259,392.84) 8,988,192.65 (17,231,297.84)

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพัฒนา 33,401,115.37 102,877,953.49 -                           -                          

เงินจ่ายลว่งหน้าผูรั้บเหมา 7,860,947.37 25,548,165.82 7,860,947.37 12,800,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2 งของงบการเงินนี(

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี สิ*นสุดวันที8 31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ8มขึ*น) 

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ที2ดิน (102,850,000.00)      -                          -                           -                          

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่บริหารจัดการ (24,844,393.92)        (23,058,409.81) -                           -                          

เงินวางที2กรมบงัคบัคดี 69,040,011.94          -                          69,040,011.94         -                          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื2น 3,127,467.63 (2,033,621.06) 1,258,746.58 (210,100.00)

หนี*สินดําเนินงานเพิ8มขึ*น (ลดลง)

เจ้าหนี(การคา้ 75,698,755.07          (161,956,138.28) 82,121,515.72         (187,306,476.07)

เจ้าหนี(หมุนเวียนอื2น 32,937,211.13          8,001,417.92 (32,060,802.25)        (3,225,937.14)

เจ้าหนี( เงินประกนัผลงาน (49,088,741.76)        23,909,810.65 (39,781,178.43)        43,292,866.40

เงินรับลว่งหน้าตามสัญญากอ่สร้าง (43,145,719.39)        (97,291,121.78) 280,539,257.61 (212,078,357.05)

เงินรับลว่งหน้าตามสัญญาจะซื(อจะขาย (2,285,000.00)          560,000.00 -                           -                          

จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (1,928,179.00) (1,433,376.00) (1,928,179.00) -                          

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน 783,554,325.58        765,719,145.57       324,330,611.19       (116,855,334.49)     

จ่ายดอกเบี(ย (111,771,600.25)      (79,320,376.21) (17,643,598.97)        (15,249,186.54)

เงินสดรับภาษีเงินได้ -                           36,536,230.18         -                           36,536,230.18         

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (51,763,510.38)        (55,930,010.81) (50,224,274.77)        (49,916,231.74)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 620,019,214.95        667,004,988.73       256,462,737.45       (145,484,522.59)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั2วคราว (5,677,885.37)          -                          (1,782,900.59) -                          

เงินสดรับ(จ่าย)เงินฝากที2ติดภาระคํ(าประกนั 26,814,118.96          45,935,889.23 36,959,745.10         48,149,158.77

เงินสดรับเงินให้กูย้ืมระยะสั(นแกกิ่จการที2เกี2ยวขอ้งกนั 55,651,000.00          -                          37,476,657.44         125,926,311.40

เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ืมระยะสั(นแกกิ่จการที2เกี2ยวขอ้งกนั (25,694,650.00)        (45,920.57) (113,798,935.49)      (44,915,673.75)

เงินสดจ่ายเพื2อลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                          (5,000,000.00)          (15,000,000.00)       

เงินสดจ่ายเพื2อลงทุนในกิจการร่วมคา้ (52,500,000.00)        (208,126,000.00) -                           -                          

เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษทัยอ่ย -                           -                          9,320,462.75           4,966,498.80

เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 24,052,250.00          -                          -                           -                          

เงินสดรับจากการลดทุนของเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 44,657,500.00          -                          -                           -                          

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 5,500,000.00            -                          -                           -                          

เงินสดรับจากการขายที2ดิน อาคารและอุปกรณ์ 228,102.75               473,738.32              22,375.69                953,738.32              

เงินสดจ่ายเพื2อซื(อที2ดิน อาคารและอุปกรณ์ (720,001,956.85)      (801,163,909.68) (11,372,505.58)        (19,124,772.61)

เงินสดจ่ายเพื2อซื(อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื2น (1,876,368.78)          (2,877,532.00) (1,757,054.67)          (67,900.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (648,847,889.29)      (965,803,734.70)     (49,932,155.35)        100,887,360.93       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2 งของงบการเงินนี(

- 2 -

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ*นสุดวันที8 31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม

    ระยะสั(นจากสถาบนัการเงิน (131,929,492.81)      5,998,459.55 (131,929,492.81) 8,871,971.56

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั( นกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั -                           -                          -                           50,000,000.00

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั(นกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั -                           -                          (20,000,000.00)        (40,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 476,300,000.00        511,112,880.00 -                           -                          

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (277,351,000.00)      (278,917,321.47) -                           -                          

เงินสดจ่ายหนี( สินตามสัญญาเชา่การเงิน (7,896,491.53)          (8,020,396.96) (515,203.82)             (2,544,274.34)

รับเงินคา่หุ้นสามัญและส่วนเกินมูลคา่หุ้น 17,284,131.00          315,480.00 17,284,131.00         315,480.00              

รับเงินคา่หุ้นสามัญบริษทัยอ่ย - ส่วนไดเ้สียที2ไม่มีอาํนาจควบคุม 55,725,000.00          62,387,665.00         -                           -                          

เงินคืนทุนในบริษทัยอ่ยที2เลิกกิจการ-ส่วนไดเ้สียที2ไม่มีอาํนาจควบคุม (2,625,000.00)          (3,527,080.96)         -                           -                          

เงินสดจ่ายเงินปันผล (118,098,007.88)      (69,515,330.19) (28,362,334.43)        (6,508,171.49)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 11,409,138.78          219,834,354.97       (163,522,900.06)      10,135,005.73         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ8มขึ*น(ลดลง) - สุทธิ (17,419,535.56)        (78,964,391.00)       43,007,682.04         (34,462,155.93)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 194,198,590.98        273,162,981.98       26,338,350.91         60,800,506.84         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ*นปี 6 176,779,055.42        194,198,590.98       69,346,032.95         26,338,350.91         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2 งของงบการเงินนี(

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 3 -

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ*นสุดวันที8 31 ธันวาคม 2561
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1.  ข้อมูลทั8วไป 

     1.1  บริษทั  ไทยโพลีคอนส์  จํากดั  (มหาชน)  ทะเบียนเลขที2  0107551000037  บริษทัไดจ้ดทะเบียนเขา้เป็นบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์

             แห่งประเทศไทย เมื2อวนัที2 4 มีนาคม 2552 โดยหลกัทรัพยท์าํการซื(อขายในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ และตอ่มาในวนัที2 

             16  ธันวาคม 2553   ไดรั้บอนุมัติให้หลกัทรัพยท์าํการซื(อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัฯ ประกอบธุรกิจรับเหมา

             กอ่สร้าง 

     1.2  บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน)  มีที2อยูต่ามที2ไดจ้ดทะเบียนไวด้งันี(

             1.2.1  สํานักงานใหญต่ั(งอยูเ่ลขที2  2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29  แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพร้าว  

                      กรุงเทพมหานคร

            1.2.2  สํานักงานสาขา ตั(งอยูเ่ลขที2 140 ถนนกาํปงบารู ตาํบลบางนาค  อาํเภอเมืองนราธิวาส  จังหวดันราธิวาส

            1.2.3  สํานักงานสาขา ตั(งอยูเ่ลขที2 106 หมู่ 10 ถนนนาเกลือ ตาํบลบานา อาํเภอเมืองปัตตานี จังหวดัปัตตานี

            1.2.4  สํานักงานสาขา ตั(งอยูเ่ลขที2 74 หมู่ 5 ตาํบลจะโหนง อาํเภอจะนะ จังหวดัสงขลา

2.  หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน 

     2.1  เกณฑใ์นการจัดทาํงบการเงิน

            งบการเงินนี( ไดจ้ัดทาํขึ(นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีที2ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี

     ในพระบรมราชูปถมัภ ์ (“สภาวิชาชีพบญัช”ี) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ลงวนัที2 22   

     มกราคม  2544   เรื2 อง  การจัดทาํและส่งงบการเงิน    และรายการเกี2ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน  

     พ.ศ. 2544  โดยรูปแบบการนําเสนองบการเงินไม่แตกตา่งอยา่งมีสาระสําคญัจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ ลงวนัที2 11 ตุลาคม 

     2559 เรื2 อง กาํหนดรายการยอ่ที2ตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัที2 2) พ.ศ. 2559

            งบการเงินของบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย    จัดทาํขึ(นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลคา่ขององคป์ระกอบของรายการใน

     งบการเงิน ยกเวน้รายการที2เปิดเผยไวใ้นนโยบายการบญัชีที2เกี2ยวขอ้ง

     2.2  การวดัมูลคา่ยุติธรรม

            นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลคา่ยุติธรรมทั(งสินทรัพยแ์ละ

     หนี( สินทางการเงินและไม่ใชท่างการเงิน 

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี2ยวกบัการวดัมูลคา่ยุติธรรม กรอบแนวคิดนี( รวมถึงกลุม่ผูป้ระเมิน

     มูลคา่ ซึ2 งมีความรับผิดชอบโดยรวมตอ่การวดัมูลคา่ยุติธรรมที2มีนัยสําคญั  รวมถึงการวดัมูลคา่ยุติธรรมระดบั 3  และรายงานโดยตรง

     ตอ่ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

สําหรับปี สิ*นสุดวันที8 31 ธันวาคม 2561
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            ผูป้ระเมินมูลคา่มีการทบทวนขอ้มูลที2ไม่สามารถสังเกตได ้  และปรับปรุงการวดัมูลคา่ที2มีนัยสําคญัอยา่งสมํ2าเสมอ   หากมีการ

     ใชข้อ้มูลจากบุคคลที2สามเพื2อวดัมูลคา่ยุติธรรม เชน่ ราคาจากนายหน้า หรือการตั(งราคา ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานที2ไดม้าจาก

     บุคคลที2สามที2สนับสนุนขอ้สรุปเกี2ยวกบัการวดัมูลคา่    รวมถึงการจัดระดบัชั(นของมูลคา่ยุติธรรมวา่เป็นไปตามที2กาํหนดไวใ้น

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม 

            เมื2อวดัมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี( สิน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดใ้ชข้อ้มูลที2สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที2สุด เทา่ที2จะทาํได ้

     มูลคา่ยุติธรรมเหลา่นี( ถูกจัดประเภทในแตล่ะลาํดบัชั(นของมูลคา่ยุติธรรมตามขอ้มูลที2ใชใ้นการประเมินมูลคา่ดงันี(  

   -   ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซื(อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที2มีสภาพคลอ่งสําหรับสินทรัพยห์รือหนี( สินอยา่งเดียวกนั 

            และกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั(น ณ วนัที2วดัมูลคา่

   -   ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอื2นที2สังเกตไดโ้ดยตรง (เชน่ ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เชน่ ราคาที2สังเกตได)้ สําหรับสินทรัพยน์ั( น

            หรือหนี( สินนั(นนอกเหนือจากราคาเสนอซื(อขายซึ2 งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

   -   ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลที2ไม่สามารถสังเกตไดสํ้าหรับสินทรัพยห์รือหนี( สินนั(น

            หากขอ้มูลที2นํามาใชใ้นการวดัมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี( สินถูกจัดประเภทลาํดบัชั(นของมูลคา่ยุติธรรมที2แตกตา่งกนั 

     การวดัมูลคา่ยุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั(นของมูลคา่ยุติธรรมของขอ้มูลที2อยูใ่นระดบั

     ตํ2าสุดที2มีนัยสําคญัสําหรับการวดัมูลคา่ยุติธรรมโดยรวม 

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั(นของมูลคา่ยุติธรรม ณ วนัสิ(นรอบระยะเวลารายงานที2เกิดรายการ

  2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที2ออกและปรับปรุงใหม่ที2ไดใ้ชใ้นระหวา่งปี

            สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ

     มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ2 งมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินที2เริ2มในหรือหลงัวนัที2 1 มกราคม 2561 ตามรายละเอียดขา้งลา่งนี(

มาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที2 1 (ปรับปรุง 2560) การนําเสนองบการเงิน

ฉบบัที2 2 (ปรับปรุง 2560) สินคา้คงเหลือ

ฉบบัที2 7 (ปรับปรุง 2560) งบกระแสเงินสด

ฉบบัที2 8 (ปรับปรุง 2560) นโยบายการบญัชี การเปลี2ยนแปลงประมาณการ

     ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด

ฉบบัที2 10 (ปรับปรุง 2560) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

ฉบบัที2 11 (ปรับปรุง 2560) สัญญากอ่สร้าง

ฉบบัที2 12 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได้

ฉบบัที2 16 (ปรับปรุง 2560) ที2ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบบัที2 17 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเชา่
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มาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที2 18 (ปรับปรุง 2560) รายได้

ฉบบัที2 19 (ปรับปรุง 2560) ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบบัที2 20 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย

     ขอ้มูลเกี2ยวกบัความชว่ยเหลือจากรัฐบาล

ฉบบัที2 21 (ปรับปรุง 2560) ผลกระทบจากการเปลี2ยนแปลงของอตัราแลกเปลี2ยน

     เงินตราตา่งประเทศ

ฉบบัที2 23 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการกูย้ืม

ฉบบัที2 24 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเกี2ยวกบับุคคล หรือกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั

ฉบบัที2 26 (ปรับปรุง 2560) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื2อ

     ออกจากงาน

ฉบบัที2 27 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบบัที2 28 (ปรับปรุง 2560) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

ฉบบัที2 29 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที2เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัที2 33 (ปรับปรุง 2560)  กาํไรตอ่หุ้น

ฉบบัที2 34 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล

ฉบบัที2 36 (ปรับปรุง 2560) การดอ้ยคา่ของสินทรัพย์

ฉบบัที2 37 (ปรับปรุง 2560) ประมาณการหนี( สิน หนี( สินที2อาจเกิดขึ(น และสินทรัพย ์

     ที2อาจเกิดขึ(น

ฉบบัที2 38 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ฉบบัที2 40 (ปรับปรุง 2560) อสังหาริมทรัพยเ์พื2อการลงทุน

ฉบบัที2 41 (ปรับปรุง 2560) เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที2 2 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

ฉบบัที2 3 (ปรับปรุง 2560) การรวมธุรกิจ

ฉบบัที2 4 (ปรับปรุง 2560) สัญญาประกนัภยั

ฉบบัที2 5 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนที2ถือไวเ้พื2อขายและการดาํเนิน

     งานที2ยกเลิก

ฉบบัที2 6 (ปรับปรุง 2560) การสํารวจและประเมินคา่แหลง่ทรัพยากรแร่

ฉบบัที2 8 (ปรับปรุง 2560) ส่วนงานดาํเนินงาน

- 3 -
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)

ฉบบัที2 10 (ปรับปรุง 2560) งบการเงินรวม

ฉบบัที2 11 (ปรับปรุง 2560) การร่วมการงาน

ฉบบัที2 12 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลเกี2ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื2น

ฉบบัที2 13 (ปรับปรุง 2560) การวดัมูลคา่ยุติธรรม

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที2 10 (ปรับปรุง 2560) ความชว่ยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที2ไม่มีความเกี2ยวขอ้ง

     อยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน

ฉบบัที2 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาเชา่ดาํเนินงาน - สิ2งจูงใจที2ให้แกผู่เ้ชา่

ฉบบัที2 25 (ปรับปรุง 2560) ภาษีเงินได ้- การเปลี2ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

     หรือของผูถ้ือหุ้น

ฉบบัที2 27 (ปรับปรุง 2560) การประเมินเนื(อหาสัญญาเชา่ที2ทาํขึ(นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบบัที2 29 (ปรับปรุง 2560) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

ฉบบัที2 31 (ปรับปรุง 2560) รายได ้- รายการแลกเปลี2ยนเกี2ยวกบับริการโฆษณา

ฉบบัที2 32 (ปรับปรุง 2560) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที2 1 (ปรับปรุง 2560) การเปลี2ยนแปลงในหนี( สินที2เกิดขึ(นจากการรื( อถอน 

     การบูรณะ และหนี( สินที2มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

ฉบบัที2 4 (ปรับปรุง 2560) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเชา่หรือไม่

ฉบบัที2 5 (ปรับปรุง 2560) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื( อถอน การบูรณะ 

     และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

ฉบบัที2 7 (ปรับปรุง 2560) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัที2 29

     (ปรับปรุง  2560)   เรื2อง  การรายงานทางการเงินใน

      สภาพเศรษฐกิจที2มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

ฉบบัที2 10 (ปรับปรุง 2560) การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยคา่

ฉบบัที2 12 (ปรับปรุง 2560) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

ฉบบัที2 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้

ฉบบัที2 14 (ปรับปรุง 2560) ขอ้จํากดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์    ขอ้กาํหนด

     เงินทุนขั(นตํ2าและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหลา่นี(  สําหรับ

     มาตรฐานการบญัชีฉบบัที2  19   (ปรับปรุง 2560)  เรื2อง 

     ผลประโยชน์ของพนักงาน
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)

ฉบบัที2 15 (ปรับปรุง 2560) สัญญาสําหรับการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย ์

ฉบบัที2 17 (ปรับปรุง 2560) การจ่ายสินทรัพยที์2ไม่ใชเ่งินสดให้เจ้าของ

ฉบบัที2 18 (ปรับปรุง 2560) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

ฉบบัที2 20 (ปรับปรุง 2560) ตน้ทุนการเปิดหน้าดินในชว่งการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน

ฉบบัที2 21 (ปรับปรุง 2560) เงินที2นําส่งรัฐ

            ในระหวา่งปี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบตัิ

     ทางบญัชีที2ออกโดยสภาวิชาชีพ ตามที2กลา่วขา้งตน้มาถือปฏิบตัิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วไดรั้บการปรับปรุงหรือ

     จัดให้มีขึ(นเพื2อให้มีเนื(อหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ   โดยส่วนใหญเ่ป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ 

     และคาํศัพทก์ารตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  การนํามาตรฐานการรายงานทางเงินดงักลา่วมาถือ

     ปฏิบตัินี( ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัตอ่งบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

  2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที2จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

            ในระหวา่งปี สภาวิชาชีพบญัชีไดมี้การปรับปรุงในสาระสําคญัและประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที2เกี2ยวขอ้ง  

     กบับริษทัและบริษทัยอ่ย  โดยมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที2มีรอบระยะเวลาบญัชีที2เริ2 มในหรือหลงัวนัที2 1 มกราคม 2562  และ

     2563  ซึ2 งมีรายละเอียดดงันี(

            2.4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที2มีการปรับปรุงในสาระสําคญั มีผลบงัคบัใชสํ้าหรับงบการเงินที2มีรอบระยะเวลาบญัชี

                      ที2เริ2 มในหรือหลงัวนัที2 1 มกราคม 2562 ดงันี(

                      1)  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที2 28 (ปรับปรุง 2561)  เรื2 อง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้  โดยอธิบายให้ชดัเจนวา่

                      กิจการที2เลือกวิธีการวดัมูลคา่เงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ดว้ยวิธีมูลคา่ยุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน (ซึ2 งถือ

                      โดยกิจการหรือถือโดยทางออ้มผา่นกิจการซึ2 งเป็นกิจการร่วมลงทุน    กองทุนรวม    กองทรัสต ์  หรือกิจการที2มีลกัษณะ

                      คลา้ยคลึงกนั     รวมถึงกองทุนประกนัภยัแบบควบการลงทุน)    โดยกิจการตอ้งเลือกวิธีการนี( ในแตล่ะบริษทัร่วมหรือ

                      การร่วมคา้ ณ วนัที2เริ2 มรับรู้รายการครั( งแรกของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ นอกจากนี( ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนถึงการ

                      พิจารณาเกี2ยวกบัการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้

                      2)  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที2 40 (ปรับปรุง 2561) เรื2 อง อสังหาริมทรัพยเ์พื2อการลงทุน โดยอธิบายให้ชดัเจนเกี2ยวกบัการ

                      โอนอสังหาริมทรัพยเ์พื2อการลงทุนไปบญัชีอื2น ๆ   หรือโอนจากบญัชีอื2น ๆ   มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื2อการลงทุนเฉพาะ

                      ที2มีการเปลี2ยนแปลงการใชง้านของอสังหาริมทรัพยน์ั( น

            ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ไดป้ระเมินแลว้พบวา่ไม่มีผลกระทบตอ่งบการเงินของมาตรฐานการรายงาน

     ทางการเงินที2จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตที2กลา่วขา้งตน้
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            2.4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที2ออกฉบบัใหม่ 

                      2.4.2.1  มีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที2มีรอบระยะเวลาบญัชีที2เริ2 มในหรือหลงัวนัที2 1 มกราคม 2562 

      มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที2 15 เรื2 อง รายไดจ้ากสัญญาที2ทาํกบัลูกคา้ กาํหนดหลกัการสําหรับการรายงาน

                      ขอ้มูลที2มีประโยชน์ตอ่ผูใ้ชง้บการเงิน  เกี2ยวกบั  ลกัษณะ  จํานวนเงิน  จังหวะเวลา  และความไม่แน่นอนของรายได ้ และ

                      กระแสเงินสดจากสัญญาของกิจการที2ทาํกบัลูกคา้   โดยกิจการรับรู้รายไดเ้พื2อแสดงการส่งมอบสินคา้หรือบริการที2สัญญา

                      ให้ลูกคา้ ในจํานวนเงินที2สะทอ้นถึงสิ2งตอบแทนที2กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี2ยนสินคา้หรือบริการนั(นๆ

                      กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามหลกัการรับรู้รายได ้5 ข ั(นตอน  และรวมถึงการใชดุ้ลยพินิจที2สําคญัในการพิจารณาตามหลกัการ

                      ในแตล่ะขั(นตอน

      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบบัที2 15  เรื2อง  รายไดจ้ากสัญญาที2ทาํกบัลูกคา้  ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี

                      การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบญัชี ดงันี(  

มาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที2  11 (ปรับปรุง 2560)            สัญญากอ่สร้าง

ฉบบัที2  18 (ปรับปรุง 2560)            รายได้

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที2  13 (ปรับปรุง 2560)           โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้

ฉบบัที2  15 (ปรับปรุง 2560)           สัญญาสําหรับการกอ่สร้างอสังหาริมทรัพย์

ฉบบัที2  18 (ปรับปรุง 2560)           การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที2  31 (ปรับปรุง 2560)           รายได-้รายการแลกเปลี2ยนเกี2ยวกบับริการโฆษณา

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย  ไดป้ระเมินแลว้พบวา่ไม่มีผลกระทบตอ่งบการเงินของมาตรฐาน

                      การรายงานทางการเงินที2จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตที2กลา่วขา้งตน้

                      2.4.2.2  มีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที2มีรอบระยะเวลาบญัชีที2เริ2 มในหรือหลงัวนัที2 1 มกราคม 2563

      ในระหวา่งปี   สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน   กลุม่เครื2องมือทางการเงิน 

                      ประกอบดว้ย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที2 7            การเปิดเผยขอ้มูลเครื2 องมือทางการเงิน

ฉบบัที2 9            เครื2 องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบบัที2 32            การแสดงรายการเครื2 องมือทางการเงิน
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที2 16             การป้องกนัความเสี2ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานตา่งประเทศ

ฉบบัที2 19            การชาํระหนี( สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ดงักลา่วขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี2ยวกบัการจัดประเภทและการวดัมูลคา่เครื2 องมือ

  ทางการเงินดว้ยมูลคา่ยุติธรรมหรือราคาทุนตดัจําหน่าย    โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแส

  เงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ   (Business   Model)   หลกัการเกี2ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยคา่ของเครื2 องมือทาง

  การเงิน โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที2คาดวา่จะเกิดขึ(น  และหลกัการเกี2ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี2ยง รวมถึงการ

  แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื2 องมือทางการเงิน และเมื2อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่นี( มีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้

  มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัที2มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป

             2.4.3 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  อยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบตอ่งบการเงินของมาตรฐานการรายงาน

  ทางการเงินที2จะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตตามที2กลา่วขา้งตน้

3.  เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม

     3.1  ในการจัดทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทั  ซึ2 งบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน)  มีอาํนาจควบคุม

             ในบริษทัเหลา่นั(นทั(งทางตรงและทางออ้ม    หลงัจากไดต้ดัยอดคงเหลือและรายการระหวา่งกนัที2เป็นสาระสําคญัแลว้  โดย

             บริษทัฯ ไดน้ําบริษทัยอ่ยมาจัดทาํงบการเงินรวมตั(งแตว่นัที2มีอาํนาจควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที2บริษทัฯ สิ(นสุดการควบคุม

             บริษทัยอ่ยนั(น   

     3.2  งบการเงินรวมนี( จัดทาํขึ(นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื2อแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั   ไทยโพลีคอนส์ 

             จํากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยเทา่นั(น การใชข้อ้มูลตามงบการเงินเพื2อวตัถุประสงคอ์ื2น อาจมีขอ้จํากดัดา้นลกัษณะธุรกิจที2

            คอ่นขา้งแตกตา่งกนัในบรรดาบริษทัตา่ง ๆ  ที2นํางบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

     3.3  งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน)  ซึ2 งเป็นบริษทัใหญ ่และงบการเงินบริษทั

            ยอ่ย ซึ2 งบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน) เขา้ถือหุ้นหรือมีอาํนาจควบคุมอยา่งเป็นสาระสําคญัในบริษทัยอ่ย  ดงันี(

การประกอบธุรกิจ จัดตั(งขึ(น
ในประเทศ

2561 2560

บริษัทย่อย 

บริษทั ทีพีซี แอสเสท จํากดั พัฒนา ไทย 99.99                               99.99                             

อสังหาริมทรัพย์

บริษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากดั ซื(อ ขายสินคา้ ไทย 99.99                               99.99                             

บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั  (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ ไทย 41.26                               41.26                             

พลงังาน

โดยบริษทัหรือ
ส่วนแบง่กาํไร

- 7 -

อตัราส่วนร้อยละที2ถือ
ชื2อกิจการ

 
 



รายงานประจําปี 2561   บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากัด (มหาชน)  

Page 164 of 245 

 

การประกอบธุรกิจ จัดตั(งขึ(น

ในประเทศ

2561 2560

กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทอง พัทลุง รับเหมากอ่สร้าง ไทย 99.95                               99.95                             

กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ รับเหมากอ่สร้าง ไทย 99.00                               99.00                             

บริษัทย่อยของบริษัท ทีพซีี เพาเวอร์ โฮลดิ*ง จํากัด (มหาชน)

บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั ผลิตและจําหน่าย ไทย 73.12                               73.12                             

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั ผลิตและจําหน่าย ไทย 65.00                               65.00                             

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั ผลิตและจําหน่าย ไทย 65.00                               65.00                             
กระแสไฟฟ้า

บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั ผลิตและจําหน่าย ไทย 60.00                               60.00                             

กระแสไฟฟ้า

บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์  จํากดั ผลิตและจําหน่าย ไทย 51.00                               51.00                             

กระแสไฟฟ้า

บริษทั  แม่วงศ์  เอน็เนอยี2 จํากดั ผลิตและจําหน่าย ไทย 85.00                               85.00                             

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั ผลิตและจําหน่าย ไทย 84.23                               65.00                             

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั ผลิตและจําหน่าย ไทย 84.23                               65.00                             

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากดั ผลิตและจําหน่าย ไทย 65.00                               65.00                             

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากดั ผลิตและจําหน่าย ไทย 65.00                               65.00                             

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จํากดั ผลิตและจําหน่าย ไทย 99.99                               99.99                             

กระแสไฟฟ้า

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จํากดั ผลิตและจําหน่าย ไทย 99.99                               99.99                             

กระแสไฟฟ้า
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     3.3  งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน)  ซึ2 งเป็นบริษทัใหญ ่และงบการเงินบริษทั

            ยอ่ย ซึ2 งบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน) เขา้ถือหุ้นหรือมีอาํนาจควบคุมอยา่งเป็นสาระสําคญัในบริษทัยอ่ย  ดงันี(  (ตอ่)

การประกอบธุรกิจ จัดตั(งขึ(น

ในประเทศ

2561 2560

บริษัทย่อยของบริษัท ทีพซีี บางกอก ซัพพลาย จํากัด

กิจการร่วมคา้ ทีพีซีอีเอสจี ขายสินคา้และบริการ ไทย 80.00                               80.00                             

4.  สรุปนโยบายการบัญชีที8สําคัญ  

     นโยบายการบญัชีที2สําคญัที2ใชใ้นการจัดทาํงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีดงันี(

     4.1  การรับรู้รายไดแ้ละคา่ใชจ้่าย

            4.1.1  กลุม่บริษทับนัทึกรายไดจ้ากการรับเหมากอ่สร้างตามอตัราส่วนของงานกอ่สร้างที2ทาํเสร็จ อตัราส่วนของงานกอ่สร้างที2ทาํเสร็จ

                      คาํนวณโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนงานกอ่สร้างที2เกิดขึ(นแลว้จนถึงวนัสิ(นงวดกบัตน้ทุนงานกอ่สร้างทั(งหมดที2คาดวา่จะใชใ้น

                      การกอ่สร้างตามสัญญา   กลุม่บริษทัจะตั(งสํารองเผื2อผลขาดทุนจากงานกอ่สร้างทนัทีที2ทราบวา่จะมีผลขาดทุนเกิดขึ(นสําหรับ

                      รายไดที้2รับรู้แลว้ในงวดที2รายงาน  ส่วนที2เกินกวา่รายไดที้2ถึงกาํหนดชาํระตามสัญญาแสดงไวเ้ป็น  “มูลคา่งานที2เสร็จแตย่งัไม่

                      เรียกเกบ็” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

            4.1.2  กลุม่บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายเมื2อมีการส่งมอบสินคา้  และไดโ้อนความเสี2ยงและผลตอบแทน ที2เป็นสาระสําคญัให้กบั

                      ผูซื้(อแลว้

            4.1.3  บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายที2ดินพร้อมสิ2งปลูกสร้างเป็นรายไดท้ั(งจํานวน    เมื2อบริษทัยอ่ยไดโ้อนความเสี2ยงและผล

                      ประโยชน์ที2มีนัยสําคญัในทรัพยสิ์นให้แกผู่ซื้(อแลว้

            4.1.4  บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการให้บริการเมื2อไดใ้ห้บริการแกลู่กคา้แลว้

            4.1.5  ตน้ทุนกอ่สร้างประกอบดว้ย   คา่วสัดุ   คา่แรงงานทางตรง   และโสหุ้ยในการกอ่สร้าง   ส่วนคา่ใชจ้่ายทั2วไปและคา่ใชจ่้าย

                      ในการบริหาร กลุม่บริษทัถือเป็นคา่ใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงวดที2เกิดขึ(น 

            4.1.6  กลุม่บริษทัรับรู้รายไดอ้ื2นและคา่ใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง
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     4.2  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

             เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  หมายถึง  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  และเงินลงทุนระยะสั(นที2มีสภาพคลอ่งสูงซึ2 งถึงกาํหนด

     จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที2ไดม้าและไม่มีขอ้จํากดัในการเบิกใช้

             เงินฝากสถาบนัการเงินที2มีขอ้จํากดัในการใชไ้ดแ้สดงไวแ้ยกตา่งหากในบญัชี   “เงินฝากที2ติดภาระคํ(าประกนั”   ภายใตสิ้นทรัพย์

     ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

     4.3  เงินลงทุนชั2วคราว

            4.3.1  เงินลงทุนชั2วคราวที2จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื2อขายแสดงตามมูลคา่ยุติธรรม    กลุม่บริษทับนัทึกผลการเปลี2ยน

                      แปลงจากการวดัมูลคา่เงินลงทุน ณ วนัที2ในงบการเงินเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนที2ยงัไม่เกิดขึ(นในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื2น 

                      และรับรู้จํานวนสะสมไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้นจนกระทั2งจําหน่ายหลกัทรัพยจึ์งบนัทึกการเปลี2ยนแปลงมูลคา่นั(นในกาํไรขาดทุน

            4.3.2  เงินลงทุนชั2วคราวเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื2อคา้แสดงตามมูลคา่ยุติธรรม กลุม่บริษทับนัทึกผลการเปลี2ยนแปลงจากการ

                      วดัมูลคา่เงินลงทุน ณ วนัที2ในงบการเงินเป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

            4.3.3 มูลคา่ยุติธรรมของหลกัทรัพยเ์พื2อคา้และหลกัทรัพยเ์ผื2อขายจะใชร้าคามูลคา่หน่วยลงทุน (NAV) ที2ประกาศ ณ วนัที2รายงาน

            4.3.4 กลุม่บริษทัใชว้ิธีเขา้กอ่นออกกอ่นในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน

     4.4  ลูกหนี(การคา้และลูกหนี(หมุนเวียนอื2น

            ลูกหนี(การคา้และลูกหนี(หมุนเวียนอื2นแสดงดว้ยมูลคา่ตามใบแจ้งรายการหักดว้ยคา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ   ซึ2 งประมาณจากการสอบทาน

      ยอดคงเหลือ ณ วนัสิ(นงวด มูลคา่ของคา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญกค็ือผลตา่งระหวา่งราคาตามบญัชีของลูกหนี(การคา้และลูกหนี(หมุนเวียนอื2น     

      เมื2อเปรียบเทียบกบัมูลคา่ที2คาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนี(การคา้และลูกหนี(หมุนเวียนอื2น   หนี( สูญที2เกิดขึ(นในระหวา่งงวดตดัเป็นคา่ใชจ้่ายเมื2อ

      สามารถระบุได้

     4.5  สินคา้คงเหลือ

            วตัถุดิบ,วสัดุคงเหลือแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลคา่สุทธิที2จะไดรั้บแลว้แตร่าคาใดจะตํ2ากวา่ ราคาทุนคาํนวณโดยใชว้ิธีเขา้กอ่นออกกอ่น

       กลุม่บริษทัไดบ้นัทึกคา่เผื2อการลดมูลคา่สําหรับวสัดุเกา่ ลา้สมัยหรือเสื2อมคุณภาพ

     4.6  โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพัฒนา

            โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพัฒนา   คือ  โครงการที2ถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั(งใจในการพัฒนาและการขายในการ

       ดาํเนินธุรกิจปกติ  โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพัฒนาแสดงในราคาทุนหรือมูลคา่สุทธิที2จะไดรั้บโดยประมาณแลว้แตร่าคาใด

       ต ํ2ากวา่

            มูลคา่สุทธิที2จะไดรั้บ คือ ราคาขายโดยประมาณหักดว้ยตน้ทุนที2เกิดขึ(นในการขาย 

            ตน้ทุนของโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพัฒนาประกอบดว้ย  ตน้ทุนของแตล่ะโครงการ  รวมตน้ทุนจากการไดม้า  คา่ใชจ่้าย

       ในการพัฒนา ตน้ทุนการกูย้ืม และคา่ใชจ้่ายอื2นๆ ที2เกี2ยวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้ืมซึ2 งบนัทึกเป็นราคาทุนของสินทรัพยเ์มื2อโครงการเริ2 มพัฒนา

       จนกระทั2งการพัฒนาสําเร็จพร้อมขาย
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     4.7  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

            บริษทัยอ่ย   หมายถึง    บริษทัที2บริษทัใหญใ่นกลุม่บริษทัมีสิทธิออกเสียงทั(งทางตรงและทางออ้มมากกวา่กึ2งหนึ2 งของสิทธิในการ

     ออกเสียงทั(งหมด    หรือมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยดงักลา่วไดถู้กนํามารวม

     ในการจัดทาํงบการเงิน    โดยเริ2 มตั(งแตว่นัที2บริษทัใหญมี่อาํนาจควบคุม    จนถึงวนัที2บริษทัยอ่ยดงักลา่วไดข้ายออกไป     รายการและ 

     ยอดคงเหลือระหวา่งกลุม่บริษทั   ตลอดจนกาํไรขาดทุนที2ยงัไม่เกิดขึ(นไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมนี( แลว้  นโยบายการบญัชีสําหรับ

     บริษทัยอ่ยจะเปลี2ยนแปลงเพื2อใชน้โยบายบญัชีเดียวกบักลุม่บริษทัในการจัดทาํงบการเงินรวม     เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงใน

     งบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีราคาทุน หักดว้ยคา่เผื2อการดอ้ยคา่ (ถา้มี)

     4.8  เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้

            ส่วนไดเ้สียของบริษทัในกิจการที2มีอาํนาจควบคุมร่วมกนัที2เป็นร่วมคา้แสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรวมส่วนแบง่

     กาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื2นของกิจการที2ควบคุมร่วมกนั   นับจากวนัที2มีอาํนาจควบคุมร่วมกนั  จนถึงวนัที2อาํนาจ 

    ควบคุมร่วมกนัสิ(นสุดลง ในกรณีที2ส่วนแบง่ขาดทุนของกิจการที2ควบคุมร่วมกนัที2กลุม่บริษทัไดรั้บรู้  มีจํานวนเกินกวา่มูลคา่เงินลงทุน

     ในกิจการที2ควบคุมร่วมกนั   มูลคา่เงินลงทุนจะถูกลดลงเป็นศูนย ์  และหยุดรับรู้ส่วนแบง่ขาดทุน   เวน้แตบ่ริษทัฯ   มีภาระผูกพันตาม

     กฎหมาย  หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน  บริษทัจะรับรู้ขาดทุนเพิ2มเป็นหนี( สิน

            เงินลงทุนในกิจการที2ควบคุมร่วมกนัแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใชว้ิธีราคาทุนหักดว้ยคา่เผื2อการดอ้ยคา่ (ถา้มี)

     4.9  อสังหาริมทรัพยเ์พื2อการลงทุน

            อสังหาริมทรัพยเ์พื2อการลงทุน   ไดแ้ก ่  อสังหาริมทรัพยที์2ถือครองโดยบริษทัเป็นเจ้าของหรือผูเ้ชา่ภายใตสั้ญญาเชา่การเงินเพื2อหา

     ประโยชน์จากรายไดค้า่เชา่หรือจากการเพิ2มขึ(นของมูลคา่ของสินทรัพยห์รือทั(งสองอยา่ง    ทั(งนี( ไม่ไดมี้ไวเ้พื2อใชใ้นการผลิตหรือจัดหา

     สินคา้หรือให้บริการ หรือใชใ้นการบริหารงานของกิจการ หรือขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ  

     4.10 ที2ดิน อาคารและอุปกรณ์

            อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหักคา่เสื2อมราคาสะสมและหักคา่เผื2อการดอ้ยคา่(ถา้มี) ส่วนที2ดินแสดงตามราคาทุนหัก

     คา่เผื2อการดอ้ยคา่(ถา้มี)

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตดัคา่เสื2อมราคาอาคารและอุปกรณ์  โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งันี(

จํานวนปี

ส่วนปรับปรุงที2ดิน 5

อาคาร 20 - 30

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5

ระบบสาธารณูปโภค 5

เครื2 องมือและอุปกรณ์ 5

เครื2 องจักร 15-25

เครื2 องตกแตง่และเครื2 องใชส้ํานักงาน 3 - 5

ยานพาหนะ 5
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     4.10 ที2ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ตอ่)

            ที2ดิน - บอ่ดิน บริษทัฯ ตดัจ่ายตามปริมาณการขุดดินไปใช้

            เมื2อมีการขายหรือเลิกใชง้านสินทรัพย ์กลุม่บริษทัจะบนัทึกตดัราคาทุนและคา่เสื2อมราคาสะสมของสินทรัพยน์ั(นออกจากบญัชีและ

     รับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพยเ์หลา่นั(นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

            ในกรณีที2ราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลคา่ที2คาดวา่จะไดรั้บคืน ซึ2 งคาํนวณจากมูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที2คาดวา่จะเกิดในอนาคต

     จากการใชสิ้นทรัพยอ์ยา่งตอ่เนื2อง หรือจํานวนที2จะไดรั้บจากการจําหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนจากการจําหน่ายสินทรัพยน์ั(นแลว้แต่

     จํานวนใดจะสูงกวา่ ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เทา่กบัมูลคา่ที2คาดวา่จะไดรั้บคืน

            การซ่อมแซมและบาํรุงรักษา   จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในระหวา่งงวดบญัชีที2เกิดรายการขึ(น   ตน้ทุนของการปรับปรุง

     ให้ดีขึ(นอยา่งสําคญัจะถูกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์ เมื2อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที2ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

     ที2จะไหลเขา้สู่กลุม่บริษทัจะมีมูลคา่สูงเกินกวา่มาตรฐานการใชป้ระโยชน์เดิมของสินทรัพยที์2มีไวต้ ั(งแตต่น้เมื2อไดม้าซึ2 งสินทรัพยที์2มี

     อยูใ่นปัจจุบนั การปรับปรุงหลกัจะถูกตดัคา่เสื2อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที2เหลืออยูข่องสินทรัพยที์2เกี2ยวขอ้ง

            กาํไรขาดทุนจากการขายที2ดิน อาคารและอุปกรณ์ กาํหนดขึ(นจากราคาตามบญัชี    และไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณกาํไรจากการ

     ดาํเนินงาน

            สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั(งแสดงในราคาทุน โดยที2ยงัไม่มีการตดัคา่เสื2อมราคา  จนกระทั2งสินทรัพยน์ั(นจะแลว้เสร็จ   และพร้อมที2

     จะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค์

            ดอกเบี(ยจากการกูย้ืมเงินเพื2อนํามาใชใ้นการกอ่สร้างอาคารและอุปกรณ์   ไดบ้นัทึกเป็นส่วนหนึ2 งของตน้ทุนของสินทรัพยน์ั(น

     ตลอดชว่งเวลาการกอ่สร้าง    และเตรียมสินทรัพยน์ั( นให้อยูใ่นสภาพพร้อมที2จะใชไ้ดต้ามประสงค ์   ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ย 

     ดอกเบี(ยที2เกิดจากเงินกูย้ืม

     4.11 ที2ดินรอการพัฒนา

              ที2ดินรอการพัฒนาแสดงมูลคา่ตามราคาทุนหักคา่เผื2อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์  (ถา้มี)   โดยราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนที2ดิน

     และตน้ทุนในการพัฒนาที2ดิน 

     4.12  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื2น 

              4.12.1  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื2นที2อายุการให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอนแสดงในราคาทุน   หักคา่ตดัจําหน่ายสะสม   และคา่เผื2อ

                           การดอ้ยคา่ (ถา้มี) โดยจะตดัจําหน่ายตามวิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณ ดงันี(

จํานวนปี

                           โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 5

              4.12.2  คา่ความนิยมที2เกิดจากการซื(อกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื2น การรับรู้มูลคา่เริ2 มแรกของคา่ความ

                           นิยมภายหลงัจากการรับรู้รายการเริ2 มแรก  คา่ความนิยมจะถูกวดัมูลคา่ดว้ยวิธีราคาทุนหักจากการดอ้ยคา่สะสม
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     4.13 การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์

              กลุม่บริษทัไดส้อบทานการดอ้ยคา่ของสินทรัพยเ์มื2อมีขอ้บง่ชี(วา่ มูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยอ์าจจะไม่ไดรั้บคืนหรือเมื2อมูลคา่

     ตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกวา่มูลคา่ที2คาดวา่จะไดรั้บคืน  (ราคาขายสุทธิหรือมูลคา่จากการใชข้องสินทรัพยน์ั(น แลว้แตร่าคาใดจะ   

     สูงกวา่)โดยที2การประเมินจะพิจารณาสินทรัพยแ์ตล่ะรายการ หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพยที์2กอ่ให้เกิดเงินสดแลว้แตก่รณี

              ในกรณีที2มูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยเ์กินกวา่มูลคา่ที2คาดวา่จะไดรั้บคืน กลุม่บริษทัไดรั้บรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ใน

     งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  กลุม่บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยที์2รับรู้ในงวดกอ่นๆ  โดยบนัทึก

     เป็นรายไดอ้ื2นเมื2อมีขอ้บง่ชี(วา่รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยห์มดไป หรือยงัคงมีอยูแ่ตเ่ป็นไปในทางที2ลดลง

     4.14  รายการบญัชีที2เป็นเงินตราตา่งประเทศ

              กลุม่บริษทัแปลงคา่รายการที2เป็นเงินตราตา่งประเทศที2เกิดขึ(นให้เป็นเงินบาท   โดยใชอ้ตัราแลกเปลี2ยน  ณ  วนัที2เกิดรายการ   

     และแปลงคา่สินทรัพยแ์ละหนี( สินที2เป็นตวัเงินที2เป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ  วนัที2ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็นเงินบาท โดยใช้

     อตัราแลกเปลี2ยน ณ วนันั(น  กาํไรและขาดทุนที2เกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระที2เป็นเงินตราตา่งประเทศ และที2เกิดจากการแปลงคา่

     สินทรัพยแ์ละหนี( สินที2เป็นตวัเงินดงักลา่วไดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จทนัที

     4.15  สัญญาเชา่ระยะยาว

              สัญญาเชา่สินทรัพยที์2ความเสี2ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญไ่ดโ้อนไปให้กบัผูเ้ชา่ถือเป็นสัญญาเชา่การเงิน   

     สัญญาเชา่การเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลคา่ยุติธรรมของสินทรัพยที์2เชา่ หรือมูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของจํานวนเงินที2ตอ้งจ่าย

     ตามสัญญาเชา่แลว้แตมู่ลคา่ใดจะตํ2ากวา่ โดยจํานวนเงินที2ตอ้งจ่ายจะปันส่วนระหวา่งหนี( สินและคา่ใชจ้่ายทางการเงินเพื2อให้ไดอ้ตัรา

     ดอกเบี(ยคงที2ตอ่หนี( สินคงคา้งอยูโ่ดยพิจารณาแยกแตล่ะสัญญา     ภาระผูกพันตามสัญญาเชา่หักคา่ใชจ้่ายทางการเงิน     จะบนัทึกเป็น

     หนี( สินระยะยาว

              ส่วนดอกเบี(ยจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายุของสัญญาเชา่ สินทรัพยที์2ไดม้าตามสัญญาเชา่การเงินจะคิด

     คา่เสื2อมราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยที์2เชา่ 

              สัญญาระยะยาวเพื2อเชา่สินทรัพยโ์ดยที2ความเสี2ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญต่กอยูก่บัผูใ้ห้เชา่จะจัดเป็น

     สัญญาเชา่ดาํเนินงาน    เงินที2ตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเชา่ดาํเนินงาน   (สุทธิจากสิ2งตอบแทนจูงใจที2ไดรั้บจากผูใ้ห้เชา่)     จะบนัทึกใน

     งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเชา่นั(น

     4.16  เครื2 องมือทางการเงิน

              สินทรัพยท์างการเงินที2แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลูกหนี(การคา้และลูกหนี(

     หมุนเวียนอื2น  เงินให้กูย้ืมระยะสั(น  และลูกหนี( เงินประกนัผลงาน   หนี( สินทางการเงินที2แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย 

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั( นจากสถาบนัการเงิน  เจ้าหนี(การคา้และเจ้าหนี(หมุนเวียนอื2น  หนี( สินตามสัญญาเชา่การเงิน  และ

     เจ้าหนี( เงินประกนัผลงาน  ซึ2 งนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับรายการแตล่ะรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแตล่ะหัวขอ้ที2เกี2ยวขอ้ง  กลุม่ 

     บริษทัไม่ไดใ้ชเ้ครื2 องมือทางการเงินอื2นเพื2อลดความเสี2ยงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบี(ย
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     4.17  ประมาณการทางบญัชี

             ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝ่ายบริหารตอ้งใชก้ารประมาณการรายการบญัชีบางรายการซึ2 งมี 

     ผลกระทบตอ่จํานวนเงินที2แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุนี( ผลที2เกิดขึ(นจริงในภายหลงัจึงอาจแตกตา่ง

     ไปจากจํานวนที2ประมาณไว้

     4.18  ประมาณการหนี( สิน 

             กลุม่บริษทัจะบนัทึกประมาณการหนี( สิน      เมื2อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือ

     จากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเนื2องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดงักลา่วคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากร

     เพื2อจ่ายชาํระภาระผูกพันและจํานวนที2ตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเชื2อถือ         รายจ่ายที2จะไดรั้บคืนบนัทึกเป็นสินทรัพย ์

     แยกตา่งหาก   กต็อ่เมื2อการไดรั้บคืนคาดวา่จะไดรั้บอยา่งแน่นอน เมื2อไดจ้่ายชาํระประมาณการหนี( สินไปแลว้

     4.19  บุคคลหรือกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั

             บุคคลหรือกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนักบับริษทั    หมายถึง    บุคคลหรือกิจการที2มีอาํนาจควบคุมบริษทั     ถูกควบคุมโดยบริษทัไม่วา่

     จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัที2ทาํหน้าที2ถือหุ้น บริษทัยอ่ย และกิจการ

     ที2เป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั  นอกจากนี( บุคคลหรือกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ2 งถือหุ้นที2มีสิทธิ

     ออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของบริษทั    

     ตลอดทั(งสมาชิกในครอบครัวที2ใกลช้ิดกบับุคคลดงักลา่ว และกิจการที2เกี2ยวขอ้งกบับุคคลเหลา่นั(น

             ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนักบับริษทัแตล่ะรายการ บริษทัฯ คาํนึงถึงเนื(อหาของความ

     สัมพันธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย

     4.20  กองทุนสํารองเลี(ยงชีพและผลประโยชน์ของพนักงาน

              4.20.1  กองทุนสํารองเลี(ยงชีพพนักงาน

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จัดให้มีกองทุนสํารองเลี(ยงชีพ ซึ2 งเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบ  ตามที2ไดก้าํหนด

                          การจ่ายสมทบไวแ้ลว้   สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี(ยงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

                          และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ัดการกองทุนภายนอก        กองทุนสํารองเลี(ยงชีพดงักลา่วไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจาก

                          พนักงานและเงินสมทบจากบริษทัฯ       และบริษทัยอ่ย เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี(ยงชีพบนัทึกเป็นคา่ใชจ้่ายใน

                          งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที2เกิดรายการนั(น
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              4.20.2  ผลประโยชน์ของพนักงาน

                                   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงาน หลงัการเลิกจ้างเพื2อจ่ายให้แกพ่นักงานเป็นไปตามกฎหมาย

                          แรงงานไทย มูลคา่ปัจจุบนัของหนี( สินผลประโยชน์พนักงาน  ไดถู้กรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณ

                          การตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลดแตล่ะหน่วยที2ประมาณการไว ้     (Projected    Unit  Credit   Method)  

                          ภายใตส้มมติฐานเกี2ยวกบัเหตุการณ์ในอนาคตที2บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยกาํหนดขึ(นอยา่งเหมาะสม สมมติฐานที2ใชใ้นการ

                          ประเมินคา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจําปี  ไดร้วมถึงอตัราส่วนลด อตัราการเพิ2มขึ(นของเงินเดือนพนักงาน 

                          และอตัราการเปลี2ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี2ยนแปลงในอตัราเหลา่นี( มีผลตอ่ประมาณการคา่ใชจ้่ายที2เกี2ยวขอ้ง

                         กบัผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิในทุกปี  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยไดมี้การทบทวนอตัราส่วนลดที2เหมาะสม  ซึ2 งสะทอ้น

                         ถึงอตัราดอกเบี(ยที2ควรนํามาใชใ้นการคาํนวณมูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที2คาดวา่จะตอ้งจ่ายให้

                         กบัพนักงานในการประเมินอตัราส่วนลดที2เหมาะสม บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจากอตัราดอกเบี(ยของพันธบตัร

                         รัฐบาล   ซึ2 งจ่ายในสกุลเงินที2ไดรั้บประโยชน์

                                   เมื2อวนัที2 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่  

                         ซึ2 งไดก้าํหนดอตัราคา่ชดเชยเพิ2มเติมกรณีเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างที2ทาํงานติดตอ่กนัครบ 20  ปีขึ(นไปให้มีสิทธิไดรั้บคา่ชดเชย

                         ไม่น้อยกวา่อตัราสุดทา้ย 400 วนั อยา่งไรกต็ามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ดงักลา่วอยูร่ะหวา่งรอประกาศใน

                         ราชกิจจานุเบกษา   ดงันั( นบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่เมื2อ

                         มีผลบงัคบัใชต้ามกฎหมาย

              4.20.3  การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑที์2ชาํระดว้ยตราสารทุน

                          บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยรับรู้โครงการโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ เมื2อไดรั้บบริการจากพนักงานตามมูลคา่ยุติธรรมของสิทธิซื(อ

                          ณ   วนัให้สิทธิ     โดยบนัทึกเป็นคา่ใชจ้่ายตามเงื2อนไขของระยะเวลาการให้บริการของพนักงานที2กาํหนดไวใ้นโครงการ 

                          พร้อมกบัรับรู้  "สํารองจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ"์ ในส่วนของผูถ้ือหุ้น

     4.21  ภาษีเงินได้

             ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

             4.21.1  ภาษีเงินไดปั้จจุบนั

                         บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย   บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจํานวนที2คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีของรัฐโดย  

                          คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์2กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร
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              4.21.2  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

                          บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกตา่งชั2วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

                          หนี( สิน ณ วนัสิ(นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี( สินที2เกี2ยวขอ้งนั(น โดยใชอ้ตัราภาษีที2มีผลบงัคบัใช ้ 

                          ณ วนัสิ(นรอบระยะเวลารายงาน

                          -  หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที2เกิดจากการรับรู้รายการเมื2อเริ2 มแรกของคา่ความนิยมหรือเกิดจากการรับรู้รายการเมื2อ

                              เริ2 มแรกของสินทรัพยห์รือหนี( สินที2ไม่ใชก่ารรวมธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบตอ่กาํไรทางบญัชี    และกาํไรหรือขาดทุน

                              ทางภาษี

                          -  หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที2เกิดจากผลแตกตา่งชั2วคราวที2ตอ้งเสียภาษีที2เกี2ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที2

                              กิจการสามารถควบคุมระยะเวลาในการกลบัรายการของผลแตกตา่งชั2วคราว     และมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่

                              จะไม่มีการกลบัรายการของผลแตกตา่งชั2วคราวในอนาคตอนัใกล้

                          -  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้สําหรับผลแตกตา่งชั2วคราวที2ใชห้ักภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที2ยงัไม่ได้

                              ใชใ้นจํานวนเทา่ที2มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ที2บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย   จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที2จะใช้

                              ประโยชน์จากผลแตกตา่งชั2วคราวที2ใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที2ยงัไม่ไดใ้ชน้ั( น ยกเวน้กรณี ดงัตอ่ไปนี(

                          -  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที2เกิดจากการรับรู้รายการเมื2อเริ2 มแรกของสินทรัพยห์รือหนี( สินที2ไม่ใชก่ารรวม

                              ธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบตอ่กาํไรทางบญัชีและกาํไรหรือขาดทุนทางภาษี

                          -  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที2เกิดจากผลแตกตา่งชั2วคราวที2ใชห้ักภาษีที2เกี2ยวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   

                              จะถูกรับรู้เมื2อมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่จะมีการกลบัรายการของผลแตกตา่งชั2วคราวในอนาคตอนัใกลแ้ละ

                              จะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที2จะนําผลแตกตา่งชั2วคราวมาใชป้ระโยชน์ได ้ 

                             บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะทบทวนมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกวนัสิ(นรอบระยะเวลา

               รายงานและจะทาํการปรับลดมูลคา่ตามบญัชีดงักลา่ว  หากมีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่วา่  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะไม่มี

               กาํไรทางภาษีเพียงพอตอ่การนําสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั(งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์  

                             นอกจากนี(    บริษทัฯและบริษทัยอ่ย     จะประเมินสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที2ยงัไม่ไดรั้บรู้ใหม่ทุกวนัสิ(นรอบ

               ระยะเวลารายงาน      และจะทาํการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที2ยงัไม่ไดรั้บรู้นั(นไดต้ามจํานวนที2มีความเป็นไปได้

               คอ่นขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตที2จะทาํให้ไดรั้บประโยชน์ในอนาคตในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดงักลา่ว

               บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะบนัทึกรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น หากภาษีที2เกิดขึ(นเกี2ยวขอ้ง

               กบัรายการที2ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น

                             บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะนํารายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และรายการหนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

               มาหักกลบกนั  หากบริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยภ์าษีเงินไดปั้จจุบนั     และหนี( สินภาษีเงินได้

               ปัจจุบนัมาหักกลบกนั      และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีนั(นเกี2ยวขอ้งกบัหน่วยภาษีเดียวกนั      และหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีเงินได้

               เป็นหน่วยงานเดียวกนั     ผลประโยชน์ทางภาษีที2ไดม้าจากการรวมธุรกิจ      อาจจะไม่เขา้เงื2อนไขในการแยกรับรู้ในวนัที2มีการ

               ซื(อธุรกิจ  แตใ่นภายหลงัอาจจะรับรู้ผลประโยชน์ทางภาษีได ้ ถา้บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย  ไดรั้บขอ้มูลใหม่เกี2ยวกบัขอ้เทจ็จริง

               และสถานการณ์ที2มีอยู ่ณ วนัที2ซื(อธุรกิจ      โดยนําไปปรับลดมูลคา่ตามบญัชีของคา่ความนิยม      (ตราบเทา่ที2ยงัไม่เกินจํานวน 

               คา่ความนิยม) ถา้ยงัอยูใ่นชว่งระยะเวลาในการวดัมูลคา่ ( Measurement period )  หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
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     4.22  กาํไรตอ่หุ้น

               4.22.1  กาํไรตอ่หุ้นขั(นพื(นฐาน  

                            กาํไรตอ่หุ้น ที2แสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นกาํไรตอ่หุ้นขั(นพื(นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนสําหรับงวดดว้ย

                             จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลี2ยถว่งนํ(าหนักที2ถือโดยผูถ้ือหุ้นในระหวา่งงวด

               4.22.2  กาํไรตอ่หุ้นปรับลด

                            กาํไรตอ่หุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดที2เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื2น)ดว้ยผลรวม

                             ของจํานวนถวัเฉลี2ยถว่งนํ(าหนักของหุ้นสามัญที2ออกอยูใ่นระหวา่งงวดกบัจํานวนถวัเฉลี2ยถว่งนํ(าหนักของหุ้นสามัญที2บริษทัอาจตอ้ง

                             ออกเพื2อแปลงหุ้นสามัญเทียบเทา่ปรับลดทั(งสิ(นให้เป็นหุ้นสามัญ  โดยสมมติวา่ผูถื้อหุ้นไดมี้การใชใ้บสําคญัแสดงสิทธิซื(อหุ้นมาแปลง

                             เป็นหุ้นสามัญ ณ วนัตน้งวด หรือ ณ วนัออกหุ้นสามัญเทียบเทา่

5.  รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที8เกี8ยวข้องกัน

     5.1  ลกัษณะความสัมพันธ์และนโยบายในการกาํหนดราคา

บริษทั ทีพีซี แอสเสท จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นโดยบริษทั และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั สตูล  กรีน  เพาเวอร์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั แม่วงศ์  เอน็เนอยี2  จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพัทลุง กิจการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

กิจการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

กิจการร่วมคา้ ทีพีซีอีเอสจี กิจการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์  พี. เอส. เอม็. กิจการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

กิจการร่วมคา้ เอสแอลทีที กิจการร่วมคา้และกรรมการร่วมกนั

บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั
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บริษทั  พีเอ เวสตแ์อนดเ์อเนอร์จี จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั สยาม พาวเวอร์ จํากดั ถือหุ้นโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) และกรรมการร่วมกนั

บริษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท ์จํากดั เป็นผูถื้อหุ้นบริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั อตัราส่วนร้อยละ 16.87

บริษทั คาร์บอน บีดบัเบิ(ลยู (ไทยแลนด)์ จํากดั เป็นผูถื้อหุ้นบริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั  อตัราส่วนร้อยละ 10.00

บริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั   อตัราส่วนร้อยละ 35.00 และ

บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั อตัราส่วนร้อยละ 46.00

เป็นผูถื้อหุ้นบริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั อตัราส่วนร้อยละ 3.00

กรรมการร่วมกบับริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั ซึ2 งบริษทัดงักลา่ว

เป็นผูถื้อหุ้นบริษทัยอ่ย คือ บริษทั แม่วงศ์  เอน็เนอยี2 จํากดั อตัราส่วน

ร้อยละ 10.00 และบริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั อตัราส่วนร้อยละ 10.00 และ

บริษทั สตูล กรีนเพาเวอร์ จํากดั อตัราส่วนร้อยละ 9.00

เป็นผูถื้อหุ้นบริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั อตัราส่วนร้อยละ 10.00

บริษทั แม่วงศ์ เอน็เนอยี2 จํากดั อตัราส่วนร้อยละ 10.00  และ

บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากดั อตัราส่วนร้อยละ 9.00

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั อตัราส่วนร้อยละ 0.77

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั อตัราส่วนร้อยละ 0.77

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากดั อตัราส่วนร้อยละ 10.00

บริษทั ซันเรย ์เพาเวอร์ แอนด ์เอน็จิเนียริ2 ง จํากดั เป็นกรรมการร่วมกบับริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั ซึ2 งเป็นผูถ้ือหุ้น 

บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั อตัราส่วนร้อยละ 10.00

บริษทั โคโค ่บริหารจัดการเชื(อเพลิงชีวมวล จํากดั กรรมการร่วมกบับริษทั เอน็ ซี โคโคนัท จํากดั ซึ2 งบริษทัดงักลา่ว

เป็นผูถื้อหุ้นบริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั อตัราส่วนร้อยละ 3.00

บริษทั สเตพไวส์ เอน็เนอร์ยี2 แมเนจเมนท ์จํากดั กรรมการร่วมกบับริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั และบริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากดั

บริษทั วูด้เวอร์คเอน็เนอร์ยี จํากดั มีกรรมการร่วมกนัและเป็นผูถื้อหุ้น บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั 

บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากดั และบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากดั

บริษทั สยาม กรีนเทค เอน็เนอร์ยี2 จํากดั เป็นกรรมการร่วมกบับริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั

บริษทั วูด้เวอร์ค จํากดั มีกรรมการร่วมกนักบั บริษทั วูด้เวอร์ค เอน็เนอร์ยี2 จํากดั ซึ2 งบริษทัดงักลา่ว

เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัยอ่ยดงันี(

1. บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั

2. บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากดั

3. บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากดั

นายไชยณรงค ์ จันทร์พลงัศรี กรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั ฯ

นางกนกทิพย ์ จันทร์พลงัศรี กรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั ฯ

นายสมบติั ชยัรัตนมโนกร เป็นผูถื้อหุ้นบริษทัยอ่ย ดงันี(
1. บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั

2. บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั

3. บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากดั

4. บริษทั นราพารา จํากดั ซึ2 งเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั

บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั

บริษทั เอน็ซี โคโคนัท จํากดั

บริษทั ซันเทค เอน็จิเนียริ2 ง แอนด ์เอน็เนอร์ยี2 จํากดั
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              เงินให้กู ้ ปี 2561 อตัราดอกเบี(ยร้อยละ 5.00 - 6.00 ตอ่ปี

ปี 2560 อตัราดอกเบี(ยร้อยละ 5.00 - 7.00 ตอ่ปี

              เงินกูย้ืม อตัราดอกเบี(ยร้อยละ 5.00 ตอ่ปี 

              รายไดจ้ากการรับเหมากอ่สร้าง ตามราคาที2ตกลงในสัญญา

              รายไดจ้ากการขาย ตามราคาที2ตกลงในสัญญา

              รายไดค้า่บริหารจัดการ ตามราคาที2ตกลงในสัญญา

              รายไดค้า่เชา่อุปกรณ์ ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัราคาที2คิดกบัคูค่า้รายอื2น

              รายไดค้า่เชา่พื(นที2 คิดจากพื(นที2เชา่ ตามที2ตกลงร่วมกนัในสัญญา อตัรา 220.00 - 231.53 บาทตอ่ตารางเมตร

              คา่วสัดุกอ่สร้าง ตามราคาที2ตกลง

              คา่จ้างเหมา ตามราคาที2ตกลงในสัญญา

              คา่เชื(อเพลิง ตามราคาที2ตกลงในสัญญาและผนัแปรตามคา่ความชื(นของเชื(อเพลิง

     5.2  ยอดคงเหลือกบักิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั

            ยอดคงเหลือกบักิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี(

2561 2560 2561 2560

     ลูกหนี*การค้า

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

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

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

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั 392,801.28                  -                             -                          -                           

            รวม 392,801.28                  -                             194,507,011.27       33,833,283.67          

     หัก  คา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ -                               -                             (33,833,283.67) (33,833,283.67)

            สุทธิ 392,801.28                  -                             160,673,727.60       -                           

     ลูกหนี*หมุนเวียนอื8น

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จํากดั -                               -                             20,850.00                76,039.40                 

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากดั -                               -                             11,330.03                70,836.76                 

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์  โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) -                               -                             -                          82,198.61                 

     บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั -                               -                             -                          21,100.00                 

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากดั -                               -                             -                          34,106.25                 

     กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ -                               -                             -                          42,452.73                 

     บริษทั ซันเทค เอน็จิเนียริ2 ง แอนด ์เอน็เนอยี2 จํากดั -                               2,094,645.43              -                          -                           

     บริษทั สเตพไวส์ เอน็เนอร์ยี2 แมเนจเมนท ์จํากดั -                               398,794.00                 -                          -                           

            รวม -                               2,493,439.43              32,180.03                326,733.75               
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2561 2560 2561 2560

     ดอกเบี*ยค้างรับ

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จํากดั -                               -                             942,671.23              13,150.69                 

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากดั -                               -                             -                          8,219.16                   

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพัทลุง -                               -                             6,155,595.23           8,615,359.01            

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอม็. 174,890.44                  100,639.59                 174,890.44              100,639.59               

     กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ -                               -                             959,336.79              55,537.13                 

            รวม 174,890.44                  100,639.59                 8,232,493.69           8,792,905.58            

     หัก  คา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ (174,890.44) (100,639.59) (6,330,485.67) (8,715,998.60)
            สุทธิ -                               -                             1,902,008.02           76,906.98                 

     มูลค่างานที8เสร็จยังไม่เรียกเก็บ

     บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั -                               -                             -                          3,952,413.99            

     บริษทั สตูล  กรีน  เพาเวอร์ จํากดั -                               -                             9,144,975.01           23,382,782.84          

     บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั -                               -                             -                          3,772,346.44            

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั -                               -                             51,162,248.87         -                           

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั -                               -                             37,645,227.86         -                           
            รวม -                               -                             97,952,451.74         31,107,543.27          

     ลูกหนี*เงินประกันผลงาน

     บริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั -                               -                             -                          31,330,000.00          

     บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั -                               -                             5,262,886.00           63,420,196.00          

     บริษทั สตูล  กรีน  เพาเวอร์ จํากดั -                               -                             31,687,200.00         58,514,400.00          

     บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั -                               -                             13,299,500.00         -                           
            รวม -                               -                             50,249,586.00         153,264,596.00        

     เงินให้กู้ ยืมระยะสั*น

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จํากดั -                               -                             237,200,000.00       158,350,000.00        

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากดั -                               -                             -                          3,000,000.00            

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพัทลุง -                               -                             40,703,784.63         40,568,055.17          

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอม็. 1,210,324.08               1,166,674.08              1,210,324.08           1,166,674.08            

     กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ -                               -                             32,469,172.47         32,176,273.88          

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั 20,000,000.00             50,000,000.00            -                          -                           

            รวม 21,210,324.08             51,166,674.08            311,583,281.18       235,261,003.13        

     หัก  คา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ (1,210,324.08) (1,166,674.08) (41,914,108.71) (41,734,729.25)
            สุทธิ 20,000,000.00             50,000,000.00            269,669,172.47       193,526,273.88        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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            การเปลี2ยนแปลงในเงินให้กูย้ืมระยะสั(นแกก่ิจการที2เกี2ยวขอ้งกนัสําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 สรุปไดด้งันี(

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
2560 เพิ2มขึ(น ลดลง 2561

     งบการเงินรวม

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอม็. 1,166,674.08               43,650.00                   -                          1,210,324.08            

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั 50,000,000.00             -                             (30,000,000.00) 20,000,000.00
     บริษทั สยาม พาวเวอร์ จํากดั -                               25,651,000.00            (25,651,000.00) -                           
            รวม 51,166,674.08             25,694,650.00            (55,651,000.00) 21,210,324.08
     หัก  คา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ (1,166,674.08) (43,650.00) -                          (1,210,324.08)
            สุทธิ 50,000,000.00             25,651,000.00            (55,651,000.00) 20,000,000.00

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
2560 เพิ2มขึ(น ลดลง 2561

     งบการเงินเฉพาะกิจการ

     บริษทั ทีพีซี  แอสเสท จํากดั 158,350,000.00           105,584,737.22          (26,734,737.22) 237,200,000.00        

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากดั 3,000,000.00               610,938.63                 (3,610,938.63) -                           

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพัทลุง 40,568,055.17             135,729.46                 -                          40,703,784.63          

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอม็. 1,166,674.08               43,650.00                   -                          1,210,324.08            

     กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ 32,176,273.88             7,423,880.18              (7,130,981.59) 32,469,172.47          

            รวม 235,261,003.13           113,798,935.49          (37,476,657.44) 311,583,281.18        

     หัก  คา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ (41,734,729.25) (179,379.46) -                          (41,914,108.71)
            สุทธิ 193,526,273.88           113,619,556.03          (37,476,657.44) 269,669,172.47        

2561 2560 2561 2560

     เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื*อวัสดุ

     บริษทั ซันเรย ์เพาเวอร์ แอนด ์เอน็จิเนียริ2 ง จํากดั -                               1,921,987.50              -                          1,921,987.50            

     บริษทั ซันเทค เอน็จิเนียริ2 ง แอนด ์เอน็เนอร์ยี2 จํากดั -                               1,434,807.75              -                          1,434,807.75            
            รวม -                               3,356,795.25 -                          3,356,795.25            

     เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริหารจัดการ

     บริษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท ์จํากดั 37,000,000.00             27,000,000.00            -                          -                           

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั 7,750,000.00               18,500,000.00            -                          -                           

     บริษทั สเตพไวส์ เอน็เนอร์ยี2 แมเนจเมนท ์จํากดั 37,000,000.00             18,500,000.00            -                          -                           
            รวม 81,750,000.00             64,000,000.00 -                          -                           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาทบาท
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            เมื2อวนัที2  10  กรกฎาคม  2557  บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั  ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยไดต้กลงวา่จ้าง บริษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท ์จํากดั 

     ซึ2 งเป็นผูถ้ือหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักลา่วเป็นผูเ้ดินเครื2องและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 5  ปี เริ2 มตั(งแตว่นัที2  1  กรกฎาคม  2557  ถึงวนัที2  30 

     กนัยายน 2562  โดยตกลงคา่จ้างอตัราร้อยละ 44.75  ของรายไดค้า่ไฟฟ้าสุทธิ (รายไดจ้ากการจําหน่ายให้การไฟฟ้ารวมส่วนเพิ2มราคาตามนโยบาย

     รัฐบาล  (Adder)  และคา่ไฟฟ้าผนัแปร (Ft)  หักดว้ยคา่ดาํเนินการที2การไฟฟ้าเรียกเกบ็)  และเมื2อวนัที2 7 พฤศจิกายน  2559  ไดมี้การเปลี2ยนสัญญา 

     คา่บริหารจัดการใหม่เป็นอตัรา 1.68  บาทตอ่หน่วยไฟฟ้าที2ขาย โดยมีผลตั(งแตว่นัที2 11  มีนาคม 2559  ถึงวนัที2 31  ธันวาคม 2559 และตั(งแตว่นัที2

     1  มกราคม 2560  จนสิ(นสุดสัญญาจ้างคิดอตัราจ้างหน่วยละ 1.76  บาท  และมีเงินคา่จ้างลว่งหน้าตามสัญญาจํานวน 18,500,000.00 บาท โดยให้

     จ่ายคืนเงินคา่จ้างลว่งหน้าเมื2อครบกาํหนดการวา่จ้างและไม่ตอ่สัญญา   โดยจ่ายคืนเป็น 5 งวด  นับตั(งแตเ่ดือนที2สามกอ่นครบกาํหนดตามสัญญา

     ถึงเดือนที2สองหลงัครบกาํหนดสัญญา

            เมื2อวนัที2  24  กรกฎาคม  2558  บริษทั  แม่วงศ์  เอน็เนอยี2  จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย ไดจ้ัดทาํสัญญาจ้างบริษทั กรีน  เพาเวอร์  แพลนท ์จํากดั 

     เพื2อเดินเครื2องและบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า โดยมีอตัราคา่จ้าง  1.75  บาทตอ่หน่วย เป็นระยะเวลา  1  ปี  นับตั(งแตว่นัที2ตกลงกนั และตกลงจ่ายคา่จ้าง

     ลว่งหน้า   จํานวน   18,500,000.00   บาท     เพื2อเป็นคา่สํารองเชื(อเพลิงและคา่ใชจ้่ายในการเดินเครื2อง   โดยกาํหนดให้จ่ายคืนเงินคา่จ้างลว่งหน้า

     เมื2อครบกาํหนดการวา่จ้าง   โดยจ่ายคืนเป็น   5   งวด    นับตั(งแตเ่ดือนที2สามกอ่นครบกาํหนดตามสัญญา    ถึงเดือนที2สองหลงัครบกาํหนดสัญญา 

     เมื2อวนัที2  9  พฤษภาคม  2560  บริษทัฯ ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงแนบทา้ยสัญญาจ้างเดินเครื2อง ครั( งที2 3 โดยปรับอตัราคา่จ้างเดินเครื2องเป็นหน่วยละ 

     2.35 บาท เริ2มตั(งแตว่นัที2 1 กุมภาพันธ์ 2560 และสิ(นสุดสัญญาวนัที2 31 มกราคม 2561 และวนัที2 15 มกราคม 2561 ตามบนัทึกแนบทา้ยสัญญาจ้าง

     เดินเครื2 องครั( งที2 4 ไดยุ้ติสัญญาตั(งแตว่นัที2 1 มีนาคม 2561

            เมื2อวนัที2  24  มีนาคม  2559  บริษทั  พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั  ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยไดต้กลงวา่จ้างบริษทั สเตพไวส์ เอน็เนอร์ยี2 แมเนจเมนท ์

     จํากดั  เพื2อเดินเครื2องและบาํรุงรักษา โดยมีอตัราคา่จ้างหน่วยละ 2.00  บาท   ของจํานวนหน่วยที2ขาย   ตอ่มาวนัที2 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงไฟฟ้า

     พัทลุงไดผ้า่นการตรวจสอบการรับประกนัประสิทธิภาพ (Performance Test) จึงไดป้รับอตัราคา่จ้างเดินเครื2องจากหน่วยละ 2.00 บาท เป็นอตัรา

     หน่วยละ 1.617 บาท

            เมื2อวนัที2 20 กนัยายน 2559  บริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั  ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยไดต้กลงวา่จ้างบริษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท ์จํากดั  เพื2อเดินเครื2อง

     และบาํรุงรักษาโรงไฟฟ้า   โดยมีอตัราคา่จ้าง  2.00  บาทตอ่หน่วย  ของจํานวนหน่วยที2ขาย  จนถึงวนัที2การไฟฟ้าผา่นการทดสอบการรับประกนั

     ประสิทธิภาพ   (Performance  Test)   และหน่วยละ  1.68   บาท  ตลอดระยะเวลา  ตั(งแตว่นัถดัจากวนัที2โรงไฟฟ้าผา่นการทดสอบการรับประกนั

     ประสิทธิภาพหรือวนัเริ2 มตน้อื2นที2ตกลงร่วมกนั และตกลงจ่ายคา่จ้างลว่งหน้าตามสัญญา จํานวน 27,000,000.00 บาท โดยจ่ายคืนเงินคา่จ้างลว่งหน้า

     เมื2อครบกาํหนดการวา่จ้างและไม่ตอ่สัญญา    โดยจ่ายคืนเป็น  5  งวด   นับตั(งแตเ่ดือนที2สามกอ่นครบกาํหนดตามสัญญา  ถึงเดือนที2สองหลงัครบ

     กาํหนดสัญญา

            บริษทั  สตูล  กรีน  เพาเวอร์ จํากดั  วา่จ้างบริษทั  สเตพไวส์ เอน็เนอร์ยี2 แมนเนจเม้นท ์จํากดั ตามบนัทึกแนบทา้ยสัญญาจ้างเดินเครื2องและบาํรุง

     รักษาฉบบัที2  1  ลงวนัที2 5  กุมภาพันธ์  2561  กาํหนดอตัราคา่จ้างกอ่นวนัที2นับหน่วยรับประกนัจากวนัที2 COD 9  กุมภาพันธ์ 2561 ตกลงจ่ายคา่แรง 

     เดินเครื2 องเดือนละ  1,050,000.00  บาท  ส่วนคา่เชื(อเพลิงและคา่ใชจ้่ายอื2นบริษทัเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายจนถึงวนัที2นับหน่วยรับประกนั  โดยมีเงินจ่าย

     ลว่งหน้าคา่เชื(อเพลิงเป็นจํานวน 37,000,000.00 บาท คิดอตัราคา่จ้างเดินเครื2 องหน่วยละ 1.565 บาท

- 22 -
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2561 2560 2561 2560

     เจ้าหนี*การค้า

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากดั -                               -                             7,061,511.85           5,668,655.68

     บริษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท ์จํากดั 42,402,681.87             45,324,648.40 -                          -                           

     บริษทั ซันเรย ์เพาเวอร์ แอนด ์เอน็จิเนียริ2 ง จํากดั 4,151,276.33               15,949,872.08            4,151,276.33           15,949,872.08          

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั -                               27,355,340.57            -                          2,175,537.38            

     บริษทั ซันเทค เอน็จิเนียริ2 ง แอนด ์เอน็เนอร์ยี2 จํากดั 713,209.04                  10,654,482.20            713,209.04              10,654,482.20          

     บริษทั สเตพไวส์ เอน็เนอร์ยี2 แมเนจเมนท ์จํากดั 29,565,859.15             26,189,086.74            -                          -                           

     บริษทั สยาม กรีนเทค เอน็เนอร์ยี2 จํากดั 10,492,868.32             -                             -                          -                           

            รวม 87,325,894.71             125,473,429.99 11,925,997.22         34,448,547.34

     เจ้าหนี*อื8น

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั 28,037.39                    -                             28,037.39                -                           

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื8น

     บริษทั สเตพไวส์ เอน็เนอยี2 จํากดั 229,440.00                  -                             -                          -                           

     บริษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท ์จํากดั 4,757,317.50               -                             -                          -                           

            รวม 4,986,757.50               -                             -                          -                           

     เจ้าหนี*ค่าทรัพย์สิน

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั -                               1,712,000.00              -                          -                           

     เจ้าหนี*ค่าที8ดิน

     นายสมบติั ชยัรัตนมโนกร 53,203,062.50             81,586,437.50            -                          -                           

     เจ้าหนี*เงินประกันผลงาน

     บริษทั ซันเรย ์เพาเวอร์ แอนด ์เอน็จิเนียริ2 ง จํากดั 3,917,782.50               9,249,705.00              3,917,782.50           9,249,705.00            

     บริษทั ซันเทค เอน็จิเนียริ2 ง แอนด ์เอน็เนอร์ยี2 จํากดั 9,317,987.10               14,372,207.85            9,317,987.10           14,372,207.85          

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั 1,000,000.00               -                             1,000,000.00           -                           

            รวม 14,235,769.60             23,621,912.85            14,235,769.60         23,621,912.85          

     เงินกู้ยืมระยะสั*น

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) -                               -                             30,000,000.00         50,000,000.00          

งบการเงินรวม

- 23 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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            การเปลี2ยนแปลงในเงินกูย้ืมระยะสั(นจากกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนัสําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 สรุปไดด้งันี(

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
2560 เพิ2มขึ(น ลดลง 2561

     งบการเงินเฉพาะกิจการ

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์  โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) 50,000,000.00             -                             (20,000,000.00) 30,000,000.00          

2561 2560 2561 2560

     เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

     บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั -                               -                             -                          3,449,510.00

     บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากดั -                               -                             3,564,000.00           15,714,000.00

     บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั -                               -                             141,320,487.00       -                           

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั -                               -                             99,930,000.00         -                           

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั -                               -                             98,034,000.00         -                           
            รวม -                               -                             342,848,487.00       19,163,510.00          

     5.3  รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายกบักิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั

            รายการกบักิจการที2เกี2ยวขอ้งกนัสําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที2มีสาระสําคญัโดยสรุปมีดงันี(

2561 2560 2561 2560

     รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง

     บริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั -                               -                             -                          19,647,385.19

     บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั -                               -                             4,270,126.01           150,563,593.46

     บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากดั -                               -                             34,362,192.17 400,562,040.04        

     บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั -                               -                             317,607,778.81 3,773,342.56            

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั -                               -                             51,162,248.87 -                           

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั -                               -                             37,645,227.84 -                           
            รวม -                               -                             445,047,573.70 574,546,361.25        

     รายได้ค่าเช่า

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จํากดั -                               -                             4,305.00                  2,336.45                   

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) -                               -                             99,094.84                297,284.52               

     บริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั -                               -                             -                          20,000.00
            รวม -                               -                             103,399.84              319,620.97               

     รายได้ค่าดําเนินงาน

     บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั -                               -                             210,000.00              280,000.00               

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั -                               -                             425,000.00              -                           

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั -                               -                             425,000.00              -                           
            รวม -                               -                             1,060,000.00           280,000.00               

บาท

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

- 24 -

การเปลี2ยนแปลง
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2561 2560 2561 2560

     รายได้อื8น

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จํากดั -                               -                             -                          4,818.69                   

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) -                               -                             -                          482,499.00               

     บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั -                               -                             -                          500,000.00               

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากดั -                               -                             -                          31,875.00                 

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั 120,000.00                  120,000.00                 -                          -                           

     บริษทั สเตพไวส์ เอน็เนอร์ยี2 แมเนจเมนท ์จํากดั 2,336.20                      -                             -                          -                           

            รวม 122,336.20                  120,000.00                 -                          1,019,192.69            

     ดอกเบี*ยรับ

     บริษทั ทีพีซี แอสเสท จํากดั -                               -                             8,392,014.49           10,477,116.42          

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากดั -                               -                             58,767.13                664,966.19               

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ และ แหลมทองพัทลุง -                               -                             2,540,236.22           3,512,006.28            

     กิจการร่วมคา้ ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอม็. 74,250.85                    100,639.59                 74,250.85                100,639.59               

     กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ -                               -                             1,950,104.56           2,619,518.08            

     บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั 1,544,075.34 2,375,000.01              -                          -                           

     บริษทั สยาม พาวเวอร์ จํากดั 1,804,986.43               -                             -                          -                           

            รวม 3,423,312.62 2,475,639.60 13,015,373.25         17,374,246.56

     รายได้เงินปันผล

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) -                               -                             9,320,462.75           4,966,498.80            

     ค่าเชื*อเพลิง

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั 2,721,864.05               -                             -                          -                           

     บริษทั สยาม กรีนเทค เอน็เนอร์ยี2 จํากดั 45,979,590.22             -                             -                          -                           

     บริษทั วูด้เวอร์ค จํากดั 3,588,546.80               -                             -                          -                           

            รวม 52,290,001.07             -                             -                          -                           

     ค่าจ้างสับไม้ 1,538,212.40               -                             -                          -                           

     ค่าวัสดุก่อสร้าง

     บริษทั ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากดั -                               -                             24,024,705.63         20,022,279.47          

     ค่าจ้างเหมา

     บริษทั ซันเรย ์เพาเวอร์ แอนด ์เอน็จิเนียริ2 ง จํากดั 10,340,420.00             105,767,655.00          10,340,420.00         105,767,655.00        

     บริษทั ซันเทค เอน็จิเนียริ2 ง แอนด ์เอน็เนอร์ยี2 จํากดั 6,697,964.00               264,098,800.00          6,697,964.00           264,098,800.00        

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั -                               5,241,169.99              -                          5,241,169.99            

            รวม 17,038,384.00             375,107,624.99          17,038,384.00         375,107,624.99        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 25 -

งบการเงินรวม

บาท
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2561 2560 2561 2560

     ค่าที8ปรึกษาและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า

     บริษทั วีเอสพีพี คอนซัลแตนท ์จํากดั 282,151,126.10           267,647,226.08          -                          -                           

     บริษทั กรีน เพาเวอร์ แพลนท ์จํากดั 30,569,067.64             148,958,151.50          -                          -                           

     บริษทั สเตพไวส์ เอน็เนอร์ยี2 แมเนจเมนท ์จํากดั 188,346,593.97           60,600,438.00            -                          -                           

            รวม 501,066,787.71           477,205,815.58          -                          -                           

     ดอกเบี*ยจ่าย

     บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) -                               -                             2,239,726.04           1,356,155.38            

6.  ข้อมูลเพิ8มเตมิเกี8ยวกับกระแสเงินสด

     6.1  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด

2561 2560 2561 2560

              เงินสด 609,704.25                  551,528.50                 415,472.75              346,113.00               

              เงินฝากกระแสรายวนั 11,742,795.73             21,132,457.96            11,595,338.91         17,085,599.45          

              เงินฝากออมทรัพย ์ 164,426,555.44           172,514,604.52          57,335,221.29         8,906,638.46            

รวม 176,779,055.42           194,198,590.98 69,346,032.95         26,338,350.91

     6.2  รายการที2ไม่กระทบเงินสด

             6 .2.1  สําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 

                        1  . บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ย  ซื(อสินทรัพยถ์าวร  จํานวน  1.36  ลา้นบาทสําหรับงบการเงินรวม  และบริษทัฯ  ซื(อสินทรัพยถ์าวร 

                              จํานวน 0.52 ลา้นบาทสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงไวเ้ป็นเจ้าหนี(อื2น 

                        2  . บริษทัฯ ซื(อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื2นจํานวน 1.45 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงไวเ้ป็น

                               เจ้าหนี( อื2น

                        3  . บริษทัฯ ตดัคา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ จํานวน 20.61 ลา้นบาท กบัลูกหนี( การคา้บริษทัอื2น มูลคา่งานเสร็จแตย่งัไม่เรียกเกบ็และลูกหนี(

                               เงินประกนัผลงาน สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

                        4  . บริษทัฯ รับชาํระลูกหนี( เงินประกนัผลงาน จํานวน 0.76 ลา้นบาท กบัเงินรับลว่งหน้าตามสัญญากอ่สร้าง สําหรับงบการเงินรวม

                               และงบการเงินเฉพาะกิจการ

                        5  . บริษทัยอ่ยซื(อสินทรัพยต์ามสัญญาเชา่การเงินจํานวน 4.47 ลา้นบาทสําหรับงบการเงินรวม

                        6  . บริษทัยอ่ยโอนเงินจ่ายลว่งหน้าเป็นที2ดินอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื2น จํานวน 0.29 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินรวม

             6 .2.2  สําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2560 

                        1  . บริษทัฯ โอนเงินฝากที2ติดภาระคํ(าประกนัไปเป็นเงินวางที2กรมบงัคบัคดี  จํานวน  69.04  ลา้นบาท  สําหรับงบการเงินรวมและ

                               งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

- 26 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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                        2  . บริษทัฯ ตดัคา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ  จํานวน 16.54 ลา้นบาท กบัมูลคา่งานที2เสร็จแตย่งัไม่เรียกเกบ็และลูกหนี( เงินประกนัผลงาน 

                               สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

                        3  . บริษทัยอ่ย ซื(อสินทรัพยต์ามสัญญาเชา่การเงิน จํานวน 13.67 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินรวม

                        4  . บริษทัยอ่ยโอนเงินจ่ายลว่งหน้าเป็นคา่ที2ดิน  จํานวน  21.39  ลา้นบาท สําหรับงบการเงินรวม 

                        5  . บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ซื(อสินทรัพยถ์าวร  จํานวน 86.59  ลา้นบาทสําหรับงบการเงินรวม  และบริษทัฯ  ซื(อสินทรัพยถ์าวร 

                               จํานวน 3.84 ลา้นบาทสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงไวเ้ป็นเจ้าหนี(อื2น 

                        6  . บริษทัยอ่ยโอนที2ดินโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งพัฒนาไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื2อการลงทุนจํานวน 269.56 ลา้นบาท 

                               สําหรับงบการเงินรวม

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2561 2560 2561 2560

              เงินสด 609,704.25                  551,528.50 415,472.75              346,113.00

              เงินฝากกระแสรายวนั 11,742,795.73             21,132,457.96 11,595,338.91         17,085,599.45

              เงินฝากออมทรัพย ์ 164,426,555.44           172,514,604.52 57,335,221.29         8,906,638.46

รวม 176,779,055.42           194,198,590.98 69,346,032.95         26,338,350.91

8.  เงินลงทุนชั8วคราว

ราคาทุน ราคายุติธรรม ราคาทุน ราคายุติธรรม

              เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื2อคา้ 200,884,895.80           201,110,437.05          233,720,408.99 234,249,894.92

              เงินฝากประจํา 12 เดือน 6,089,882.51               6,089,882.51              411,988.15 411,988.15

รวม 206,974,778.31           207,200,319.56          234,132,397.14 234,661,883.07

              หัก  คา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ (49,770,252.14) (49,770,252.14) (49,770,252.14) (49,770,252.14)

สุทธิ 157,204,526.17           157,430,067.42          184,362,145.00       184,891,630.93        

            เงินลงทุนชั2วคราวที2ลงทุนในตัsวแลกเงินมูลคา่ตน้ทุน  จํานวน 49.77 ลา้นบาท   บนัทึกคา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญทั(งจํานวน

2561 2560

              เงินฝากประจํา 12 เดือน 1,782,900.59 -                           

รวม 1,782,900.59 -                           

                งบการเงินเฉพาะกิจการ      (บาท)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม

2561 2560

- 27 -- 27 -
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9.  ลูกหนี*การค้าและลูกหนี*หมุนเวียนอื8น

      9.1  ลูกหนี( การคา้

            ลูกหนี(การคา้ ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนี( ที2คา้งชาํระดงันี(

2561 2560 2561 2560

     กิจการที8เกี8ยวข้องกัน (หมายเหตุ 5)

            แยกตามอายุหนี(  ประกอบดว้ย

     ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -                               -                             160,673,727.60       -                           

     คา้งชาํระ 1 เดือน ถึง  3 เดือน 392,801.28                  -                             -                          -                           

     คา้งชาํระ 4 เดือน ถึง  6 เดือน -                               -                             -                          13,910.00                 

     คา้งชาํระ 7 เดือน ถึง  12 เดือน -                               -                             -                          -                           

     มากกวา่ 12 เดือน -                               -                             33,833,283.67         33,819,373.67

                 รวม 392,801.28                  -                             194,507,011.27       33,833,283.67

     หัก  คา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ -                               -                             (33,833,283.67) (33,833,283.67)

     ลูกหนี(การคา้ - กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั - สุทธิ 392,801.28                  -                             160,673,727.60       -                           

     บริษัทอื8น

            แยกตามอายุหนี(  ประกอบดว้ย

     ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 524,807,071.79           359,313,346.54 224,282,136.34       131,127,033.27

     คา้งชาํระ 1 เดือน ถึง  3 เดือน 110,071,304.69           5,156,639.74 108,817,067.21       5,156,639.74            

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

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

     มากกวา่ 12 เดือน 114,564,809.98           116,586,553.80 114,564,809.98       116,586,553.80

                 รวม 749,465,363.37           481,056,540.08 447,676,913.54       252,870,226.81

     หัก คา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ (47,286,469.89) (47,406,267.39) (47,286,469.89) (47,406,267.39)

     ลูกหนี(การคา้ - บริษทัอื2น 702,178,893.48           433,650,272.69 400,390,443.65       205,463,959.42

            ณ  วนัที2  31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษทัไดโ้อนสิทธิในการเรียกเกบ็เงินจากลูกหนี( การคา้เป็นจํานวนเงินประมาณ 303.75 ลา้นบาท (ณ วนัที2 31 

     ธันวาคม 2560 : 83.61 ลา้นบาท)  ให้กบัสถาบนัการเงินในประเทศเพื2อคํ(าประกนัวงเงินสินเชื2อเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 21

- 28 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม
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     9.2  ลูกหนี(หมุนเวียนอื2น

2561 2560 2561 2560

     ลูกหนี(กรมสรรพากร 125,361,695.63           131,922,560.90 -                          79,326.78                 

     ภาษีซื(อรอใบกาํกบัภาษี 24,303,471.19             22,717,165.40 14,348,940.04         16,268,192.31

     คา่ใชจ้่ายจ่ายลว่งหน้า 12,402,404.97             14,879,872.27 9,402,391.82           6,846,341.50

     ดอกเบี(ยคา้งรับ 548,947.07                  205,288.93 8,528,147.76           8,792,905.58

     อื2นๆ 26,441,884.96             20,224,900.82 23,582,933.78         16,731,200.24

                รวม 189,058,403.82           189,949,788.32 55,862,413.40         48,717,966.41

     หัก คา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ (12,331,665.57) (9,806,895.52) (18,208,858.24) (19,308,489.09)

                สุทธิ 176,726,738.25           180,142,892.80 37,653,555.16         29,409,477.32

10.  มูลค่างานที8เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ

2561 2560 2561 2560

     มูลคา่สัญญา 8,685,503,536.99        9,121,299,162.42 12,587,621,551.99  12,237,196,140.43

     รายไดจ้ากการให้บริการที2รับรู้ 6,967,340,845.55        7,050,350,232.98 8,662,936,422.30    8,790,845,214.21

     หัก เงินงวดที2เรียกเกบ็จากผูจ้้าง (6,782,467,242.53) (6,637,836,623.23) (8,380,110,367.54) (8,347,279,963.20)

     มูลคา่งานที2เสร็จแตย่งัไม่เรียกเกบ็ 184,873,603.02           412,513,609.75 282,826,054.76       443,565,251.01

     หัก คา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ (48,342,975.68) (65,398,053.03) (48,342,975.68) (65,398,053.03)

     มูลคา่งานที2เสร็จแตย่งัไม่เรียกเกบ็ - สุทธิ 136,530,627.34           347,115,556.72 234,483,079.08       378,167,197.98

            ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือของมูลคา่งานที2เสร็จแตย่งัไม่เรียกเกบ็รวมส่วนของมูลคา่งานที2เสร็จแตย่งัไม่เรียกเกบ็ที2มีอายุเกินกวา่   

     6  เดือน  นับจากวนัที2ไดใ้ห้บริการเป็นจํานวนเงินประมาณ  53.31  ลา้นบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  (ณ วนัที2 31 

     ธันวาคม 2560 :  67.06  ลา้นบาท  สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) ขณะนี(บริษทัฯ  อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการส่งมอบและการ

     เจรจาขอเรียกเกบ็เงินและออกใบแจ้งหนี(แกคู่ส่ัญญา   

            ณ  วนัที2  31   ธันวาคม 2561   บริษทัฯ  ไดต้ ั(งคา่เผื2อสําหรับการเรียกเกบ็เงินไม่ไดจ้ํานวน 48.34  ลา้นบาท  (ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2560 

     : 65.40 ลา้นบาท)  ฝ่ายบริหารของบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ บริษทัฯ ไดด้าํเนินการให้บริการและปฏิบติัตามสัญญาอยา่งครบถว้นมาโดยตลอด

     และคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายเกินกวา่จํานวนที2ไดต้ ั(งคา่เผื2อจากการเรียกเกบ็หนี(

บาท

งบการเงินรวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินรวม
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11. ลูกหนี*เงินประกันผลงาน

            ลูกหนี( เงินประกนัผลงานเป็นเงินที2ลูกคา้หักเงินประกนัผลงานในอตัราร้อยละ 5 - 10  ในแตล่ะสัญญาของจํานวนเงินที2กลุม่บริษทัเรียกเกบ็

     จากลูกคา้ในแตล่ะงวด โดยลูกคา้จะคืนเงินประกนันี( เมื2อโครงการเสร็จตามที2ระบุในสัญญา

2561 2560 2561 2560

            ลูกหนี( เงินประกนัผลงาน 124,766,336.15           114,173,261.00 175,013,127.05       260,438,001.00

            หัก คา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ (25,995.26) (3,750,736.97) (25,995.26) (3,750,736.97)

            ลูกหนี( เงินประกนัผลงาน - สุทธิ 124,740,340.89           110,422,524.03 174,987,131.79       256,687,264.03

            หัก ส่วนที2ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ2 งปี (3,068,391.63) (762,585.58) (40,015,682.53) (762,585.58)

            ลูกหนี( เงินประกนัผลงาน 121,671,949.26           109,659,938.45 134,971,449.26       255,924,678.45

12. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและซื*อวัสดุ

2561 2560 2561 2560

            เงินจ่ายลว่งหน้าคา่กอ่สร้างและซื(อวสัดุ 220,251,286.46           198,386,980.63 217,832,479.92       196,995,652.87

            หัก คา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ (20,640,811.28) (20,099,810.34) (20,640,811.28) (20,099,810.34)

            เงินจ่ายลว่งหน้าคา่กอ่สร้างและซื(อวสัดุ - สุทธิ 199,610,475.18           178,287,170.29 197,191,668.64       176,895,842.53

13. สินค้าคงเหลือ

2561 2560 2561 2560

            วสัดุกอ่สร้าง 65,059,151.45             72,203,555.06 60,463,593.97         72,175,460.06

            งานระหวา่งกอ่สร้าง 2,917,173.44               -                             2,917,173.44           -                           

             รวม 67,976,324.89             72,203,555.06 63,380,767.41         72,175,460.06

            หัก คา่เผื2อการลดมูลคา่ (9,731,579.72) (9,731,579.72) (9,731,579.72) (9,731,579.72)

            สินคา้คงเหลือ 58,244,745.17             62,471,975.34            53,649,187.69         62,443,880.34

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม

บาท
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14. โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา

2561 2560 2561 2560

     โครงการอสังหาริมทรัพย ์

          - สินคา้ 28,019,694.62             -                             -                          -                           

          - ที2ดิน 293,453,986.50           554,028,000.00 -                          -                           

          - งานระหวา่งกอ่สร้าง 392,547,023.12           349,208,213.80 -                          -                           

          - คา่ใชจ้่ายอื2นๆ 97,317,112.69             99,138,013.14 -                          -                           

          - คา่ดอกเบี(ย 39,747,482.60             43,526,600.46 -                          -                           

     โครงการอสังหาริมทรัพย ์ 851,085,299.53           1,045,900,827.40 -                          -                           

     หัก โอนออก (789,708,458.95) (681,563,741.80) -                          -                           

           โอนออกไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื2อการลงทุน -                               (269,559,129.65) -                          -                           

     โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพัฒนา 61,376,840.58             94,777,955.95 -                          -                           

            ในไตรมาส 3  ปี 2560  บริษทั ทีพีซี แอสเสท  จํากดั  ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยไดโ้อนจัดประเภทที2ดินซึ2 งเดิมถือไวเ้พื2อการพัฒนาโครงการอสังหา

ริมทรัพยเ์พื2อขาย   จํานวน 1 แปลง  มูลคา่ 269.56  ลา้นบาท  ไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื2อการลงทุน  เนื2องจากบริษทัยอ่ยจะไม่พัฒนาโครงการและ

อยูร่ะหวา่งพิจารณาที2จะขายที2ดินดงักลา่ว    ตามมติที2ประชุมคณะกรรมการบริหาร   ครั( งที2   1/2560    วาระที2  1    ตามที2กลา่วไวใ้นหมายเหตุ  18

            ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดจ้ดจํานองที2ดินระหวา่งการพัฒนา ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ(าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาว ตามหมายเหตุ 26

- 31 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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15. เงินฝากที8ตดิภาระคํ*าประกัน

2561 2560 2561 2560

      เงินฝากประจํา 87,180,117.01      134,167,197.69     78,787,813.48    120,497,558.58     

      เงินฝากออมทรัพย ์ 36,196,365.41      16,023,403.69       4,750,000.00      -                        

           รวม 123,376,482.42    150,190,601.38     83,537,813.48    120,497,558.58     

            บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดจ้ํานําเงินฝากไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ํ(าประกนัจากการที2ธนาคารออกหนังสือคํ(าประกนั ตามหมายเหตุ  41

            บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั  บริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั  และบริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากดั

 ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย ไดน้ําเงินฝากธนาคารคํ(าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 26

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ประเภทกิจการ 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั ทีพีซี แอสเสท พฒันา

    จาํกดั อสงัหาริมทรัพย์ 230 230 99.99 99.99 230,000,000.00     230,000,000.00        

บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ ลงทุนในธุรกจิ

   โฮลดิ(ง จาํกดั (มหาชน พลงังาน 401 401 41.26 41.26 173,149,960.00     173,149,960.00        

บริษทั ทีพีซี บางกอก ซื(อ ขายสินคา้

   ซพัพลาย จาํกดั 25 20 99.99 99.99 24,999,965.00       19,999,965.00          

รวม 428,149,925.00     423,149,925.00        

 - 32 -

( บาท )

ช ื2อบริษทั

งบการเงินเฉพาะกิจการ

( บาท )

ช ื2อบริษทั

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน-วิธีราคาทุน

(ลา้นบาท) (ร้อยละ)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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16.1  บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (บริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั 

          (มหาชน)) ประกอบดว้ย

ประเภทกจิการ       ทุนชาํระแลว้ 2561 2560 2561 2560

บริษทั ชา้งแรก ไบโอ ผลิตและจาํหนา่ย

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

บริษทั ทุง่สงั กรีน จาํกดั ผลิตและจาํหนา่ย

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

บริษทั ปัตตานี กรีน ผลิตและจาํหนา่ย

   จาํกดั กระแสไฟฟ้า 206,000,000             65.00               65.00               133,899,970.00 86,124,970.00   

บริษทั พทัลุง กรีน ผลิตและจาํหนา่ย

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

บริษทั สตูล กรีน ผลิตและจาํหนา่ย

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

บริษทั  แมว่งศ์  ผลิตและจาํหนา่ย

   เอ็นเนอยี2 จาํกดั กระแสไฟฟ้า 200,000,000             85.00               85.00               170,739,500.00 170,739,500.00 

บริษทั ทีพีซีเอช ผลิตและจาํหนา่ย

   เพาเวอร์ 1 จาํกดั กระแสไฟฟ้า 80,000,000               84.23               65.00               57,999,990.00   12,999,990.00   

บริษทั ทีพีซีเอช ผลิตและจาํหนา่ย

   เพาเวอร์ 2 จาํกดั กระแสไฟฟ้า 80,000,000               84.23               65.00               57,999,990.00   12,999,990.00   

บริษทั ทีพีซีเอช ผลิตและจาํหนา่ย

   เพาเวอร์ 5 จาํกดั กระแสไฟฟ้า 20,000,000               65.00               65.00               12,999,990.00   12,999,990.00   

บริษทั ทีพีซีเอช ผลิตและจาํหนา่ย

   เพาเวอร์ 6 จาํกดั กระแสไฟฟ้า 3,250,000                65.00               65.00               3,249,950.00    9,637,450.00    

บริษทั ทีพีซีเอช ผลิตและจาํหนา่ย

   เพาเวอร์ 7 จาํกดั กระแสไฟฟ้า 250,000                   99.99               99.99               249,987.50       249,987.50       

บริษทั ทีพีซีเอช ผลิตและจาํหนา่ย

   เพาเวอร์ 8 จาํกดั กระแสไฟฟ้า 250,000                   99.99               99.99               249,987.50       249,987.50       

รวม 976,770,963.35 845,383,463.35 

(ร้อยละ) ( บาท )

ชื2อบริษทั
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สดัสว่นเงินลงทุน เงินลงทุน-วิธีราคาทุน

 
 
 



รายงานประจําปี 2561   บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากัด (มหาชน)  

Page 190 of 245 

 

16.1.1  ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน)  ไดจ้่ายชาํระคา่หุ้นสามัญของบริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั เพิ2มอีก 

        จํานวน 31,850,000 หุ้น หุ้นละ  2.50 บาท  คิดเป็นจํานวนเงิน 79,625,000.00 บาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 65

16.1.2  ในไตรมาส 3 ปี 2560 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน)  ไดล้งทุนเพิ2มและจ่ายชาํระคา่หุ้น ดงันี(

        16.1.2.1  บริษทัฯ ไดจ้่ายชาํระคา่หุ้นสามัญของบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั เพิ2มอีก  จํานวน  1,299,996  หุ้น  หุ้นละ  7.50  บาท 

              คิดเป็นจํานวนเงิน 9,749,970.00 บาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 65

        16.1.2.2  บริษทัฯ ไดจ้่ายชาํระคา่หุ้นสามัญของบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั เพิ2มอีก  จํานวน  1,299,996  หุ้น  หุ้นละ  7.50  บาท 

              คิดเป็นจํานวนเงิน 9,749,970.00 บาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 65

                 16.1.2.3  บริษทัฯ ไดจ้่ายชาํระคา่หุ้นสามัญของบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากดั เพิ2มอีก  จํานวน  1,299,996  หุ้น  หุ้นละ  7.50  บาท

              คิดเป็นจํานวนเงิน 9,749,970.00 บาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 65

                 16.1.2.4  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากดั เป็นจํานวน 99,995 หุ้น  หุ้นละ  10.00  บาท  เรียกชาํระหุ้นละ  2.50

              บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 0.25 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99

                  16.1.2.5  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จํากดั เป็นจํานวน 99,995 หุ้น หุ้นละ 10.00 บาท เรียกชาํระหุ้นละ 2.50 

              บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 0.25 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99

                 16.1.2.6  บริษทัฯ ไดล้งทุนในบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จํากดั เป็นจํานวน 99,995 หุ้น หุ้นละ 10.00 บาท เรียกชาํระหุ้นละ 2.50  

              บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 0.25 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99

16.1.3  ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) ไดล้งทุนเพิ2มและจ่ายชาํระคา่หุ้น ดงันี(

        16.1.3.1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั( งที2 19/2560 เมื2อวนัที2 2 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ มีมติขายเงินลงทุนหุ้นสามัญ

              ของบริษทั  ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6  จํากดั  ให้กบั  บริษทั วูด้เวอร์คเอน็เนอร์ยี2 จํากดั จํานวน 35,000 หุ้น  มูลคา่หุ้นละ 2.50 บาท

                       เป็นเงิน  87,500.00 บาท  และชาํระคา่หุ้นเพิ2มอีกหุ้นละ 7.50 บาท  เป็นเงิน  0.49  ลา้นบาท  และมีมติให้ลงทุนในหุ้นเพิ2มทุน

              ในบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากดั อีก  2,535,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 6.34 ลา้นบาท และชาํระคา่หุ้นแทน 

              บริษทั  วูด้เวอร์คเอน็เนอร์ยี2  จํากดั   อีกเป็นจํานวน 2.65 ลา้นบาท   รวมเป็นเงินลงทุนทั(งสิ(น  9.64  ลา้นบาท  โดยมีสัดส่วน

              การถือหุ้นในอตัราร้อยละ 65

16.1.4  ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั( งที2 3/2560  เมื2อวนัที2 12 ธันวาคม 2560 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ 3 จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย 

        มีมติให้เลิกบริษทัฯ และไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้ในวนัที2 22 ธันวาคม 2560

16.1.5  ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั( งที2 3/2560  เมื2อวนัที2 12 ธันวาคม 2560  บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ 4 จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย 

        มีมติให้เลิกบริษทัฯ และไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้ในวนัที2 22 ธันวาคม 2560

16.1.6  ในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) ชาํระคา่หุ้นสามัญของบริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั เพิ2มอีก 31.85

        ลา้นหุ้น หุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงิน 47.77 ลา้นบาท
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16.1.7  ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) ไดล้งทุนเพิ2มและจ่ายชาํระคา่หุ้นดงันี(

        16.1.7.1  บริษทัฯ ชาํระคา่หุ้นสามัญของ บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั ตามมติที2ประชุมวิสามัญ ครั( งที2 3 วนัที2 12 ธันวาคม 2560 

              มีมติเพิ2มทุน 24 ลา้นหุ้น  ราคาหุ้นละ 10.00 บาท  เป็นจํานวนเงิน 240.00 ลา้นบาท  บริษทัฯ ไดเ้พิ2มทุน 18 ลา้นหุ้น  ชาํระ 

              หุ้นละ 2.50 บาท เป็นจํานวนเงิน 45.00 ลา้นบาท

        16.1.7.2  บริษทัฯ ชาํระคา่หุ้นสามัญของ บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั ตามมติที2ประชุมวิสามัญ ครั( งที2 3 วนัที2 12 ธันวาคม 2560 

              มีมติเพิ2มทุน 24 ลา้นหุ้น  ราคาหุ้นละ 10.00 บาท  เป็นจํานวนเงิน 240.00 ลา้นบาท  บริษทัฯ ไดเ้พิ2มทุน 18 ลา้นหุ้น  ชาํระ 

              หุ้นละ 2.50 บาท เป็นจํานวนเงิน 45.00 ลา้นบาท

16.1.8  ในไตรมาส 4 ปี 2561 มีการเปลี2ยนแปลงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงันี(

        16.1.8.1   ตามรายงานการปะชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น  ครั( งที2 1/2561  เมื2อวนัที2 3 ธันวาคม 2561  ของบริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จํากดั  

              มีมติให้ลดทุนจดทะเบียน  3,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 10 บาท เป็นจํานวนเงิน 30 ลา้นบาท คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน 

              10  ลา้นบาท   บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนลดทุนและแกไ้ขเพิ2มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกบักระทรวงพาณิชยเ์มื2อวนัที2  11 

              มกราคม 2562

        16.1.8.2   ณ วนัที2 12 พฤศจิกายน 2561 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) ไดท้าํสัญญาโอนหุ้นสามัญ ระหวา่งผูถ้ือหุ้น

              ของบริษทั  ทีพีซีเอช  เพาเวอร์  1  จํากดั  และบริษทั ทีพีซีเอช  เพาเวอร์  2  จํากดั  โดยรับโอนจํานวน 2.6 ลา้นหุ้น และ 

              2.6 ลา้นหุ้น ตามลาํดบั  และชาํระคา่หุ้นดงักลา่ว ในวนัที2 14 กุมภาพันธ์ 2562

16.2  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จัดตั(งเป็นกิจการร่วมคา้ของบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน) โดยไม่ไดมี้การนําเงินไปลงทุน ประกอบดว้ย

    16.2.1  กิจการร่วมค้าของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)

ประเภทกจิการ ทุนชาํระแลว้ 2561 2560 2561 2560 2561 2560

กจิการร่วมคา้ 

ไทยโพลีคอนส์ และ

 แหลมทองพทัลุง รับเหมากอ่สร้าง -                   99.95                    99.95                     -                         -                        -                         -                        

กจิการร่วมคา้ ทีพซีีไอ รับเหมากอ่สร้าง -                   99.00                    99.00                     -                         -                        -                         -                        

    16.2.2  กิจการร่วมค้าของบริษัท ทีพซีี บางกอก ซัพพลาย จํากัด

ประเภทกจิการ ทุนชาํระแลว้ 2561 2560 2561 2560 2561 2560

กจิการร่วมคา้ 

ทีพซีีอีเอสจี ขายสินคา้และบริการ -                   80.00                    80.00                     -                         -                        -                         -                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน-วธีิส่วนไดเ้สีย เงินลงทุน-วธีิราคาทุน

(ร้อยละ) ( บาท ) ( บาท )

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สัดส่วนเงินลงทุน

(ร้อยละ) ( บาท ) ( บาท )

เงินลงทุน-วธีิส่วนไดเ้สีย เงินลงทุน-วธีิราคาทุน
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ชื2อบริษทั

ชื2อบริษทั
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17.  เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้าของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน)

ประเภทกจิการ ทุนชาํระแลว้ 2561 2560 2561 2560 2561 2560

กจิการร่วมคา้

ไทยโพลีคอนส์

พ.ีเอส.เอ็ม. รับเหมากอ่สร้าง -                   95.95                    95.95                     -                         -                        -                         -                        

กจิการร่วมคา้

เอสแอลทีที รับเหมากอ่สร้าง -                   50.00                    50.00                     537,560.26             866,203.23           -                         -                        

รวม 537,560.26             866,203.23           -                         -                        

กิจการร่วมค้าของบริษัท ทีพซีี เพาเวอร์ โฮลดิ*ง จํากัด (มหาชน)

ประเภทกจิการ ทุนชาํระแลว้ 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั มหาชยั กรีน ผลิตและจําหนา่ย

    เพาเวอร์ จํากดั กระแสไฟฟ้า 235,000,000    46.00                    46.00                     167,989,495.72      159,975,959.41    113,350,000.00     113,350,000.00     

บริษทั พเีอ เวสต์แอนด์ ผลิตและจําหนา่ย

    เอเนอร์จี จํากดั ขยะRDF 12,650,000      33.04 45.00                     10,660,667.93        19,451,006.06      11,265,990.34       20,000,000.00       

(ปี 2560 ทุนชาํระแลว้ 23,000,000 บาท)

บริษทั สยาม พาวเวอร์ ผลิตและจําหนา่ย

    จํากดั กระแสไฟฟ้า

และขยะRDF 420,000,000    50.00                    50.00                     302,861,313.62      315,881,483.40    349,950,000.00     337,450,000.00     

รวม 481,511,477.27      495,308,448.87    474,565,990.34     470,800,000.00     

รวมเงินลงทุนในกจิการร่วมคา้ 482,049,037.53      496,174,652.10    474,565,990.34     470,800,000.00     

1. ในไตรมาส 1 ปี  2560  บริษทัฯ ไดจ้่ายชาํระคา่หุ้นสามัญ ของบริษทั สยาม พาวเวอร์ จํากดั เพิ2มอีก จํานวน 15,000,000 หุ้น หุ้นละ 2.00 บาท 

       คิดเป็นเงิน จํานวน 30,000,000.00 บาท

2. ในไตรมาส 2 ปี 2560  บริษทัฯ ไดจ้่ายชาํระคา่หุ้นสามัญ ของบริษทั สยาม พาวเวอร์ จํากดั เพิ2มอีก จํานวน 15,000,000 หุ้น หุ้นละ 2.00 บาท 

       คิดเป็นเงิน จํานวน 30,000,000.00 บาท

3. ในไตรมาส  3  ปี  2560  บริษทัฯ ไดจ้่ายชาํระคา่หุ้นสามัญ ของบริษทั สยาม พาวเวอร์ จํากดั เพิ2มอีก จํานวน 15,000,000  หุ้น  หุ้นละ  0.50 

       บาท คิดเป็นเงิน จํานวน 7,500,000.00 บาท และชาํระอีกจํานวน 5,000,000 หุ้น หุ้นละ 4 บาท คิดเป็นเงิน จํานวน 20,000,000.00 บาท
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(ร้อยละ) ( บาท ) ( บาท )

ชื2อบริษทั

สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน-วธีิส่วนไดเ้สีย เงินลงทุน-วธีิราคาทุน

(ร้อยละ) ( บาท ) ( บาท )

ชื2อบริษทั

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน-วธีิส่วนไดเ้สีย เงินลงทุน-วธีิราคาทุน
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4. ในไตรมาส 4  ปี 2560  บริษทัฯ ไดจ้่ายชาํระคา่หุ้นสามัญ ของบริษทั สยาม พาวเวอร์ จํากดั เพิ2มอีก จํานวน 5,000,000 หุ้น หุ้นละ 2.00 บาท

          บาท เป็นจํานวนเงิน 10,000,000.00 บาท

5. ตามรายงานการประชุมกรรมการบริหาร  ครั( งที2  24/2560 เมื2อวนัที2 18 ธันวาคม 2560 ของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) 

          ไดมี้มติให้ลงทุนหุ้นสามัญเพิ2มทุนของบริษทั สยาม พาวเวอร์ จํากดั จํานวน 5,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10.00  บาท คิดเป็นเงินจํานวน 

          50,000,000.00 บาท และจ่ายชาํระคา่หุ้นครบแลว้

6. ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น  ครั( งที2  1/2561  เมื2อวนัที2  22  มกราคม 2561  บริษทั พีเอเวสตแ์อนดเ์อเนอร์จี จํากดั  มีมติอนุมัติ

          ลดทุนจดทะเบียน จากเดิมมูลคา่หุ้นละ 100.00 บาท เป็นมูลคา่หุ้นละ 55 บาท และคืนทุนให้แกผู่ถ้ือหุ้นตามสัดส่วน

7. ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที2 1/2561 เมื2อวนัที2 21 กุมภาพันธ์ 2561 ของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) 

          มีมติอนุมัติให้ลดสัดส่วนในเงินลงทุน ของบริษทั พีเอเวสตแ์อนดเ์อเนอร์จี จํากดั โดยขายหุ้นจํานวน 27,500 หุ้น หุ้นละ 200.00 บาท

8. ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้่ายชาํระคา่หุ้นสามัญ ของบริษทั สยาม พาวเวอร์ จํากดั ที2เหลือจํานวน 5,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 

          10.50 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 52,500,000.00 บาท

9. ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นครั( งที2 1/2561   เมื2อวนัที2 11 กรกฎาคม 2561   บริษทั สยาม พาวเวอร์ จํากดั  มีมติอนุมัติลดทุน

          จดทะเบียนจํานวน  80  ลา้นบาท จากเดิมทุน  500  ลา้นบาท คงเหลือ 420  ลา้นบาท โดยหลงัการลดทุนจดทะเบียนดงักลา่วไม่ทาํให้

          สัดส่วนการถือหุ้นเปลี2ยนแปลง

     18.  อสังหาริมทรัพย์เพื8อการลงทุน - ที8ดิน

2561 2560 2561 2560

      ที2ดินและคา่พัฒนาที2ดิน 270,222,129.65     270,222,129.65      663,000.00             663,000.00                    

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

            ในไตรมาส 3 ปี 2560  บริษทั ทีพีซี แอสเสท จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย ไดโ้อนจัดประเภทที2ดินซึ2 งเดิมถือไวเ้พื2อการพัฒนา มาเป็นอสังหา

     ริมทรัพยเ์พื2อการลงทุน จํานวน 1 แปลง มูลคา่ 269.56 ลา้นบาท ตามที2กลา่วไวใ้นหมายเหตุ 14

            ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2561 ที2ดินและคา่พัฒนาที2ดิน มีราคายุติธรรม จํานวน 285.24 ลา้นบาท

 - 37 -

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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19.  ที8ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม 2559 เพิ2มขึ(น ลดลง โอนเขา้ (ออก) 31 ธันวาคม 2560 เพิ2มขึ(น ลดลง โอนเขา้ (ออก) 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน:-

     ที2ดินและส่วนปรับปรุงที2ดิน 292,345,133.00 208,851,277.75     -                      1,756,750.00         502,953,160.75 95,799,026.03         -                      2,834,700.00         601,586,886.78

     ที2ดิน-บอ่ดิน 10,345,725.00 -                        -                      -                        10,345,725.00 -                          -                      -                        10,345,725.00

     อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 320,362,534.55 3,141,004.01         -                      84,353,738.02 407,857,276.58 23,408,649.26         (371,402.00) 149,492,827.79     580,387,351.63

     ระบบสาธารณูปโภค -                          -                        -                      1,431,099.45 1,431,099.45 -                          -                      -                        1,431,099.45

     เครื2 องมือและอุปกรณ์ 25,244,188.68 3,331,908.64         -                      -                        28,576,097.32 3,308,764.82           (1,418,782.00) -                        30,466,080.14

     เครื2 องจักร 1,777,906,463.50 40,853,771.90 -                      570,215,291.08 2,388,975,526.48 11,620,469.01         (1,411,000.00) 483,010,118.67     2,882,195,114.16

     เครื2 องตกแตง่

           และเครื2 องใชสํ้านักงาน 26,732,072.34 5,406,491.42 (1,342,072.57) -                        30,796,491.19 7,220,269.07           (2,181,075.16) 1,846,605.20         37,682,290.30

     ยานพาหนะ 43,839,704.94 8,618,000.00         (5,002,044.00) -                        47,455,660.94 1,692,000.00           (29,813.08) -                        49,117,847.86

รวม 2,496,775,822.01 270,202,453.72 (6,344,116.57) 657,756,878.55 3,418,391,037.71 143,049,178.19 (5,412,072.24) 637,184,251.66 4,193,212,395.32

คา่เสื2อมราคาสะสม:-

     ที2ดินและส่วนปรับปรุงที2ดิน 1,880,286.29 1,210.26 -                      -                        1,881,496.55 41,531.19                -                      -                        1,923,027.74

     ที2ดิน-บอ่ดิน 10,145,725.00 -                        -                      -                        10,145,725.00 -                          -                      -                        10,145,725.00

     อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 22,527,476.51 9,882,888.79         -                      418,911.59            32,829,276.89 17,466,832.07         (156,158.22) 218,986.80            50,358,937.54

     ระบบสาธารณูปโภค -                          72,143.10              -                      -                        72,143.10                286,219.89              -                      -                        358,362.99

     เครื2 องมือและอุปกรณ์ 18,040,916.32 3,208,804.05 -                      (109,493.40) 21,140,226.97 2,980,318.47           (1,383,898.40) (218,986.80) 22,517,660.24

     เครื2 องจักร 218,155,179.87 88,954,962.79 -                      716,758.36 307,826,901.02 128,096,225.20       (156,029.54) 189,518.68            435,956,615.36

     เครื2 องตกแตง่

           และเครื2 องใชสํ้านักงาน 18,835,450.57 3,530,718.78 (1,302,465.50) -                        21,063,703.85 4,019,855.37           (2,014,678.17) -                        23,068,881.05

     ยานพาหนะ 31,480,309.95 2,628,890.78 (5,002,042.00) -                        29,107,158.73 2,296,292.59           (29,811.08) -                        31,373,640.24

รวม 321,065,344.51 108,279,618.55 (6,304,507.50) 1,026,176.55         424,066,632.11 155,187,274.78 (3,740,575.41) 189,518.68            575,702,850.16

     สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั(ง 635,474,030.20 649,019,223.26 -                      (656,730,702.00) 627,762,551.46 563,340,557.24 -                      (636,994,732.98) 554,108,375.72

มูลคา่สุทธิ 2,811,184,507.70 3,622,086,957.06 4,171,617,920.88

- 38 -
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คา่เสื2อมราคาสําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจํานวน 155,187,274.78 บาท และ 108,279,618.55 บาท ตามลาํดบั

ที2ดินพร้อมสิ2งปลูกสร้างบางส่วนและเครื2 องจักรไดน้ําไปเป็นหลกัทรัพยค์ ํ(าประกนัวงเงินสินเชื2อ  ตามหมายเหตุ 21, 26 และ 41

ณ  วนัที2  31  ธันวาคม  2561   บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นซึ2 งไดคิ้ดคา่เสื2อมราคาสะสมไวแ้ลว้เตม็จํานวนแตย่งัคงใชง้านอยู ่ 

โดยสินทรัพยด์งักลา่วมีราคาทุน  จํานวน 169.44  ลา้นบาท  มูลคา่สุทธิตามบญัชี 12.20 ลา้นบาท (ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2560  มีราคาทุน

จํานวน 144.03 ลา้นบาท มูลคา่สุทธิตามบญัชี 7.43 ลา้นบาท)

ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเครื2 องจักรและยานพาหนะ  ซึ2 งไดม้าภายใตส้ัญญาเชา่การเงิน  โดยมีมูลคา่สุทธิ

ตามบญัชีเป็นจํานวน 31.60 ลา้นบาท (ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2560 มีจํานวน 32.05 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุ 27

ในระหวา่งไตรมาส 2 และ 3 ปี 2560 กลุม่บริษทัยอ่ยไดมี้การซื(อที2ดินจากบุคคลที2เกี2ยวขอ้งกนัเพื2อดาํเนินการกอ่สร้างโครงการ

โรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ2 งราคาที2ดินมีมูลคา่สูงกวา่ราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาอิสระ ดงันี(

- บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั มูลคา่การทาํรายการ 32.50 ลา้นบาท ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 12.29 ลา้นบาท

- บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั มูลคา่การทาํรายการ 27.93 ลา้นบาท ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 7.11 ลา้นบาท

- บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั มูลคา่การทาํรายการ 76.50 ลา้นบาท ราคาประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 37.98 ลา้นบาท

โดยที2ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา่    แม้ราคาซื(อที2ดินจากบุคคลที2เกี2ยวขอ้งกนัดงักลา่วจะเป็นราคาที2ไม่เหมาะสมเนื2อง

จากเป็นราคาซื(อที2สูงกวา่ราคายุติธรรมที2ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ       แตเ่มื2อพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเป็นรวมถึงขอ้ดี/

ประโยชน์เปรียบเทียบกบัขอ้ดอ้ย/ความเสี2ยงจากการทาํรายการกบับุคคลที2เกี2ยวขอ้งกนัซึ2 งเป็นบุคคลในทอ้งถิ2น มีความคุน้เคยพื(นที2  

มีศักยภาพในการรวบรวมที2ดินที2เหมาะสมไดเ้ห็นวา่การทาํรายการจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ตอ่บริษทัและผูถ้ือหุ้นมากกวา่ อีกทั(ง

ผลตอบแทนในการลงทุนกย็งัเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษทั ทั(งนี(  ในการศึกษาความคุม้คา่การลงทุนในโครงการ โดยใช้

ราคาซื(อที2ดินจากบุคคลที2เกี2ยวขอ้งกนัดงักลา่ว   พบวา่  ทั(ง  3  โครงการมีมูลคา่ปัจจุบนัสุทธิของการลงทุนเทา่กบั   241.59  ลา้นบาท,  

252.33   ลา้นบาทและ  1,996.66 ลา้นบาท  ตามลาํดบั   และผลตอบแทนการลงทุน   เทา่กบัร้อยละ 11.48, ร้อยละ 11.71 และร้อยละ 

23.99  ตอ่ปี ตามลาํดบั และที2ประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้น ครั( งที2 1/2560 ของบริษทั  ทีพีซี  เพาเวอร์ โฮลดิ(ง  จํากดั (มหาชน) เมื2อวนัที2 29 

กนัยายน 2560 มีมติให้สัตยาบนัในการซื(อที2ดินดงักลา่ว

 - 39 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2561   บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากัด (มหาชน)  

Page 196 of 245 

 

(หน่วย : บาท)
31 ธันวาคม 2559 เพิ2มขึ(น ลดลง โอนเขา้ (ออก) 31 ธันวาคม 2560 เพิ2มขึ(น ลดลง โอนเขา้ (ออก) 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน:-
     ที2ดินและส่วนปรับปรุงที2ดิน 30,838,498.55 -                       -                       -                       30,838,498.55 -                       -                       2,807,200.00       33,645,698.55
     ที2ดิน-บอ่ดิน 10,345,725.00 -                       -                       -                       10,345,725.00 -                       -                       -                       10,345,725.00
     อาคาร 28,733,471.54 -                       -                       11,701,702.60     40,435,174.14 404,758.06          -                       5,212,207.96       46,052,140.16
     ระบบสาธารณูปโภค -                       -                       -                       1,431,099.45       1,431,099.45       -                       -                       -                       1,431,099.45
     เครื2องมือและอุปกรณ์ 24,397,647.52 2,012,481.60 -                       -                       26,410,129.12 1,454,785.00       (1,418,782.00)      -                       26,446,132.12
     เครื2องจักร 115,457,083.83 174,500.00          -                       -                       115,631,583.83 -                       -                       -                       115,631,583.83
     เครื2องตกแตง่
           และเครื2องใชส้ํานักงาน 21,222,321.64 3,598,080.07 (1,342,072.57)      -                       23,478,329.14 2,675,667.53       (2,157,171.36)      -                       23,996,825.31
     ยานพาหนะ 35,780,678.35 -                       (6,510,455.42)      -                       29,270,222.93 -                       (29,813.08)           -                       29,240,409.85

รวม 266,775,426.43 5,785,061.67 (7,852,527.99) 13,132,802.05     277,840,762.16 4,535,210.59 (3,605,766.44) 8,019,407.96 286,789,614.27
คา่เสื2อมราคาสะสม:-
     ที2ดินและส่วนปรับปรุงที2ดิน 1,880,286.29 1,210.26 -                       -                       1,881,496.55 41,531.19            -                       -                       1,923,027.74
     ที2ดิน-บอ่ดิน 10,145,725.00 -                       -                       -                       10,145,725.00 -                       -                       -                       10,145,725.00
     อาคาร 11,395,951.56 2,075,369.31 -                       -                       13,471,320.87 3,220,959.31       -                       -                       16,692,280.18
     ระบบสาธารณูปโภค -                       72,143.10            -                       -                       72,143.10            286,219.89          -                       -                       358,362.99
     เครื2องมือและอุปกรณ์ 17,532,568.73 2,912,066.36 -                       -                       20,444,635.09 2,394,416.38       (1,383,898.40)      -                       21,455,153.07
     เครื2องจักร 92,550,401.50 3,944,085.61 -                       -                       96,494,487.11 3,432,954.46       -                       -                       99,927,441.57
     เครื2องตกแตง่
           และเครื2องใชส้ํานักงาน 16,399,142.29 2,322,978.52 (1,302,465.50) -                       17,419,655.31 2,162,099.37       (1,990,776.37)      -                       17,590,978.31
     ยานพาหนะ 29,542,759.91 1,172,055.95 (6,510,452.42) -                       24,204,363.44 690,640.85          (29,811.08)           -                       24,865,193.21

รวม 179,446,835.28 12,499,909.11 (7,812,917.92) -                       184,133,826.47 12,228,821.45 (3,404,485.85) -                       192,958,162.07
     สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั(ง 5,167,941.30 12,314,878.55     -                       (13,132,802.05)    4,350,017.80 6,602,348.00       -                       (8,019,407.96)      2,932,957.84       
มูลคา่สุทธิ 92,496,532.45 98,056,953.49 96,764,410.04
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            คา่เสื2อมราคา สําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 12,228,821.45 บาท และ 12,499,909.11  บาท ตามลาํดบั 

     ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2561  บริษทัฯ  ไดจ้ดจํานองที2ดิน อาคาร และเครื2 องจักรดงักลา่ว ซึ2 งมีมูลคา่สุทธิในงบการเงิน จํานวน 48.69 ลา้นบาท 

     (ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2560  :  44.51 ลา้นบาท)  ไวเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ(าประกนัวงเงินสินเชื2อจากสถาบนัการเงินตามที2กลา่วไวใ้นหมายเหตุ 21, 

     26 และ 42

            ณ  วนัที2 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นซึ2 งไดคิ้ดคา่เสื2อมราคาสะสมไวแ้ลว้เตม็จํานวนแตย่งัคงใชง้านอยู ่ โดยสินทรัพยด์งักลา่ว

     มีราคาทุน จํานวน 151.43  ลา้นบาท มูลคา่สุทธิตามบญัชี 7.85 ลา้นบาท  (ณ  วนัที2  31  ธันวาคม  2560  มีราคาทุนจํานวน  142.70  ลา้นบาท 

     มูลคา่สุทธิตามบญัชี 7.37 ลา้นบาท)

            ณ  วนัที2 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีเครื2 องจักรและยานพาหนะซึ2 งไดม้าภายใตส้ัญญาเชา่การเงินโดยมีมูลคา่สุทธิตามบญัชีเป็นจํานวน 

     2.07 ลา้นบาท (ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2560  มีจํานวน 2.48 ลา้นบาท) ตามหมายเหตุ 27

20. สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื8น

(หนว่ย : บาท)

31 ธนัวาคม 2560 เพิ2มขึ(น ลดลง 31 ธนัวาคม 2560 เพิ2มขึ(น ลดลง 31 ธนัวาคม 2561

ราคาทุน:-

โปรแกรมสําเร็จรูป 11,965,501.76 355,677.00        (125,656.00)      12,195,522.76 646,738.78        (93,000.00)        12,749,261.54

คา่ความนิยม 7,600,000.00 2,650,090.00     -                  10,250,090.00 -                   (2,650,090.00)   7,600,000.00

รวม 19,565,501.76 3,005,767.00     (125,656.00)      22,445,612.76 646,738.78        (2,743,090.00)   20,349,261.54

คา่ตดัจําหนา่ยสะสม:-

โปรแกรมสําเร็จรูป 9,005,281.97 989,808.02        (125,654.00)      9,869,435.99 921,240.82        (92,999.00)        10,697,677.81

รวม 9,005,281.97 989,808.02 (125,654.00)      9,869,435.99 921,240.82 (92,999.00)        10,697,677.81

โปรแกรมระหวา่งติดต ั(ง -                   -                   -                  -                   2,720,000.00     2,720,000.00

มูลคา่สุทธิ 10,560,219.79 12,576,176.77 12,371,583.73

            คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 921,240.82 บาท และ  989,808.02 บาท ตามลาํดบั

(หนว่ย : บาท)

31 ธนัวาคม 2560 เพิ2มขึ(น ลดลง 31 ธนัวาคม 2560 เพิ2มขึ(น ลดลง 31 ธนัวาคม 2561

ราคาทุน:-

โปรแกรมสําเร็จรูป 9,686,754.76 196,135.00        (125,656.00)      9,757,233.76 486,054.67        (93,000.00)        10,150,288.43

รวม 9,686,754.76 196,135.00        (125,656.00)      9,757,233.76 486,054.67 (93,000.00)        10,150,288.43

คา่ตดัจําหนา่ยสะสม:-

โปรแกรมสําเร็จรูป 8,685,404.54 510,586.86        (125,654.00)      9,070,337.40 421,908.98        (92,999.00)        9,399,247.38

รวม 8,685,404.54 510,586.86 (125,654.00)      9,070,337.40 421,908.98 (92,999.00)        9,399,247.38

โปรแกรมระหวา่งติดต ั(ง -                   -                   -                  -                   2,720,000.00 -                   2,720,000.00

มูลคา่สุทธิ 1,001,350.22 686,896.36 3,471,041.05

            คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จํานวน 421,908.98 บาท และ 510,586.86 บาท ตามลาํดบั
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21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั*นจากสถาบันการเงิน

2561 2560 2561 2560 2561 2560

     เงินเบิกเกนิบญัชี 5.025 - 7.375 7.125 - 7.375 -                      51,979,492.81 -                      51,979,492.81  

     เงินกูย้ืมระยะสั( น 4.16 - 6.25 5.50 - 6.25 157,000,000.00  236,950,000.00 157,000,000.00  236,950,000.00

รวม 157,000,000.00  288,929,492.81 157,000,000.00  288,929,492.81

     หัก ดอกเบี(ยจา่ยลว่งหน้า (2,870,499.60) (3,030,067.42) (2,870,499.60) (3,030,067.42)

สุทธิ 154,129,500.40  285,899,425.39 154,129,500.40  285,899,425.39

            ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2561 กลุม่บริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั(นจากสถาบนัการเงิน จํานวน 995 ลา้นบาท (ณ วนัที2 31 

     ธันวาคม 2560  จํานวน 600 ลา้นบาท)  ค ํ(าประกนัโดยลูกหนี(การคา้  ตามหมายเหตุ  9.1  จดจํานองที2ดินพร้อมสิ2งปลูกสร้าง และเครื2 องจักร 

     ตามหมายเหตุ 19  คํ(าประกนัโดยกรรมการบางทา่นและผูถ้ือหุ้น  และคํ(าประกนัโดยหุ้นสามัญในบริษทัยอ่ยที2บริษทัถืออยู ่

22. เจ้าหนี*การค้าและเจ้าหนี*หมุนเวียนอื8น

2561 2560 2561 2560

     เจา้หนี( การค้า 491,485,836.41  376,972,815.06 393,225,789.61  271,710,131.49

     ตัsวเงินจา่ยการค้า 579,876.12         39,843,068.80  -                      39,843,068.80  

      รวม 492,065,712.53  416,815,883.86 393,225,789.61  311,553,200.29

     เจา้หนี(หมุนเวียนอื2น

                คา่ใชจ้า่ยค้างจา่ยอื2น 92,430,195.52    75,078,144.74 63,076,233.53    52,411,159.48

                ดอกเบี(ยค้างจา่ย 2,393,780.86      2,658,818.16 33,507.95           -                    

                ภาษีหัก ณ ที2จา่ยค้างจา่ย 1,982,307.08      2,693,831.99 21,567.35           25,252.35

                เจา้หนี( กรมสรรพากร 8,408,125.16      5,504,076.92 4,718,242.86      3,349,806.15

                ภาษีขายไมถึ่งกาํหนด 54,707,478.94    37,068,897.68 46,931,257.39    23,089,896.23

                ประมาณการหนี( สินที2คาดวา่จะเกดิขึ(น 7,292,377.27      78,556,736.07 7,292,377.27      78,556,736.07

                เจา้หนี( อื2น ๆ 147,197,130.60  104,231,997.52 16,883,489.26    5,776,634.68

      รวม 314,411,395.43  305,792,503.08 138,956,675.61  163,209,484.96

รวมเจา้หนี( การค้าและเจา้หนี( หมุนเวียนอื2น 806,477,107.96  722,608,386.94 532,182,465.22  474,762,685.25

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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            บริษทัฯ ไดบ้นัทึกประมาณการหนี( สินจากคดีความ  ดงันี(

            22.1  บริษทัฯ   ไดย้ื2นเสนอขอ้พิพาท   ตอ่สถาบนัอนุญาโตตุลาการเป็นคดีพิพาท   หมายเลขดาํที2   2/2552    ให้ผูว้า่จ้างรายหนึ2 งชาํระ 

     คา่เสียหาย    และบริษทัดงักลา่ว   ไดย้ื2นคาํคดัคา้นขอ้เรียกร้องแยง้โดยเรียกให้บริษทัฯ   ชดใชค้า่เสียหาย  อนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี(ขาด

     ให้บริษทัฯ   ชาํระเงินคา่เสียหายให้แกผู่ว้า่จ้างจํานวน  67,324,685.08  บาท พร้อมดอกเบี(ยร้อยละ 7.50  ตอ่ปี และให้บริษทัฯ คืนหนังสือ

     คํ(าประกนัของธนาคารกรุงเทพ   จํากดั    (มหาชน)      ซึ2 งค ํ(าประกนัการปฏิบตัิตามสัญญาจ้างเหมาให้แกผู่ว้า่จ้าง   ส่วนหนังสือคํ(าประกนั

     ของธนาคารกรุงเทพ  จํากดั (มหาชน)  ที2ค ํ(าประกนัการรับเงินลว่งหน้าตามสัญญาจ้างเหมา ให้ผูว้า่จ้างคืนให้แกบ่ริษทั  บริษทัฯ ไดบ้นัทึก

     ภาระหนี( สินแลว้ทั(งจํานวน   พร้อมดอกเบี(ยร้อยละ  7.50  ตอ่ปี   และบริษทัฯ ยื2นคาํร้องขอเพิกถอนคาํชี(ขาดอนุญาโตตุลาการตอ่ศาลแพ่ง

     ขณะเดียวกนัผูว้า่จ้าง   ไดย้ื2นคาํร้องตอ่ศาลแพ่งเพื2อขอให้บงัคบัคดี     ศาลแพ่งตดัสินให้บริษทัฯ ชาํระเงินคา่เสียหายให้แกผู่ว้า่จ้างพร้อม

     ดอกเบี(ยร้อยละ 7.50 ตอ่ปี   รวมทั(งคา่ธรรมเนียมและคา่ทนายความ  จํานวน  1,577,364.00  บาท  บริษทัฯ ไดย้ื2นอุทธรณ์คาํพิพากษาตอ่

     ศาลฎีกาและคาํร้องทุเลาการบงัคบัคดีระหวา่งอุทธรณ์ เมื2อวนัที2 15 พฤศจิกายน 2559 ศาลมีคาํสั2งให้งดบงัคบัคดีไวก้อ่น แตค่าํสั2งอายดัเงิน

     ยงัมีผลโดยธนาคารตอ้งส่งเงินไปยงักรมบงัคบัคดี เมื2อวนัที2 20 และ 24 มีนาคม 2560 และวนัที2 7 กรกฎาคม 2560 จํานวน 69,040,011.94 

     บาท จึงบนัทึกไวเ้ป็นเงินวางที2กรมบงัคบัคดี  ในระหวา่งปี 2561 ศาลฎีกามีคาํพิพากษายืนตามศาลชั(นตน้  ให้บริษทัฯ จ่ายชาํระคา่เสียหาย 

     เป็นจํานวน 74,904,888.36 บาท 

            22.2  บริษทัฯ   ไดบ้นัทึกหนี( สินจากคดีความตามที2ศาลชั(นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯ    จ่ายคา่ความเสียหายให้แกก่ลุม่บุคคลที2

     ยื2นฟ้องบริษทั เป็นจํานวน 152,600 บาท พร้อมดอกเบี(ยร้อยละ 7.50  ตอ่ปี จากเงินตน้ นับจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ และคา่ฤชา

     ธรรมเนียมศาล ในระหวา่งปี 2560 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯ จ่ายคา่เสียหายเพิ2มขึ(นจากคาํพิพากษาศาลชั(นตน้อีกจํานวน 

     502,646  บาท  พร้อมดอกเบี(ยร้อยละ 7.50 ตอ่ปี  และวนัที2 11 เมษายน 2561  บริษทัฯ ไดว้างเงินชาํระหนี(ตอ่ศาลตามคาํพิพากษาศาล

     อุทธรณ์ โดยทาํแคชเชียร์เชค็สั2งจ่าย  ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้  จํานวน 61,753.42 บาท คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

            22.3  บริษทัฯ    ไดบ้นัทึกหนี( สินจากคดีความ    ตามที2ศาลชั(นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัจ่ายคา่ความเสียหายให้แกผู่ว้า่จ้าง

     จํานวน  1,074,912.65   บาท  พร้อมดอกเบี(ยร้อยละ  7.50  ตอ่ปี   นับแตว่นัฟ้องจนกวา่จะชาํระเสร็จ  และคา่ฤชาธรรมเนียมศาล 

     ศาลพิพากษาให้บริษทัฯ ชาํระเงิน โดยชาํระในวนัที2 11 เมษายน 2561

23. เจ้าหนี*เงินประกันผลงาน

              กลุม่บริษทัหักเงินประกนัการปฏิบตัิตามสัญญาจากผูรั้บเหมาในอตัราร้อยละ 5 ของมูลคา่งานกอ่สร้างที2ผูรั้บเหมาเรียกเกบ็

     โดยกลุม่บริษทัจะคืนเงินประกนันี( แกผู่รั้บเหมาเมื2องานนั(นๆ ไดแ้ลว้เสร็จและผูรั้บเหมาไม่ไดผ้ิดสัญญาขอ้หนึ2 งขอ้ใด
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24. เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง

              เงินรับลว่งหน้าตามสัญญากอ่สร้างเป็นเงินรับลว่งหน้าจากลูกคา้ในอตัราร้อยละ 5 - 25 ของราคารวมของงานรับจ้างโดยจะหักจาก

      จํานวนเงินที2เรียกเกบ็จากลูกคา้ในแตล่ะงวด

25. เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื*อจะขาย 

2561 2560

                   มูลคา่งานที2เสร็จแตย่งัไม่เรียกเกบ็/คา่งวดที2ยงัไม่รับรู้เป็นรายได้

                   คา่งวดที2ถึงกาํหนดและรับชาํระแลว้ 989,455,698.00        877,170,698.00

                   หัก    การรับรู้รายได ้ (989,425,698.00) (874,855,698.00)

                   เงินรับลว่งหน้าตามสัญญาจะซื(อจะขาย 30,000.00                 2,315,000.00

                   ภาระจากการพัฒนาโครงการที2ดาํเนินการอยู ่

                   จํานวนโครงการที2ดาํเนินการอยูต่น้งวด 2                               2

                   จํานวนโครงการที2เปิดใหม่ -                             -                             

                   จํานวนโครงการที2ปิดแลว้ -                             -                             

                   จํานวนโครงการที2ดาํเนินการอยูสิ่(นงวด 2                               2

                   มูลคา่โครงการที2เปิดดาํเนินการ 1,096,615,698.00     1,096,615,698.00     

                   มูลคา่ซื(อขายที2ไดท้าํสัญญาแลว้ทั(งสิ(น 989,425,698.00        945,995,698.00

                   คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของโครงการที2เปิดดาํเนินการอยู ่ 90.23% 86.26%
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26. เงินกู้ยืมระยะยาว

2561 2560 2561 2560

เงินกูย้ืมระยะยาว 2,163,010,000.00    1,964,061,000.00   -                          -                                  

หัก ส่วนที2ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ2 งปี (324,240,000.00) (277,351,000.00) -                          -                                  

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 1,838,770,000.00    1,686,710,000.00 -                          -                                  

            บริษทั ทีพีซี แอสเสท จํากดั   ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินภายในประเทศจํานวน 137 ลา้นบาท  โดย

     ชาํระคืนเงินตน้จากการปลอดจํานองที2ดินพร้อมสิ2งปลูกสร้างไม่ตํ2ากวา่ร้อยละ 80 ของสัญญาจะซื(อจะขาย  กาํหนดชาํระเงินตน้ภายใน  

     30  เดือน  นับจากวนัที2ลงนามในสัญญาเงินกู ้ และชาํระดอกเบี(ยทุกเดือน  โดยมีอตัราดอกเบี(ยร้อยละ  MLR  ตอ่ปี  ในระหวา่งปี 2561 

     บริษทัฯ จ่ายชาํระเงินตน้งวดสุดทา้ยครบถว้นตามสัญญา

            เงินกูย้ืมระยะยาวดงักลา่วคํ(าประกนัโดยที2ดินระหวา่งการพัฒนา ตามหมายเหตุ 14  ที2ดินและอาคารของบริษทั ตามหมายเหตุ 19

     และบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน) ค ํ(าประกนัเตม็วงเงิน

            บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั  ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน)  มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจาก

     สถาบนัการเงินภายในประเทศจํานวน 500 ลา้นบาท  กาํหนดชาํระเงินตน้ทั(งหมดตามสัญญาภายใน  81  งวด  นับแตว่นัที2มีการเบิกเงินกู ้

    จากวงเงินกูค้รั( งแรก และชาํระดอกเบี(ยทุกเดือน โดยมีอตัราดอกเบี(ยร้อยละ MLR-1.25  ตอ่ปี และอตัราดอกเบี(ยร้อยละ MLR-2.00 ตอ่ปี  

    ต ั(งแตว่นัที2 1  มีนาคม 2560   คํ(าประกนั  โดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 15 และจดจํานองที2ดินพร้อมสิ2งปลูกสร้าง และเครื2 องจักรของ

    โครงการ  ตามหมายเหตุ 19   และโดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน)  และเมื2อวนัที2 13 มิถุนายน 2560 บริษทัฯ ลงนามในสัญญา

    สินเชื2อแกไ้ขเพิ2มเติม ครั( งที2 3 เรื2อง สัญญาคํ(าประกนัหนี(คงเหลือ วงเงินรวม 281.62 ลา้นบาท คํ(าประกนัโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง 

    จํากดั (มหาชน) จากเดิมคํ(าประกนัวงเงิน โดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน)

            บริษทั แม่วงศ์ เอน็เนอยี2 จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน)  มีวงเงินสินเชื2อจากสถาบนัการเงิน

     ภายในประเทศ  จํานวน  500  ลา้นบาท  ครบกาํหนดชาํระภายใน  116  เดือน   (รวมระยะเวลาปลอดชาํระเงินตน้ )    โดยปลอดชาํระเงินตน้  

     20  เดือน  นับจากวนัที2ลงนามในสัญญา  หรือ  6  เดือน  หลงัจากผูกู้เ้ปิดดาํเนินการในเชิงพาณิชยข์องโรงไฟฟ้า  แลว้แตเ่หตุการณ์ใดจะเกิด

     ขึ(นกอ่น และชาํระดอกเบี(ยทุกเดือนโดยมีอตัราดอกเบี(ย  เดือนที2 1-48  ในอตัรา MLR -1.50 ตอ่ปี เดือนที2 49-116 ในอตัรา MLR-1.25 ตอ่ปี 

     คํ(าประกนัโดยจดจํานองที2ดินพร้อมสิ2งปลูกสร้างและเครื2 องจักรพร้อมอุปกรณ์ทั(งหมดในระบบผลิตกระแสไฟฟ้า และคํ(าประกนัโดยบริษทั 

     ทีพีซี   เพาเวอร์   โฮลดิ(ง   จํากดั   (มหาชน)     ตามสัดส่วนการถือหุ้นและโอนสิทธิรับเงินคา่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กบัธนาคาร

     เป็นผูรั้บเงิน  

            บริษทั  ทุง่สัง  กรีน  จํากดั  ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง  จํากดั  (มหาชน)    มีวงเงินสินเชื2อจากสถาบนัการเงิน

     ภายในประเทศ  จํานวน  500   ลา้นบาท  เบิกใชเ้ตม็วงเงินแลว้   บริษทัไดท้าํสัญญาขอเลื2อนเวลาการชาํระหนี( ให้เร็วขึ(น  เริ2 มชาํระเงินตน้

     งวดแรกเดือนเมษายน 2560 และสิ(นสุดสัญญาเดือนพฤศจิกายน 2568 ชาํระดอกเบี(ยทุกเดือน โดยมีอตัราดอกเบี(ย MLR-1.5 ตอ่ปี ตลอด

     อายุสัญญาเงินกู ้   คํ(าประกนัโดยจดจํานองที2ดินพร้อมสิ2งปลูกสร้างและเครื2 องจักรพร้อมอุปกรณ์ทั(งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า 
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     คํ(าประกนัโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) ซึ2 งคํ(าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้นโอนสิทธิรับเงินคา่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

     ส่วนภูมิภาคให้กบัธนาคารเป็นผูรั้บเงิน  และกาํหนดให้ดาํรงเงินสดในบญัชีเพื2อรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบี(ย จํานวน 1 งวด 

     โดยทยอยให้ครบภายใน 4 เดือน นับจากเริ2 มจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD)

            บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) มีวงเงินสินเชื2อจากสถาบนั

     การเงินภายในประเทศ จํานวน 500 ลา้นบาท โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัครบกาํหนดชาํระเวลา 25 เดือน และชาํระคืนหนี(ทั(งหมด

     ตามสัญญาภายใน 120 เดือน นับจากวนัเบิกเงินกูค้รั( งแรก (ปลอดชาํระหนี(   ระยะเวลา  24  เดือน นับจากวนัที2เบิกเงินกูง้วดแรก) ชาํระ

     ดอกเบี(ยทุกเดือน   โดยมีอตัราดอกเบี(ย MLR - 2 ตอ่ปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู ้     ค ํ(าประกนัโดยจดจํานองที2ดินพร้อมสิ2งปลูกสร้างและ

     เครื2 องจักรพร้อมอุปกรณ์ทั(งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า     คํ(าประกนัโดย   บริษทั  ทีพีซี  เพาเวอร์  โฮลดิ(ง  จํากดั  (มหาชน)

     ซึ2 งคํ(าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้นโอนสิทธิรับเงินคา่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กบัธนาคารเป็นผูรั้บเงินและกาํหนดให้ดาํรง

     เงินสดในบญัชีเพื2อรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบี(ยจํานวน 1 งวด โดยทยอยให้ครบภายใน 4 เดือน นับจากเริ2 มจําหน่ายกระแสไฟฟ้า

     ในเชิงพาณิชย ์(COD)

            บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากดั  ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน)    มีวงเงินสินเชื2อจากสถาบนั

     การเงินภายในประเทศ จํานวน 500 ลา้นบาท  โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัครบกาํหนดชาํระเวลา 25 เดือน  และชาํระคืนหนี(ทั(งหมด

     ตามสัญญาภายใน 120 เดือน  นับจากวนัเบิกเงินกูค้รั( งแรก  (ปลอดชาํระหนี(   ระยะเวลา  24  เดือน  นับจากวนัที2เบิกเงินกูง้วดแรก) ชาํระ

     ดอกเบี(ยทุกเดือน   โดยมีอตัราดอกเบี(ย   MLR - 2  ตอ่ปี    ตลอดอายุสัญญาเงินกู ้   คํ(าประกนัโดยจดจํานองที2ดินพร้อมสิ2งปลูกสร้างและ

     เครื2 องจักรพร้อมอุปกรณ์ทั(งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า   คํ(าประกนัโดยบริษทั  ทีพีซี  เพาเวอร์  โฮลดิ(ง  จํากดั (มหาชน)   ซึ2 งคํ(า

     ประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้นโอนสิทธิรับเงินคา่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กบัธนาคารเป็นผูรั้บเงินและกาํหนดให้ดาํรงเงินสด

     ในบญัชีเพื2อรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบี(ยจํานวน 1 งวด โดยทยอยให้ครบภายใน 4 เดือน นับจากเริ2มจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิง

     พาณิชย ์(COD)

            บริษทั  ปัตตานี  กรีน  จํากดั   ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั  ทีพีซี  เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน)    มีวงเงินสินเชื2อจากสถาบนัการเงิน

     การเงินภายในประเทศ จํานวน 1,450 ลา้นบาท โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัครบกาํหนดระยะเวลา  6  เดือน  นับจากวนั COD แตไ่ม่เกิน

      เดือนธันวาคม  2562  และชาํระหนี(คืนทั(งหมดตามสัญญาระยะเวลา  96  งวด  (ปลอดชาํระหนี(   ระยะเวลา  21  เดือน  นับจากวนัที2เบิกเงินกู ้

     งวดแรก วนัที2 9 มีนาคม 2561) ชาํระดอกเบี(ยทุกเดือน อตัราดอกเบี(ย MLR-2 ตอ่ปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู ้ค ํ(าประกนัโดยการจดจํานองที2ดิน

     พร้อมสิ2งปลูกสร้างและเครื2 องจักรพร้อมอุปกรณ์ทั(งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า  ค ํ(าประกนัโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั 

     (มหาชน) ซึ2 งคํ(าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้น โอนสิทธิรับเงินคา่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กบัธนาคารเป็นผูรั้บเงิน และให้ดาํรง

     เงินสดในบญัชีเพื2อรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบี(ยจํานวน 2 งวด ภายใน 2  ปีนับจากเริ2มจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD) 

     แตไ่ม่เกินเดือนมิถุนายน 2564

            บริษทั  ทีพีซีเอช  เพาเวอร์ 1 จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี  เพาเวอร์  โฮลดิ(ง  จํากดั  (มหาชน)  มีวงเงินสินเชื2อจากสถาบนั

     การเงินภายในประเทศ  จํานวน  500  ลา้นบาท  โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัครบกาํหนดระยะเวลา 19 เดือน และชาํระคืนหนี(ทั(งหมด

     ตามสัญญาภายใน  125   เดือน  นับจากวนัเบิกเงินกูค้รั( งแรก   (ปลอดชาํระหนี(   ระยะเวลา 18  เดือน นับจากวนัที2เบิกเงินกูง้วดแรก)  ชาํระ

     ดอกเบี(ยทุกเดือน     โดยมีอตัราดอกเบี(ย  MLR-1.5  ตอ่ปี    ระยะเวลา  3  ปี  และ MLR - 1.00 ตอ่ปี  ตลอดอายุสัญญาเงินกู ้ค ํ(าประกนัโดย
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     จดจํานองที2ดินพร้อมสิ2งปลูกสร้างและเครื2 องจักรพร้อมอุปกรณ์ทั(งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า คํ(าประกนัโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ 

     โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) ซึ2 งคํ(าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้น  โอนสิทธิรับเงินคา่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กบัธนาคารเป็นผูรั้บเงิน

     และกาํหนดให้ดาํรงเงินสดในบญัชี   เพื2อรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบี(ยจํานวน 1  งวด โดยทยอยให้ครบภายใน 4 เดือน  นับจากเริ2 ม

     จําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD)

            บริษทั  ทีพีซีเอช  เพาเวอร์  2  จํากดั  ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั   ทีพีซี  เพาเวอร์  โฮลดิ(ง  จํากดั  (มหาชน)  มีวงเงินสินเชื2อจากสถาบนั

     การเงินภายในประเทศ   จํานวน  500  ลา้นบาท  โดยชาํระเงินตน้งวดแรกในวนัครบกาํหนดระยะเวลา  19  เดือน   และชาํระคืนหนี(ทั(งหมด

     ตามสัญญาภายใน  125  เดือน   นับจากวนัเบิกเงินกูค้รั( งแรก   (ปลอดชาํระหนี(    ระยะเวลา  18   เดือน  นับจากวนัที2เบิกเงินกูง้วดแรก)  ชาํระ

     ดอกเบี(ยทุกเดือน โดยมีอตัราดอกเบี(ย MLR-1.5 ตอ่ปี ระยะเวลา 3 ปี และ MLR - 1.00 ตอ่ปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู ้ค ํ(าประกนัโดยจดจํานอง

     ที2ดินพร้อมสิ2งปลูกสร้างและเครื2 องจักรพร้อมอุปกรณ์ทั(งหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า  คํ(าประกนัโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง 

     จํากดั  (มหาชน)  ซึ2 งคํ(าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้น โอนสิทธิรับเงินคา่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้กบัธนาคารเป็นผูรั้บเงินและ    

     กาํหนดให้ดาํรงเงินสดในบญัชีเพื2อรองรับการชาํระเงินตน้และดอกเบี(ยจํานวน  1  งวด    โดยทยอยให้ครบภายใน  4  เดือน   นับจากเริ2 ม

     จําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย ์(COD)

            สัญญาเงินกูร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จํากดับางประการ   เชน่  การดาํรงอตัราส่วนของหนี( สินตอ่ส่วนของผูถ้ือหุ้น   ขอ้จํากดัในการจ่าย

     เงินปันผล เป็นตน้

            รายการเคลื2อนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 สรุปไดด้งันี(

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2560 1,964,061,000.00 -                                  

บวก รับเงินกูย้ืม 476,300,000.00      -                                  

หัก จ่ายคืนเงินกูย้ืม (277,351,000.00) -                                  

รวม 2,163,010,000.00   -                                  

หัก เงินกูย้ืมระยะยาวที2ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ2งปี (324,240,000.00) -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2561 1,838,770,000.00   -                                  

บาท
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27. หนี*สินตามสัญญาเช่าการเงิน

2561 2560 2561 2560

            หนี( สินตามสัญญาเชา่การเงิน 15,073,000.85     18,495,372.76 824,338.78          1,339,542.60

            หัก  หนี( สินตามสัญญาเชา่การเงินส่วน

                      ที2ครบกาํหนดชาํระภายในหนึ2 งปี (8,334,220.67) (7,226,555.37) (542,414.34) (515,203.82)

        สุทธิ 6,738,780.18       11,268,817.39 281,924.44          824,338.78

              จํานวนเงินขั(นตํ2าที2ตอ้งจ่ายสําหรับสัญญาเชา่การเงินขา้งตน้ มีดงันี(

2561 2560 2561 2560

            ภายใน 1 ปี 8,933,826.34       8,074,351.92 572,340.00          572,340.00

            เกิน 1 ปี แตไ่ม่เกิน 5 ปี 6,964,517.67       11,822,112.05 286,170.00          858,510.00

        รวม 15,898,344.01     19,896,463.97 858,510.00          1,430,850.00

            หัก  ดอกเบี(ยจ่ายในอนาคตของ

                      สัญญาเชา่การเงิน (825,343.16) (1,401,091.21) (34,171.22) (91,307.40)

            มูลคา่ปัจจุบนัของหนี( สินตามสัญญาเชา่

                      การเงิน 15,073,000.85     18,495,372.76 824,338.78          1,339,542.60

              รายละเอียดเกี2ยวกบัสินทรัพยที์2เชา่ตามสัญญาเชา่การเงิน มีดงันี(

2561 2560 2561 2560

            ยานพาหนะ 19,401,645.83     17,712,645.83 3,174,246.19       3,174,246.19       

            เครื2องจักร 20,406,542.05     16,294,392.52 -                       -                       

        รวม 39,808,187.88     34,007,038.35 3,174,246.19       3,174,246.19

            หัก   คา่เสื2อมราคาสะสม (8,205,480.08) (1,954,501.63) (1,106,823.31) (695,974.11)

            ราคาตามบญัชี 31,602,707.80     32,052,536.72 2,067,422.88       2,478,272.08

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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28. ประมาณการหนี*สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

            การเปลี2ยนแปลงในมูลคา่ปัจจุบนัภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ สําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

2561 2560 2561 2560

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

ณ วนัตน้ปี 20,269,807.00             21,791,103.00 14,266,024.00             15,791,609.00

ตน้ทุนโครงการปัจจุบนัและดอกเบี(ย 5,310,079.00               3,511,728.00 3,144,153.00               2,768,240.00

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการ

      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,063,954.00               (3,599,648.00) 1,783,450.00               (4,293,825.00)

จ่ายภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

      พนักงาน (1,928,179.00) (1,433,376.00) (1,928,179.00) -                               

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ 

ณ วนัสิ(นปี 24,715,661.00             20,269,807.00 17,265,448.00             14,266,024.00

       ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที2ทาํรายงาน
งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561

อตัราคิดลด 2.92-3.46 2.92                             

อตัราการเพิ2มขึ(นของเงินเดือน 7.17-7.82 7.17                             

อตัราการหมุนเวียนพนักงาน (พนักงานทุกชว่งอาย)ุ 0-28 0-28

อตัราการมรณะ (ตารางมรณะไทย ปี 2560 ) 100.00                         100.00                         

อตัราทุพพลภาพ (ตารางมรณะไทยปี 2560) 10.00                           10.00                           

       ตามที2กลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.20.2 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากพระราชบญัญตัิ

คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่เมื2อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา      เมื2อมีผลบงัคบัใชบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคาดวา่จะมีการ     

ตั(งสํารองผลประโยชน์พนักงานที2จะตอ้งจ่ายเพิ2มขึ(น เป็นจํานวน 0.61 ลา้นบาท สําหรับงบการเงินรวม (จํานวน 0.55 ลา้นบาท 

สําหรับงบเฉพาะกิจการ) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

       การเปลี2ยนแปลงในแตล่ะฐานขอ้สมมติฐานที2เกี2ยวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที2อาจเป็นไปไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล  ณ วนัที2รายงาน  โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอื2นๆคงที2   จะมีผลกระทบตอ่ภาระผูกพันผลประโยชน์ที2กาํหนดไวเ้ป็นจํานวน

เงินดงัตอ่ไปนี(
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เพิ2มขึ(น ลดลง เพิ2มขึ(น ลดลง

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์

     ณ วันที8 31 ธันวาคม 2561

อตัราคิดลด (เปลี2ยนแปลงร้อยละ 0.50 ) (1,161,334.00)             1,266,501.00       (637,571.00)                 (683,179.00)                 

การเพิ2มขึ(นของเงินเดือนในอนาคต

(เปลี2ยนแปลงร้อยละ 0.50 ) 1,180,953.00               (1,037,306.00)      631,650.00                  (607,174.00)                 

อตัราการหมุนเวียน

(เปลี2ยนแปลงร้อยละ 0.50 ) (1,184,383.00)             1,222,233.00       (732,029.00)                 644,130.00                  

       แม้การวิเคราะห์นี( ไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดที2คาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักลา่วแตไ่ดแ้สดง

ประมาณการความออ่นไหวของขอ้สมมติฐานตา่งๆ

29. ทุนเรือนหุ้น และใบสําคัญแสดงสิทธิที8จะซื*อหุ้น/เงินปันผล

      29.1  ใบสําคญัแสดงสิทธิ

                บริษทัฯ   มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที2จะซื(อหุ้นสามัญของบริษทั  (ใบสําคญัแสดงสิทธิ)    (TPOLY-W2)  

                จํานวนไม่เกิน  125,976,090   หน่วย   เพื2อจัดสรรให้แกผู่ถ้ือหุ้นเดิมที2จองซื(อหุ้นสามัญเพิ2มทุนตามสัดส่วน (Right Issue)   และเกิน 

                จากสิทธิ  (Excess Rights)  ในอตัราส่วน 1 หุ้นที2ไดรั้บการจัดสรร ตอ่ 2 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิโดยไม่มีราคาเสนอขายอายุไม่เกิน  

                3  ปี   นับตั(งแตว่นัที2ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ  (วนัที2 30 กนัยายน 2558 ถึงวนัที2 28 มิถุนายน 2561) โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิเทา่กบั 1 

                หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ  ตอ่  หุ้นสามัญ  1  หุ้น  และราคาการใชสิ้ทธิ  3  บาท     ทั(งนี( อตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิอาจ

                เปลี2ยนแปลงในภายหลงัตามเงื2อนไขการปรับสิทธิสําหรับการใชสิ้ทธิ 

                  การเพิ2มขึ(นและลดลงของใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวนหน่วย

2561 2560

               จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ 125,870,386                125,975,546                

               หัก       ใบสําคญัแสดงสิทธิที2ใชสิ้ทธิในระหวา่งปี (5,761,377)                   (105,160)                      

                           ใบสําคญัแสดงสิทธิหมดอายุ (120,109,009)               -                               

               จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ -                               125,870,386                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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      29.2  ทุนจดทะเบียนและทุนที2ออกเรียกชาํระแลว้

                 29 .2 .1  ในไตรมาส 1  ปี 2560  บริษทัฯ  ไดรั้บชาํระคา่หุ้นสามัญจากการใชใ้บสําคญัแสดงสิทธิ  จํานวน 2,410 หุ้น  มูลคา่หุ้นละ 3.00 

                                 บาท ทาํให้บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เป็นจํานวน 566.90 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลคา่หุ้น จํานวน 217.57 ลา้นบาท 

                                โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนที2ชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เมื2อวนัที2 11 เมษายน 2560

                 29 .2 .2  ในไตรมาส 3  ปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บชาํระคา่หุ้นสามัญจากการใชใ้บสําคญัแสดงสิทธิ จํานวน 102,750 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 3.00 

                                 บาท ทาํให้บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เป็นจํานวน 567.00 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลคา่หุ้น จํานวน 217.78 ลา้นบาท 

                                 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนที2ชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เมื2อวนัที2 11 ตุลาคม 2560

                 29 .2 .3  ในไตรมาส 1  ปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บชาํระคา่หุ้นสามัญจากการใชใ้บสําคญัแสดงสิทธิ จํานวน 707,500 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 3.00 

                                 บาท ทาํให้บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เป็นจํานวน 567.71 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลคา่หุ้น จํานวน 219.19 ลา้นบาท 

                                 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนที2ชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เมื2อวนัที2 5 เมษายน 2561

                 29 .2 .4  ในไตรมาส 2  ปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บชาํระคา่หุ้นสามัญจากการใชใ้บสําคญัแสดงสิทธิ จํานวน 5,053,877 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 3.00 

                                 บาท ทาํให้บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้เป็นจํานวน 572.76 ลา้นบาท และมีส่วนเกินมูลคา่หุ้น จํานวน 229.30 ลา้นบาท 

                                 โดยบริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนทุนที2ชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์เมื2อวนัที2 4 กรกฎาคม 2561

30. เงินปันผลจ่าย

      30.1  ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจําปี 2560 เมื2อวนัที2 26 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แกผู่ถ้ือหุ้นในอตัรา

               หุ้นละ 0.0115 บาท รวมเป็นเงิน 6.53 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลให้แกผู่ถื้อหุ้นแลว้เมื2อวนัที2 24 พฤษภาคม 2560

      30.2  ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2561 เมื2อวนัที2 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2560 ในอตัรา

               หุ้นละ 0.05 บาท เป็นจํานวนเงิน 28.38 ลา้นบาท และกนัสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิปี 2560 เรียบร้อย

               แลว้ โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นในวนัที2  24  พฤษภาคม  2561   

      30.3  บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั

               30 .3 .1  ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจําปี 2560   เมื2อวนัที2  24  เมษายน 2560  มีมติให้จ่ายเงินปันผล สําหรับปี 2559 

                              ในอตัรา 0.03 บาท ตอ่หุ้น รวมเป็นเงิน 12.04 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจํานวนร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ 

                              ปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 1.44 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลให้แกผู่ถ้ือหุ้น เมื2อวนัที2 24 พฤษภาคม 2560

               30 .3 .2  ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจําปี 2561  เมื2อวนัที2  25  เมษายน 2561  มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2560 

                             ในอตัราหุ้นละ 0.0563  บาท เป็นจํานวนเงิน 22.59 ลา้นบาท และกนัสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ

                             ปี 2560  เรียบร้อยแลว้ โดยมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้นในวนัที2  24 พฤษภาคม 2561

      30.4  บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั  (มหาชน)

                30 .4 .1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   ครั( งที2   3/2560   เมื2อวนัที2  15    มีนาคม  2560    มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาล ในอตัรา  1.25 บาท  ตอ่หุ้น รวมเป็นเงิน 25.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจํานวนร้อยละ 5 

                               ของกาํไรสุทธิ ปี 2559 โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื2อวนัที2 30 มีนาคม 2560 

                30 .4 .2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครั( งที2  4/2560   เมื2อวนัที2 19  พฤษภาคม  2560   มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาล ในอตัรา 1.00 บาท ตอ่หุ้น รวมเป็นเงิน 20.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ  5 

                               ของกาํไรสุทธิ สําหรับงวดสิ(นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2560 โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื2อวนัที2 15 มิถุนายน 2560
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                30 .4 .3  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครั( งที2  5/2560    เมื2อวนัที2 14  กรกฏาคม  2560    มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาล ในอตัรา 1.00 บาท ตอ่หุ้น รวมเป็นเงิน 20.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ  5 

                               ของกาํไรสุทธิ สําหรับงวด สิ(นสุดวนัที2 30 มิถุนายน 2560 กาํหนดจ่ายเงินปันผลเมื2อวนัที2 17 สิงหาคม 2560

                30 .4 .4  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครั( งที2  7/2560  เมื2อวนัที2  6   พฤศจิกายน  2560   มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาล ในอตัรา 1.25 บาท ตอ่หุ้น รวมเป็นเงิน 25.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ  5 

                               ของกาํไรสุทธิ สําหรับงวดสิ(นสุดวนัที2 30 กนัยายน 2560 เป็นจํานวนเงิน 1.79 ลา้นบาท กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที2 15 

                               พฤศจิกายน 2560  

                30 .4 .5  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   ครั( งที2  1/2561    เมื2อวนัที2  22   มกราคม  2561    มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาล ในอตัรา 1.50 บาท ตอ่หุ้น  รวมเป็นเงิน 30.00 ลา้นบาท และกนัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ  5 

                               ของกาํไรสุทธิ  สําหรับปีสิ(นสุดวนัที2  31  ธันวาคม  2560 เป็นจํานวนเงิน 0.54 ลา้นบาท  กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที2 23 

                               กุมภาพันธ์ 2561

                30 .4 .6  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   ครั( งที2   3/2561    เมื2อวนัที2  24    เมษายน   2561    มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาล ในอตัรา 1.75 บาท ตอ่หุ้น รวมเป็นเงิน 35.00 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื2อวนัที2 15 พฤษภาคม 2561

                30 .4 .7  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   ครั( งที2  4/2561     เมื2อวนัที2   3    สิงหาคม  2561     มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาลในอตัรา  1.00   บาทตอ่หุ้น  รวมเป็นเงิน 20.00 ลา้นบาท  โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื2อวนัที2 15 สิงหาคม 2561

                30 .4 .8  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   ครั( งที2  5/2561   เมื2อวนัที2  5  พฤศจิกายน  2561   มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาลในอตัรา 1.00 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงิน 20.00 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื2อวนัที2 14 พฤศจิกายน 2561

      30.5  บริษทั แม่วงศ์ เอน็เนอยี2 จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน)

                30 .5 .1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   ครั( งที2   1/2560   เมื2อวนัที2  20  มกราคม  2560    มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาล  ในอตัรา  20.00   บาท  ตอ่หุ้น  รวมเป็นเงิน  40.00   ลา้นบาท   และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย  เป็นจํานวน

                               ร้อยละ  5  ของกาํไรสุทธิ  สําหรับปีสิ(นสุดวนัที2  31  ธันวาคม 2559  เป็นจํานวน 5.95 ลา้นบาท  โดยมีการจ่ายเงินปันผล

                               เมื2อวนัที2 28 กุมภาพันธ์ 2560

                30 .5 .2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครั( งที2   4/2560    เมื2อวนัที2  2   พฤษภาคม  2560   มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาล   ในอตัรา   10.00   บาท  ตอ่หุ้น  รวมเป็นเงิน   20.00   ลา้นบาท   และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจํานวน

                               ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ  สําหรับงวดสิ(นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2560 เป็นจํานวนเงิน 1.37 ลา้นบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผล

                               เมื2อวนัที2 16 พฤษภาคม 2560

               30 .5 .3  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั    ครั( งที2   1/2561   เมื2อวนัที2   22   มกราคม  2561     มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                              ระหวา่งกาลในอตัรา 5.00  บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงิน 10.00  ลา้นบาท  และไดก้นัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ 5 

                              ของกาํไรสุทธิ    สําหรับปีสิ(นสุดวนัที2   31   ธันวาคม   2560    เป็นจํานวนเงิน  2.67   ลา้นบาท  โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื2อ

                              วนัที2 23 กุมภาพันธ์ 2561

               30 .5 .4  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครั( งที2 3/2561 เมื2อวนัที2 3 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

                              ในอตัรา  3.00   บาทตอ่หุ้น   รวมเป็นเงิน  6.00  ลา้นบาท   และไดก้นัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ  5  ของกาํไร

                              สําหรับงวดสิ(นสุดวนัที2 30 มิถุนายน 2561 เป็นจํานวนเงิน 2.05 ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัที2 15 สิงหาคม 2561
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               30 .5 .5  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   ครั( งที2  4/2561   เมื2อวนัที2  5  พฤศจิกายน  2561   มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                              ระหวา่งกาลในอตัรา 4.00 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงิน 8.00 ลา้นบาท และไดก้นัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ 5 

                              ของกาํไร  สําหรับงวดสิ(นสุดวนัที2  30  กนัยายน  2561  เป็นจํานวนเงิน  0.65  ลา้นบาท  โดยทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัที2 

                             14  พฤศจิกายน 2561

      30.6  บริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน)

                30 .6 .1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   ครั( งที2  4/2560  เมื2อวนัที2  19  พฤษภาคม  2560   มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาล   ในอตัรา  10.00   บาท  ตอ่หุ้น  รวมเป็นเงิน  20.00   ลา้นบาท  และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย  เป็นจํานวน

                               ร้อยละ  5  ของกาํไรสุทธิ  สําหรับงวดสิ(นสุดวนัที2 31 มีนาคม 2560  เป็นจํานวน 1.54 ลา้นบาท  โดยมีการจ่ายเงินปันผล

                               เมื2อวนัที2 15 มิถุนายน 2560

                30 .6 .2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครั( งที2   5/2560    เมื2อวนัที2  14   กรกฎาคม  2560  มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                               ระหวา่งกาล   ในอตัรา   10.00   บาท  ตอ่หุ้น  รวมเป็นเงิน   20.00    ลา้นบาท  และกนัทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจํานวน

                               ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ  สําหรับงวดสิ(นสุดวนัที2 30 มิถุนายน 2560 โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื2อวนัที2 17 สิงหาคม 2560

               30 .6 .3  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  ครั( งที2  7/2560   เมื2อวนัที2  6  พฤศจิกายน 2560  ไดมี้มติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                              ระหวา่งกาลในอตัรา 12.50  บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงิน 25.00  ลา้นบาท และไดก้นัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ 5 

                              ของกาํไรสุทธิ   สําหรับงวดสิ(นสุดวนัที2  30  กนัยายน  2560   เป็นจํานวนเงิน  1.99   ลา้นบาท  โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื2อ

                              วนัที2 15 พฤศจิกายน 2560

               30 .6 .4  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   ครั( งที2   1/2561   เมื2อวนัที2  21  กุมภาพันธ์ 2561  มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                              ระหวา่งกาลในอตัรา 2.50  บาทตอ่หุ้น  รวมเป็นเงิน 5.00  ลา้นบาท  และไดก้นัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ 5 

                              ของกาํไรสุทธิ   สําหรับปีสิ(นสุดวนัที2  31   ธันวาคม  2560    เป็นจํานวนเงิน  3.65    ลา้นบาท  โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื2อ

                              วนัที2  22  มีนาคม  2561

               30 .6 .5  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   ครั( งที2  3/2561    เมื2อวนัที2  24   เมษายน  2561   มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                              ระหวา่งกาลในอตัรา 7.50 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงิน 15.00  ลา้นบาท และไดก้นัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ 5 

                              ของกาํไรสุทธิ   สําหรับปีสิ(นสุดวนัที2  31  ธันวาคม  2560   เป็นจํานวนเงิน  1.54   ลา้นบาท   โดยมีการจ่ายเงินปันผลเมื2อ

                              วนัที2 15 พฤษภาคม 2561

               30 .6 .6  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั    ครั( งที2    4/2561    เมื2อวนัที2   3   สิงหาคม   2561     มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                              ระหวา่งกาลในอตัรา 12.50 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงิน 25.00 ลา้นบาท และไดก้นัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ 5 

                              ของกาํไรสุทธิ   สําหรับงวดสิ(นสุดวนัที2 30  มิถุนายน 2561    เป็นจํานวนเงิน  1.91  ลา้นบาท     โดยทาํการจ่ายเงินปันผล

                              ในวนัที2 20 สิงหาคม 2561

               30 .6 .7  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   ครั( งที2   5/2561   เมื2อวนัที2  5  พฤศจิกายน   2561    มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

                              ระหวา่งกาลในอตัรา 20.00 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงิน 40.00 ลา้นบาท และไดก้นัทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ 5 

                              ของกาํไรสุทธิ   สําหรับงวดสิ(นสุดวนัที2 30  กนัยายน 2561    เป็นจํานวนเงิน  1.96  ลา้นบาท     โดยทาํการจ่ายเงินปันผล

                              ในวนัที2 14 พฤศจิกายน 2561

      30 .7  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที2 4/2561  เมื2อวนัที2  5  พฤศจิกายน 2561  ของบริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั 

                ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน)  มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 1.00 บาทตอ่หุ้น 

                รวมเป็นเงิน  25.00  ลา้นบาท  และไดก้นัทุนสํารองตามกฎหมาย  เป็นจํานวนร้อยละ  5  ของกาํไรสุทธิ  สําหรับงวดสิ(นสุดวนัที2  30 

                 กนัยายน 2561  เป็นจํานวนเงิน 4.90 ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายเงินปันผลเมื2อวนัที2 14 พฤศจิกายน 2561
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      30.8  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที2 7/2561 เมื2อวนัที2 3 ธันวาคม 2561 ของบริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากดั ซึ2 งเป็น

                บริษทัยอ่ยของบริษทั  ทีพีซี  เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน)  มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 0.40 บาทตอ่หุ้น รวม

                เป็นเงิน 10.00 ลา้นบาท และไดก้นัทุนสํารองตามกฎหมาย เป็นจํานวนร้อยละ 5  ของกาํไรสุทธิ สําหรับงวดสิ(นสุดวนัที2 30 กนัยายน 

                2561 เป็นจํานวนเงิน 0.64 ลา้นบาท โดยทาํการจ่ายเงินปันผลเมื2อวนัที2 20 ธันวาคม 2561

31. ทุนสํารองตามกฎหมาย

              บริษทัฯ  ตอ้งจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอยา่งน้อยร้อยละ  5  ของกาํไรสุทธิประจํางวดหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  (ถา้มี)  

      จนกวา่จะครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 โดยทุนสํารองตามกฎหมาย

      ไม่สามารถนํามาจ่ายเงินปันผลได ้

32.  กําไรต่อหุ้นขั*นพื*นฐาน

                  กาํไรตอ่หุ้นขั(นพื(นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปี ดว้ยจํานวนหุ้นสามัญที2ออกจําหน่ายและเรียกชาํระแลว้ โดยวิธีถวัเฉลี2ย

ถว่งนํ(าหนักแสดงไดด้งันี(

                 กาํไรตอ่หุ้นขั(นพื(นฐาน สําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

 2561 2560  2561 2560

กาํไรสําหรับปี 157,788,627.82  175,385,164.45 61,928,446.70    103,371,913.76

จํานวนหุ้นสามัญที2ออก ณ วนัตน้ปี 566,998,107 566,892,947 566,998,107 566,892,947

ผลกระทบจากการออกหุ้นสามัญ 3,112,325 27,839 3,112,325 27,839

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถวัเฉลี2ยถว่งนํ(าหนัก 570,110,432 566,920,786 570,110,432 566,920,786

กาํไรตอ่หุ้นขั(นพื(นฐาน 0.28 0.31 0.11 0.18

33. สัญญาและข้อตกลงที8สําคัญ

              กลุม่บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซื(อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค        ประเภทการรับซื(อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มากสําหรับ

     การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน กลุม่บริษทัยอ่ยไดมี้การทาํสัญญาซื(อขายไฟฟ้า การรับซื(อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มากสําหรับ

     การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นแบบ Feed-in-Tariff  (FiT)  มีดงันี(

บริษทั พื(นที2โครงการ ระยะเวลาการขายไฟฟ้า

     บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั จังหวดันครศรีธรรมราช เริ2มดาํเนินการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 

เมื2อวนัที2 15 มีนาคม 2556

      บริษทั แม่วงศ์ เอน็เนอยี2  จํากดั จังหวดันครสวรรค์ เริ2มดาํเนินการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิง

พาณิชย ์(COD) เมื2อวนัที2 12 ตุลาคม 2558

      บริษทั ทุง่สัง  กรีน จํากดั จังหวดันครศรีธรรมราช เริ2มดาํเนินการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้

เมื2อวนัที2 3 ตุลาคม 2559
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33. สัญญาและข้อตกลงที8สําคัญ (ต่อ)

บริษทั พื(นที2โครงการ ระยะเวลาการขายไฟฟ้า

     บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั จังหวดัพัทลุง เริ2มดาํเนินการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้

เมื2อวนัที2 7 กรกฎาคม 2560

     บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากดั จังหวดัสตูล เริ2มดาํเนินการจําหน่ายกระแสไฟฟ้าแลว้ 

เมื2อวนัที2 9 กุมภาพันธ์ 2561

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั จังหวดัยะลา ยงัไม่เริ2 มดาํเนินงาน(อยูร่ะหวา่งกอ่สร้าง)

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั จังหวดัยะลา ยงัไม่เริ2 มดาํเนินงาน(อยูร่ะหวา่งกอ่สร้าง)

     บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากดั จังหวดันราธิวาส ยงัไม่เริ2 มดาํเนินงาน(อยูร่ะหวา่งกอ่สร้าง)

              บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาซื(อขายไฟฟ้า การรับซื(อไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มากสําหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน เป็นแบบ 

     Adder ดงันี(

บริษทั พื(นที2โครงการ ระยะเวลาการขายไฟฟ้า

บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั จังหวดัปัตตานี ยงัไม่เริ2 มดาํเนินงาน(อยูร่ะหวา่งกอ่สร้าง)

34. ภาษีเงินได้

            กลุม่บริษทับนัทึกภาษีเงินไดไ้วเ้ทา่กบัจํานวนเงินที2จะตอ้งจ่ายจริงตามกฎหมายภาษีอากรในอตัราร้อยละ  20    และในอตัราร้อยละ  3 

      ของกาํไรสุทธิ กรณีที2บริษทัประกอบกิจการการให้บริการที2มีสถานประกอบการตั(งอยูใ่นเขตพัฒนาพิเศษเศรษฐกิจเฉพาะกิจตามพระราช

      กฤษฎีกาฉบบัที2 466

35. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

            รายการคา่ใชจ้่ายตามลกัษณะที2สําคญัสําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ไดแ้ก่

 2561 2560  2561 2560

วสัดุกอ่สร้างและวสัดุสิ(นเปลืองใชไ้ป 946,709,602.36  1,156,923,665.71  969,538,182.36  1,105,066,086.98

ซื(อที2ดินและจ่ายคา่แรงผูรั้บเหมา 48,067,535.56    86,652,761.05       -                      -                      

การเปลี2ยนแปลงในที2ดินงานระหวา่งกอ่สร้าง 32,057,486.97    371,452,097.60     -                      -                      

คา่จ้างเหมา 559,502,512.00  835,935,656.42     559,502,512.00  794,699,675.90

คา่ใชจ่้ายเกี2ยวกบัพนักงาน 259,045,834.12  205,357,271.05     210,776,154.15  175,274,013.23

คา่ตอบแทนกรรมการ 13,249,400.00    13,760,000.00       4,830,000.00      4,320,000.00

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร

    - บนัทึกรวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการบริหาร 33,122,451.41    33,466,300.16       17,522,356.85    22,620,129.44

คา่เสื2อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 156,108,515.60  109,269,505.57     12,650,730.43    13,010,495.97

คา่ที2ปรึกษาและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า 504,204,287.71  477,205,815.58 -                      -                      

คา่เชื(อเพลิง 131,020,601.09  -                        -                      -                      
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36. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ / ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี

            คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี(

 2561 2560  2561 2560

       ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

       ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 4,549,134.57      24,957,344.70       4,511,156.10      24,919,683.31    

       ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี :

       ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

           แตกตา่งชั2วคราวและการกลบัรายการผล

           แตกตา่งชั2วคราว 1,031,070.74 (6,367,000.73) 9,969,460.93 (1,403,079.07)

       คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดที้2แสดงอยูใ่น

           งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 5,580,205.31      18,590,343.97       14,480,617.03    23,516,604.24    

 2561 2560  2561 2560

       ภาษีเงินไดที้2รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื2น

       ภาษีเงินไดที้2เกี2ยวขอ้งกบั

           กาํไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกั

                 คณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับ

                 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (356,690.00) 858,765.00 (356,690.00) 858,765.00

       คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดที้2รับรู้ใน

           กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื2น (356,690.00) 858,765.00 (356,690.00) 858,765.00

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
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      36.2  รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวา่งคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที2ใช ้สําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 

               31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งันี(

รายไดท้ี2ได ้ รายไดท้ี2ไมไ่ด ้ รายไดท้ี2ได ้ รายไดท้ี2ไมไ่ด ้

รับการยกเวน้ รับการยกเวน้ รับการยกเวน้ รับการยกเวน้

ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชกีอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 657,986,105.30         (79,538,635.62) 459,082,464.35 (25,068,281.34)

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -                           20% -                           20%

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชกีอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

        คูณอตัราภาษี -                           (15,907,727.12) -                           (5,013,656.27)

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :

        รายการตอ้งหา้มทางภาษี -                           6,845,212.70             -                           16,725,834.71            

        ผลขาดทุนทางภาษีที2ไมใ่ชสิ้ทธิ -                           8,732,665.97             -                           5,950,749.38             

        รายจ่ายที2มีสิทธิหกัเพิ2ม -                           (795,770.13) -                           (654,840.40)

       อื2น ๆ -                           5,098,119.70             -                           637,086.35

ผลกระทบตอ่ภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี

       จากการทาํงบการเงินรวม -                           1,607,704.19             -                           945,170.20

คา่ใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินไดท้ี2แสดงอยูใ่น

        งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -                           5,580,205.31 -                           18,590,343.97        อตัราภาษีเงินไดท้ี2แทจ้ริง -                           (7.02)% -                           -(74.16)%

        อตัราภาษีเงินไดท้ี2แทจ้ริง (7.02)% (74.16)%

2561 2560

กาํไรทางบญัชกีอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 76,409,063.73            126,888,518.00

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20%

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชกีอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

        คูณอตัราภาษี 15,281,812.75            25,377,703.60

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :

        รายการตอ้งหา้มทางภาษี 2,905,699.35             3,243,668.41

        รายจ่ายที2มีสิทธิหกัเพิ2ม (787,103.33) (649,725.63)

        รายไดท้ี2ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้ (2,919,791.74) (4,455,042.14)

คา่ใชจ้่าย(รายได)้ภาษีเงินไดท้ี2แสดงอยูใ่น

        งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 14,480,617.03            23,516,604.24

        อตัราภาษีเงินไดท้ี2แทจ้ริง 18.95% 18.53%
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      36.3  ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

                       ประกอบดว้ยรายการดงัตอ่ไปนี(

2561 2560 2561 2560

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

     คา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ 9,870,674.96            9,870,674.96 9,830,674.96           9,830,674.96

     ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 4,050,806.60            3,443,206.20           3,453,089.60           2,853,204.80

     ประมาณการงานซ่อม 9,913,284.74            6,178,941.51 9,913,284.74           6,178,941.51

     ประมาณการหนี( สินที2คาดวา่จะเกิดขึ(น 1,448,875.46            15,395,874.42 1,448,875.46           15,395,874.42

     ขาดทุนสะสม 14,057,347.70          16,276,984.96         -                           -                         

     กาํไรระหวา่งกนัรอรับรู้- สินทรัพยสุ์ทธิ

          ของโรงไฟฟ้า 49,593,892.89          38,506,885.44 -                           -                         

รวม 88,934,882.35          89,672,567.49 24,645,924.76         34,258,695.69

หัก  คา่เผื2อการดอ้ยคา่ (20,557,120.12) (20,951,810.38) (9,830,674.96) (9,830,674.96)

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  - สุทธิ 68,377,762.23          68,720,757.11 14,815,249.80         24,428,020.73

              ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย เป็นบริษทัที2ลงทุนในบริษทัอื2นที2ประกอบ

      ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนเป็นหลกั     มีรายไดห้ลกัจากเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้      ซึ2 งรายไดจ้ากเงินปันผล

      รับจากธุรกิจที2ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ทาํให้ไม่มีโอกาสการใชสิ้ทธิสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดั

      บญัชี จํานวน 10.79 ลา้นบาท จึงตั(งคา่เผื2อการดอ้ยคา่ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดัทั(งจํานวน

37. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

              คา่ตอบแทนกรรมการนี( เป็นผลประโยชน์ที2จ่ายให้แกก่รรมการของบริษทัฯ   และบริษทัยอ่ย   ตามมาตรา  90   ของพระราชบญัญตัิ

      บริษทัมหาชนจํากดั โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที2เกี2ยวขอ้งที2จ่ายให้กบักรรมการ 

              คา่ตอบแทนผูบ้ริหารเป็นคา่ใชจ่้ายเกี2ยวกบัเงินเดือน    คา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื2นให้แกก่รรมการและผูบ้ริหาร   ตามนิยาม

      ในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  อนัไดแ้ก ่  ผูจ้ัดการหรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหาร

      สี2รายแรกตอ่จากผูจ้ัดการลงมา  และผูซึ้2 งดาํรงตาํแหน่งเทียบเทา่ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัผูบ้ริหารรายที2สี2ทุกราย 
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38. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

              ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที2นําเสนอนี(สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ   ที2ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นดาํเนินงานไดรั้บและสอบทาน

อยา่งสมํ2าเสมอ เพื2อใชใ้นการตดัสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน

              กลุม่บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกั คือ การรับเหมากอ่สร้าง บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจบนส่วนงานหลกั คือ  1) การรับเหมากอ่สร้าง  

2) พัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ 3) ขายสินคา้และบริการ   4) ขายพลงังาน

              จําแนกตามส่วนงาน สําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี(

 2561 2560  2561 2560  2561 2560  2561 2560  2561 2560  2561 2560

รายไดจ้ากการรับเหมากอ่สร้าง 2,108.60      2,638.18 -             -             -          -          -          -          (445.05) (574.53) 1,663.55 2,063.65

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า -                -             1,560.12   1,092.68   -          -          -          -          -          -          1,560.12  1,092.68

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ -                -             -             -             113.32    258.18    -          -          -          -          113.32     258.18

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ -                -             -             -             -          -          53.73      37.79      (24.09) (20.30) 29.64        17.49        

ตน้ทุนงานรับเหมากอ่สร้าง (1,887.41) (2,348.06) -             -             -          -          -          -          383.80    525.42 (1,503.61) (1,822.64)

ตน้ทุนจากการขายไฟฟ้า -                -             (823.82) (585.27) -          -          -          -          8.04        4.57        (815.78) (580.70)

ตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ -                -             -             -             (80.13) (190.96) -          -          -          0.18 (80.13) (190.78)

ตน้ทุนจากการขายสินคา้และบริการ -                -             -             -             -          -          (47.39) (33.59) 22.83      18.71 (24.56) (14.88)

กาํไร(ขาดทุน)จากการ

       ดาํเนินงานตามสว่นงาน 221.19         290.12 736.30      507.41 33.19      67.22 6.34        4.20        (54.47) (45.95) 942.55     823.00

รายไดอ้ื2น 66.57           38.54         9.84           14.37         4.42 0.25 0.38 0.54 (25.91) (25.71) 55.30        27.99

ตน้ทุนในการจดัจาํหนา่ยและ

       คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร (171.47)        (148.57)     (94.19)       (84.76)       (22.86)     (38.95)     (3.70)       (4.53)       0.40        0.40        (291.82) (276.41)

คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร (17.52)          (22.62)       (15.60)       (10.85)       -          -          -          -          -          -          (33.12) (33.47)

(หนี(สงสยัจะสูญ)/โอนกลบัคา่เผื2อ

       หนี(งสงสยัจะสูญ (0.30)            10.18         -             (0.08)          -          -          (0.25)       (5.13)       (2.07)       11.53      (2.62) 16.50

ขาดทุนจากการลดมูลคา่เงินลงทุน -                -             -             (49.77)       -          -          -          -          -          -          -            (49.77)

คา่ใชจ้า่ยอื2น -                -             -             (0.25)          -          -          -          -          -          -          -            (0.25)

ตน้ทุนทางการเงิน (22.80)          (22.73)       (81.73)       (63.93)       (8.49)       (11.16)     (0.31)       (1.15)       15.43      19.11      (97.90)      (79.86)

สว่นแบง่กาํไร(ขาดทุน)จาก

      เงินลงทุนในกจิการร่วมคา้ -                -             6.43           14.42         -          -          -          -          (0.38)       (8.15)       6.05          6.27

รายได(้คา่ใชจ้า่ย)ภาษีเงินได้ (14.48)          (23.52)       (0.30)          (0.28)          (1.56)       (4.19)       (0.32)       -          11.09      9.40        (5.57) (18.59)

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 61.19 121.40 560.75 326.28 4.70 13.17 2.14 (6.07) (55.91) (39.37) 572.87 415.41
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ขายอสงัหาริมทรัพย์

สว่นงาน

ขายสินคา้และบริการ
รายการตดับญัชี รวม

รับเหมากอ่สร้าง ขายไฟฟ้า
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39. เงินกองทุนสํารองเลี*ยงชีพพนักงาน

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดจ้ัดตั(งเงินกองทุนสํารองเลี(ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเลี(ยงชีพ พ.ศ. 2530

              ตามระเบียบกองทุน   พนักงานจ่ายสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ   3 - 10   ของเงินเดือนแตล่ะเดือนและบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

      จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 - 10  ของเงินเดือนพนักงาน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดแ้ตง่ตั(งผูจ้ัดการกองทุนเพื2อบริหารกองทุนให้เป็นไป

      ตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวงฉบบัที2  2    (พ.ศ.  2532)   ออกตามความในพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี(ยงชีพ พ.ศ. 2530

              เมื2อวนัที2  14  มีนาคม  2559 บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยไดแ้กไ้ขขอ้บงัคบัการจ่ายเงินสะสม  และจ่ายสมทบเขา้กองทุน  โดยพนักงาน

      จ่ายสะสมเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ  3 - 15  ของเงินเดือนแตล่ะเดือน  บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบในอตัรา ร้อยละ 3 - 10

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี(ยงชีพพนักงาน สําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

      จํานวน 5,641,003.81 บาท และ 3,995,494.36 บาท ตามลาํดบั

40. เครื8องมือทางการเงิน

              บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีนโยบายที2จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที2เป็นตราสารอนุพันธ์เพื2อการเกง็กาํไรหรือการคา้

      40.1  ความเสี2ยงดา้นสภาพคลอ่ง

               ความเสี2ยงดา้นสภาพคลอ่งหรือความเสี2ยงในการระดมทุน  คือ  ความเสี2ยงที2บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยจะเผชิญกบัความยุง่ยากในการ

      ระดมทุนให้เพียงพอและทนัเวลาตอ่การปฏิบติัตามภาระผูกพันที2ระบุไวใ้นเครื2 องมือทางการเงิน ความเสี2ยงดา้นสภาพคลอ่งอาจเกิดจาก

      การที2กิจการไม่สามารถขายสินทรัพยท์างการเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาที2ใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยุติธรรม

      40.2  ความเสี2ยงจากอตัราดอกเบี(ย

               เป็นความเสี2ยงที2เกิดจากการเปลี2ยนแปลงระดบัอตัราดอกเบี(ยที2อาจเกิดขึ(นในอนาคต เนื2องจากบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืม

      จากสถาบนัการเงินแตส่่วนใหญเ่ป็นเงินกูย้ืมระยะยาว  ดงันั(นความเสี2ยงในเรื2 องอตัราดอกเบี(ยจึงไม่กอ่ให้เกิดความเสียหายแกบ่ริษทัฯ  

      และบริษทัยอ่ย    ประกอบกบัการที2กิจการจะมีการขอเปลี2ยนแปลงเงื2อนไขการกูย้ืมหรือมีการหาแหลง่เงินกูใ้หม่ที2มีภาระดอกเบี(ยตํ2า

      มาทดแทนแหลง่เงินกูเ้ดิม

      40.3  ความเสี2ยงดา้นการให้สินเชื2อ

               บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยมีความเสี2ยงดา้นการให้สินเชื2อที2เกี2ยวเนื2องกบัลูกหนี(ของกิจการ  อยา่งไรกต็าม   หากมีลูกหนี( ที2บริษทัฯ 

      และบริษทัยอ่ยคาดวา่อาจจะมีปัญหาดา้นการชาํระเงินแลว้ผูบ้ริหารของกิจการมีนโยบายที2จะบนัทึกคา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญให้เพียงพอ

      กบัโอกาสที2จะเกิดความสูญเสียดงักลา่ว

      40.4  มูลคา่ยุติธรรมของเครื2 องมือทางการเงิน

               ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี( สินทางการเงิน อนัไดแ้ก ่เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลูกหนี(การคา้และลูกหนี(

      หมุนเวียนอื2น  เงินให้กูย้ืมระยะสั(น  ลูกหนี( เงินประกนัผลงาน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั(นจากสถาบนัการเงิน เจ้าหนี(

      การคา้และเจ้าหนี(หมุนเวียนอื2น  หนี( สินตามสัญญาเชา่การเงิน และเจ้าหนี( เงินประกนัผลงาน มีมูลคา่ใกลเ้คียงกบัมูลคา่ยุติธรรม
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      40.5  ความเสี2ยงจากอตัราแลกเปลี2ยน

               บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยมีความเสี2ยงจากอตัราแลกเปลี2ยนอนัเกี2ยวเนื2องจากการซื(อวสัดุกอ่สร้างเป็นเงินตราตา่งประเทศ

      บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสัญญาซื(อขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า  เพื2อใชเ้ป็นเครื2 องมือในการป้องกนัความเสี2ยง

      ซึ2 งสัญญาดงักลา่วมีอายุไม่เกินหนึ2 งปี

               บริษทัฯ   และบริษทัยอ่ยมีสัญญาซื(อเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าคงเหลือ ดงันี(

2561 2560 2561 2560

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 32.47 - 33.06 -                   4,958,000.00    -                                        

2561 2560 2561 2560

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 32.47 - 33.06 -                   4,958,000.00    -                                        

41. ภาระผกูพนัและหนี*สินที8อาจจะเกิดขึ*นภายหน้า

               ณ วนัสิ(นสุดรอบระยะเวลาบญัชี วนัที2 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพัน และหนี( สินที2อาจจะเกิดขึ(นดงันี(

      41.1 บริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน)  มีภาระผูกพัน และหนี( สินที2อาจจะเกิดขึ(นดงันี(

              41.1.1  บริษทัฯ  มีภาระผูกพันจากการที2ธนาคารพาณิชยอ์อกหนังสือคํ(าประกนัให้  ซึ2 งมีมูลคา่รวมทั(งสิ(น   จํานวน  1,527.68

                               ลา้นบาท แยกเป็นหนังสือคํ(าประกนัเกี2ยวกบัสัญญากอ่สร้าง จํานวน 484.40 ลา้นบาท หนังสือคํ(าประกนัสัญญา หนังสือ

    คํ(าประกนัการซื(อขายวสัดุกอ่สร้างที2ออกให้แกผู่ข้ายวสัดุกอ่สร้าง จํานวน 5.00 ลา้นบาท หนังสือคํ(าประกนัเงินประกนั

    ผลงาน  จํานวน  81.21  ลา้นบาท หนังสือคํ(าประกนัการขอใชไ้ฟฟ้าจํานวน 5.06  ลา้นบาท  หนังสือคํ(าประกนัการยื2น

                     ซองประกวดราคาจํานวน  320.81  ลา้นบาท หนังสือคํ(าประกนัเกี2ยวกบัเงินรับลว่งหน้าคา่งานกอ่สร้าง  จํานวน 631.20

    ลา้นบาท 

              41.1.2  บริษทัฯ มีภาระผูกพันที2ตอ้งจ่ายเพิ2มเติมตามสัญญาการจ้างเหมางาน จํานวน  2,347.70  ลา้นบาท  จากมูลคา่สัญญาการจ้าง

    เหมางานทั(งหมด  จํานวน   3,707.45   ลา้นบาท  จ่ายชาํระและรับรู้บญัชีแลว้   จํานวน   1,080.11   ลา้นบาท  และยกเลิก

    สัญญาอีก จํานวน 279.64 ลา้นบาท

              41.1.3  บริษทัฯ  มีภาระผูกพันที2ตอ้งจ่ายตามสัญญาเชา่ดาํเนินงานรวมทั(งสิ(น 1.75 ลา้นบาท  แยกเป็นภาระผูกพันที2มีอายุไม่เกิน 

    1 ปี จํานวน 1.75 ลา้นบาท 

              41.1.4  บริษทัฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการกบัผูใ้ห้บริการหลายราย บริษทัมีภาระที2ตอ้งจ่ายคา่บริการจนครบกาํหนดสัญญา 

      จํานวน 8.32 ลา้นบาท

อตัราแลกเปลี2ยนตอ่บาท
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              41.1.5  บริษทัฯ    ไดบ้นัทึกหนี( สินจากคดีความตามที2ศาลชั(นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯ   จ่ายคา่ความเสียหายให้แกก่ลุม่บุคคล

    ที2ยื2นฟ้องบริษทั  เป็นจํานวน  152,600  บาท  พร้อมดอกเบี(ยร้อยละ  7.50  ตอ่ปี  จากเงินตน้  นับจากวนัฟ้องจนกวา่จะชาํระ

    เสร็จ   และคา่ฤชาธรรมเนียมศาล   ในระหวา่งปี   2560   ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษา   ให้บริษทัฯ   จ่ายคา่เสียหายเพิ2มขึ(น

    จากคาํพิพากษาศาลชั(นตน้ อีกจํานวน 502,646 บาท พร้อมดอกเบี(ยร้อยละ 7.50 ตอ่ปี และวนัที2 11 เมษายน 2561  บริษทัฯ 

    ไดว้างเงินชาํระหนี( ตอ่ศาล ตามคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ โดยทาํแคชเชียร์เชค็สั2งจ่าย ศาลแพ่งกรุงเทพใต ้จํานวน 61,753.42 

    บาท คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

              41.1.6  บริษทัฯ มีสัญญาให้บริการกบัลูกคา้ซึ2 งยงัไม่ไดรั้บรู้รายไดห้รือยงัไม่ไดป้ฏิบติังานเป็นจํานวนเงิน 3,951.22 ลา้นบาท

      41.2  บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพันดงันี(

              41.2.1  บริษทัฯ มีภาระผูกพันการคํ(าประกนัวงเงินสินเชื2อ จํานวน 500.00 ลา้นบาท ให้กบับริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั 

      ซึ2 งเป็นกิจการที2ควบคุมร่วมกนั โดยคํ(าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายในวงเงิน จํานวน 230.00 ลา้นบาท

              41.2.2  บริษทัฯ มีภาระผูกพันจากการคํ(าประกนัวงเงินสินเชื2อ จํานวน 500.00  ลา้นบาท ให้กบับริษทั แม่วงศ์ เอน็เนอยี2 จํากดั  

      ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย โดยคํ(าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายในวงเงิน จํานวน 425.00 ลา้นบาท

              41.2.3  บริษทัฯ มีภาระผูกพันจากการคํ(าประกนัวงเงินสินเชื2อ จํานวน 500.00 ลา้นบาท ให้กบับริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั 

      ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย โดยคํ(าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้นภายในวงเงิน จํานวน 300.00 ลา้นบาท

              41.2.4  บริษทัฯ มีภาระผูกพันจากการคํ(าประกนัวงเงินสินเชื2อ จํานวน 500.00  ลา้นบาท ให้กบับริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั ซึ2 งเป็น

      บริษทัยอ่ยโดยคํ(าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้นภายในวงเงิน จํานวน 325.00 ลา้นบาท

              41.2.5  บริษทัฯ   มีภาระผูกพันจากการคํ(าประกนัวงเงินสินเชื2อจํานวน  500.00  ลา้นบาท  ให้กบับริษทั  สตูล  กรีน  เพาเวอร์ 

      จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย โดยคํ(าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายในวงเงินจํานวน 255.00 ลา้นบาท

              41.2.6  บริษทัฯ มีภาระผูกพันจากการเขา้คํ(าประกนัวงเงินสินเชื2อจํานวน 500.00 ลา้นบาท ให้กบับริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั

      ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยโดยคํ(าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายในวงเงิน จํานวน 325 ลา้นบาท

              41.2.7  บริษทัฯ มีภาระผูกพันจากการเขา้คํ(าประกนัวงเงินสินเชื2อจํานวน 500.00  ลา้นบาท ให้กบับริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั 

      ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย โดยคํ(าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายในวงเงินจํานวน 325.00 ลา้นบาท

              41.2.8  บริษทัฯ มีภาระผูกพันจากการเขา้คํ(าประกนัวงเงินสินเชื2อจํานวน 1,450.00 ลา้นบาท ให้กบับริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั 

      ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยโดยคํ(าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้นภายในวงเงิน จํานวน 942.50 ลา้นบาท

              41.2.9  บริษทัฯ   มีภาระผูกพันคํ(าประกนัวงเงินสินเชื2อ จํานวน 281.62  ลา้นบาท  ให้กบับริษทั  ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั

              41.2.10  บริษทัฯ    มีภาระผูกพันจากการคํ(าประกนับตัรเครดิตและคา่บริการอื2น ณ สถานีบริการนํ(ามันวงเงิน   จํานวน 1.00 

      ลา้นบาท ให้กบับริษทัยอ่ยและกิจการที2ควบคุมร่วมกนั จํานวน 3 ราย

              41.2.11  บริษทัฯ มีหนี( สินที2อาจจะเกิดขึ(นจากการที2ธนาคารออกหนังสือคํ(าประกนัการใชไ้ฟฟ้า จํานวน 0.05 ลา้นบาทคํ(าประกนั 

     โดยบริษทั ไทยโพลีคอนส์ จํากดั (มหาชน)

              41.2.12  บริษทัฯ  มีภาระผูกพันจากการเขา้คํ(าประกนัวงเงินหนังสือคํ(าประกนัให้กบั  บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์  5  จํากดั  ซึ2 งเป็น

     บริษทัยอ่ยโดยคํ(าประกนัตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายในวงเงิน 2.05 ลา้น บาท

              41.2.13  บริษทัฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างผูรั้บเหมา มูลคา่ตามสัญญาจํานวน 2.63 ลา้นบาท จ่ายชาํระแลว้ จํานวน 1.30 ลา้นบาท

     คงเหลือที2ตอ้งชาํระอีกจํานวน 1.33 ลา้นบาท
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      41.3  บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีหนี( สินที2อาจเกิดขึ(นจากการที2ธนาคารออกหนังสือคํ(าประกนั

               เป็นจํานวนเงิน 1.00 ลา้นบาท  คํ(าประกนัโดยจดจํานองที2ดินพร้อมสิ2งปลูกสร้าง  และเครื2 องจักรของโครงการ ตามหมายเหตุ 19  

                และโดยบริษทั ทีพีซี  เพาเวอร์  โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน)

      41.4  บริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพันดงันี(

                41.4.1  บริษทัฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างทนายความ มูลคา่ตามสัญญา จํานวน 1.00 ลา้นบาท จ่ายชาํระแลว้จํานวน 0.50 ลา้นบาท

      และมียอดคงเหลือที2ตอ้งจ่ายชาํระอีกจํานวน 0.50 ลา้นบาท

                41.4.2  บริษทัฯ มีหนี( สินที2อาจเกิดขึ(นจากการที2ธนาคารออกหนังสือคํ(าประกนัการใชก้ระแสไฟฟ้าให้แกก่ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

      เป็นจํานวนเงิน     0.14     ลา้นบาท     คํ(าประกนัโดยจดจํานองที2ดินพร้อมสิ2งปลูกสร้าง     และเครื2 องจักรของโครงการ 

       ตามหมายเหตุ 19  และโดยบริษทั  ทีพีซี  เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน)

                41.4.3  บริษทัฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างผูรั้บเหมาขุดบอ่นํ(า มูลคา่ตามสัญญา จํานวน 7.21 ลา้นบาท จ่ายชาํระแลว้จํานวน 4.31 

       ลา้นบาท คงเหลือที2ตอ้งชาํระอีกจํานวน 2.90 ลา้นบาท

      41.5  บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพันดงันี(

                41.5.1   บริษทัฯ  มีหนี( สินที2อาจจะเกิดขึ(นจากการที2ธนาคารออกหนังสือคํ(าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซื(อขายเป็นจํานวนเงิน 

      4.20 ลา้นบาท คํ(าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

                41.5.2  บริษทัฯ   มีภาระผูกพันจากการจ้างเหมาควบคุมงานถมดิน ขุดดิน มูลคา่ตามสัญญา จํานวน  11.94 ลา้นบาท ซึ2 งไดช้าํระ

     แลว้จํานวน 8.88 ลา้นบาท คงเหลือที2ตอ้งชาํระอีกจํานวน 3.06 ลา้นบาท

                41.5.3  บริษทัฯ  มีภาระผูกพันจากการจ้างผูรั้บเหมาติดตั(งระบบไฟฟ้า  มูลคา่ตามสัญญา  6.08 ลา้นบาท  ซึ2 งไดช้าํระแลว้จํานวน 

     3.57 ลา้นบาท คงเหลือที2ตอ้งชาํระอีกจํานวน 2.51 ลา้นบาท

                41.5.4  บริษทัฯ   มีภาระผูกพันจากการจ้างผูรั้บเหมา   มูลคา่จํานวน  0.36  ลา้นบาท   จ่ายชาํระแลว้  จํานวน  0.18  ลา้นบาท

     คงเหลือที2ตอ้งชาํระอีกจํานวน 0.18 ลา้นบาท

                41.5.5  บริษทัฯ  มีภาระผูกพันจากการจ้างที2ปรึกษา  มูลคา่ตามสัญญา  จํานวน  2.40  ลา้นบาท  จ่ายชาํระแลว้  จํานวน 1.20 

     ลา้นบาท คงเหลือที2ตอ้งชาํระอีกจํานวน 1.20 ลา้นบาท

                41.5.6  บริษทัฯ ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพันจากการจ้างจัดทาํรายงานวิเคราะห์ผลกระทบตอ่สิ2งแวดลอ้มเป็นจํานวนเงิน 

     1.10 ลา้นบาท จ่ายชาํระแลว้ 0.77 ลา้นบาท ยอดคงเหลือที2ตอ้งชาํระอีกจํานวน 0.33 ลา้นบาท

      41.6  บริษทั   พัทลุง  กรีน  เพาเวอร์   จํากดั   ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ   มีหนี( สินที2อาจเกิดขึ(นจากการที2ธนาคารออกหนังสือ

                ค ํ(าประกนัการใชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นจํานวนเงิน 1.20 ลา้นบาท คํ(าประกนัโดยจดจํานองที2ดินพร้อม

                สิ2งปลูกสร้างและเครื2 องจักรของโครงการ ตามหมายเหตุ 19 และโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน)

      41.7  บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีหนี( สินที2อาจเกิดขึ(นจากการที2ธนาคารออกหนังสือคํ(าประกนั

                การใชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นจํานวน 1.68 ลา้นบาท ค ํ(าประกนัโดยการจดจํานองที2ดินพร้อมสิ2งปลูกสร้าง

                และเครื2 องจักร ตามหมายเหตุ 19 และโดยบริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน)
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      41.8  บริษทั แม่วงศ์ เอน็เนอยี2 จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัมีภาระผูกพัน ดงันี(

                41.8.1   บริษทัฯ  มีหนี( สินที2อาจจะเกิดขึ(นจากการที2ธนาคารออกหนังสือคํ(าประกนัการใชไ้ฟฟ้าเป็นจํานวนเงิน 1.2 ลา้นบาท 

       คํ(าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

                41.8.2  บริษทัฯ  มีภาระผูกพันจากการทาํสัญญาซื(อขายพืชพลงังาน  มูลคา่ตามสัญญาจํานวน 12.75 ลา้นบาท  จ่ายชาํระแลว้

       จํานวน 11.65 ลา้นบาท คงเหลือที2จะตอ้งชาํระอีกจํานวน 1.10 ลา้นบาท

      41.9  บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพันดงันี(

                41.9.1   บริษทัฯ มีหนี( สินที2อาจจะเกิดขึ(นจากการที2ธนาคารออกหนังสือคํ(าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซื(อขายไฟฟ้า

       เป็นจํานวน 4.95 ลา้นบาท คํ(าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

                41.9.2  บริษทัฯ  มีภาระผูกพันจากการจ้างที2ปรึกษาทาํรายงานหลกัการปฏิบติัการขายไฟฟ้า  COP  มูลคา่ตามสัญญาจํานวน  

      0.56 ลา้นบาท ชาํระแลว้จํานวน 0.50 ลา้นบาท คงเหลือที2ตอ้งชาํระอีกจํานวน 0.06 ลา้นบาท

      41.10  บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพันดงันี(

                  41.10.1 บริษทัฯ มีหนี( สินที2อาจจะเกิดขึ(นจากการที2ธนาคารออกหนังสือคํ(าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซื(อขายไฟฟ้าเป็นจํานวน 

         4.95 ลา้นบาท ค ํ(าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

                  41.10.2 บริษทัฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างที2ปรึกษาทาํรายงานหลกัการปฏิบติัการขายไฟฟ้า COP มูลคา่ตามสัญญาจํานวน 0.56 

        ลา้นบาท ชาํระแลว้จํานวน 0.50 ลา้นบาท คงเหลือที2ตอ้งชาํระอีกจํานวน 0.06 ลา้นบาท

      41.11  บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพันดงันี(

                  41.11.1 บริษทัฯ มีหนี( สินที2อาจจะเกิดขึ(นจากการที2ธนาคารออกหนังสือคํ(าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซื(อขายไฟฟ้าเป็นจํานวน 

         3.15 ลา้นบาท ค ํ(าประกนัโดยเงินฝาก ตามหมายเหตุ 15

                  41.11.2 บริษทัฯ มีภาระผูกพันจากการจ้างที2ปรึกษาทาํรายงานหลกัการปฏิบติัการขายไฟฟ้า COP มูลคา่ตามสัญญาจํานวน 0.50 

         ลา้นบาท ชาํระแลว้จํานวน 0.47 ลา้นบาท คงเหลือที2ตอ้งชาํระอีกจํานวน 0.03 ลา้นบาท

                  41.11.3 บริษทัฯ   มีภาระผูกพันจากการจ้างเหมาควบคุมงานขุดดิน-ถมดินมูลคา่ตามสัญญาจํานวน  0.45  ลา้นบาท   ซึ2 งยงัไม่ได้

         จ่ายชาํระทั(งจํานวน 

                  41.11.4 บริษทัฯ    มีภาระผูกพันจากการจ้างเหมา   มูลคา่ตามสัญญาจํานวนเงิน  23.72  ลา้นบาท   จ่ายชาํระแลว้จํานวน   20.53 

        ลา้นบาท คงเหลือที2ตอ้งจ่ายชาํระอีกจํานวน 3.19 ลา้นบาท  

      41.12  บริษทั  ทีพีซี  แอสเสท  จํากดั   ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ   มีภาระผูกพันจากการที2ให้ธนาคารพาณิชยอ์อกหนังสือคํ(าประกนั  

                  1  ฉบบั  เป็นจํานวนเงินรวม 10.00 ลา้นบาท เป็นการคํ(าประกนัการบาํรุงรักษาสาธารณูปโภค 

      41.13  กิจการร่วมคา้ ทีพีซีไอ  ซึ2 งเป็นกิจการร่วมคา้ มีภาระผูกพันจากการที2ให้ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ2 งออกหนังสือคํ(าประกนั 1 ฉบบั 

                  เป็นการคํ(าประกนัสัญญากอ่สร้างกบัผูว้า่จ้าง จํานวน 35.91 ลา้นบาท

      41.14  กิจการร่วมคา้  ทีพีซีอีเอสจี  ซึ2 งเป็นกิจการร่วมคา้มีภาระผูกพันจากการที2ให้ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ2 งออกหนังสือคํ(าประกนั 1  

                  ฉบบั  เป็นการคํ(าประกนัในสัญญากอ่สร้างกบัผูว้า่จ้าง จํานวนเงิน 0.76 ลา้นบาท  
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42. สิทธิและหน้าที8ในการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

       บริษทัยอ่ยที2ไดรั้บสิทธิและประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุน มีดงันี(

บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั เลขที2 1767(1)/2555

บริษทั แม่วงศ์ เอน็เนอยี2 จํากดั เลขที2 1915(1)/อ./2557

บริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั เลขที2 2141(1)/2557

บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั เลขที2 58-1871-0-00-2-0

บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากดั เลขที2 58-1870-0-02-2-0

บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั เลขที2 61-0069-1-19-2-0

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากดั เลขที2 61-1409-1-02-2-0

บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั เลขที2 61-1410-1-02-2-0

       บริษทัยอ่ย ไดรั้บสิทธิและประโยชน์ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน  พ.ศ. 2520  ซึ2 งสิทธิที2ไดรั้บ

       โดยสังเขปมีดงันี(

- ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเครื2 องจักรตามที2คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

- ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที2ไดจ้ากการประกอบกิจการที2ไดรั้บการส่งเสริมมีกาํหนดเวลาแปดปี  

 นับแตว่นัที2เริ2 มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ     โดยรวมถึงรายไดจ้ากการจําหน่ายผลพลอยได ้    ซึ2 งบริษทั   ชา้งแรก 

 ไบโอเพาเวอร์  จํากดั  มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการวนัที2 15 มีนาคม 2556 ,   บริษทั แม่วงศ์ เอน็เนอยี2 จํากดั  มีรายได้

 จากการประกอบกิจการวนัที2 12 ตุลาคม 2558,  บริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ วนัที2 3 ตุลาคม 

 2559,   บริษทั  พัทลุง  กรีน เพาเวอร์  จํากดั  มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการวนัที2  7  กรกฎาคม 2560   บริษทั สตูล กรีน 

 เพาเวอร์  จํากดั  มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการเมื2อวนัที2  9  กุมภาพันธ์  2561  และบริษทั  ปัตตานี  กรีน  จํากดั บริษทั 

 ทีพีซีเอช เพาเวอร์  1 จํากดั  และ บริษทั ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากดั  อยูร่ะหวา่งการกอ่สร้าง  และยงัไม่มีรายไดจ้ากการ

ดาํเนินงาน 

- ในกรณีที2ประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งที2ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจะไดรั้บอนุญาตให้นําผลขาดทุนประจําปี

 ที2เกิดขึ(นในระหวา่งเวลานั(นไปหักออกจากกาํไรสุทธิที2เกิดขึ(นภายหลงัระยะเวลาไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเป็น

 ระยะเวลาห้าปี โดยจะเลือกหักจากกาํไรสุทธิของปีใดปีหนึ2 งหรือหลายปีกไ็ด ้

- ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงินปันผลจากกิจการที2ไดรั้บการส่งเสริมซึ2 งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื2อเสีย

 ภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที2ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั(น

- ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  สําหรับกาํไรสุทธิที2ไดจ้ากการลงทุน  ในอตัราร้อยละห้าสิบของอตัราปกติ  มีกาํหนด

 เวลาห้าปี นับจากวนัที2พ้นกาํหนดระยะเวลาตามบตัรส่งเสริมการลงทุน ยกเวน้บริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั ที2ไม่ไดรั้บ

 สิทธิลดหยอ่นสําหรับอตัราร้อยละห้าสิบของอตัราปกติ
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- ไดรั้บอนุญาตให้หักคา่ขนส่ง  คา่ไฟฟ้า   และคา่นํ(าประปาสองเทา่ของคา่ใชจ้่ายดงักลา่วเป็นระยะเวลาสิบปี  นับแตว่นัที2เริ2 ม

 มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั(น ยกเวน้ บริษทั สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากดั ไดรั้บเป็นระยะเวลาเพิ2มเติมเป็นสิบห้าปี

- ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั(งหรือกอ่สร้างสิ2งอาํนวยความสะดวกร้อยละยี2สิบห้าของเงินลงทุน    นอกเหนือ

 ไปจากการหักคา่เสื2อมราคาตามปกติ

               บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายที2ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปี สิ(นสุดวนัที2 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

      มีรายละเอียดดงันี(

ที2ไดรั้บการ ที2ไม่ไดรั้บการ รวม
ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน

รายไดจ้ากการรับเหมากอ่สร้าง -                          1,663,556,014.58     1,663,556,014.58    

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,560,122,532.14    -                           1,560,122,532.14    

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ -                          113,320,000.00        113,320,000.00       

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ -                          29,647,329.27          29,647,329.27         

รายไดอ้ื2น -                          55,292,342.46          55,292,342.46         

รวมรายได้ 1,560,122,532.14    1,861,815,686.31     3,421,938,218.45    

ตน้ทุนขาย (815,780,274.77)     (1,608,295,179.81)   (2,424,075,454.58)   

ตน้ทุนในการจัดจําหน่ายและคา่ใชจ้่ายในการบริหาร (36,940,022.61)       (288,002,589.53)      (324,942,612.14)      

(หนี(สงสัยจะสูญ)/โอนกลบัคา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ -                              (2,620,733.51)          (2,620,733.51)          

ตน้ทุนทางการเงิน (81,426,603.73)       (16,479,024.50)        (97,905,628.23)        

ส่วนแบง่กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 32,010,474.27         (25,956,794.58)        6,053,679.69           

รวมคา่ใชจ้่าย (902,136,426.84)     (1,941,354,321.93)   (2,843,490,748.77)   

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ 657,986,105.30       (79,538,635.62)        578,447,469.68       

      

ที2ไดรั้บการ ที2ไม่ไดรั้บการ รวม
ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน

รายไดจ้ากการรับเหมากอ่สร้าง -                          2,063,653,192.91     2,063,653,192.91    

รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 1,092,675,132.68    -                           1,092,675,132.68    

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์ -                          258,180,000.00        258,180,000.00       

รายไดจ้ากการขายและบริการ -                          17,493,565.48          17,493,565.48         

รายไดอ้ื2น -                          27,998,051.00          27,998,051.00         

รวมรายได้ 1,092,675,132.68    2,367,324,809.39     3,459,999,942.07    

2561

บาท
งบการเงินรวม

2560
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ที2ไดรั้บการ ที2ไม่ไดรั้บการ รวม

ส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน

ตน้ทุนขาย (580,698,454.30)      (2,028,297,397.40)    (2,608,995,851.70)    

ตน้ทุนในการจัดจําหน่ายและคา่ใชจ้่ายในการบริหาร (18,471,074.81)        (291,645,380.03)       (310,116,454.84)       

(หนี(สงสัยจะสูญ) / โอนกลบัคา่เผื2อหนี(สงสัยจะสูญ -                               16,490,746.18          16,490,746.18          

ขาดทุนจากการลดมูลคา่เงินลงทุน -                               (49,770,252.14)         (49,770,252.14)         

ตน้ทุนทางการเงิน (62,356,191.30)        (17,506,806.81)         (79,862,998.11)         

ส่วนแบง่กาํไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 27,933,052.08          (21,664,000.53)         6,269,051.55            

รวมคา่ใชจ้่าย (633,592,668.33)      (2,392,393,090.73)    (3,025,985,759.06)    

กาํไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงินได้ 459,082,464.35        (25,068,281.34)         434,014,183.01        

43. การบริหารจัดการทุน

              วตัถุประสงคใ์นการบริหารจัดการทุนที2สําคญัของกลุม่บริษทัคือการจัดให้มีซึ2 งโครงสร้างทางการเงินที2เหมาะสมและการดาํรงไว ้

      ซึ2 งความสามารถในการดาํรงธุรกิจอยา่งตอ่เนื2อง

              ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2561  งบการเงินรวมแสดงอตัราส่วนหนี( สินตอ่ทุนเป็น 0.93 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 1.50 : 1)

44. สัญญางานระหว่างก่อสร้าง

2561 2560

สัญญางานระหวา่งกอ่สร้าง 8,685,503,536.99     9,121,299,162.42     

รายไดค้า่กอ่สร้างที2รับรู้รายไดใ้นระหวา่งปี 1,662,731,500.04     2,055,565,420.19     

ตน้ทุนการกอ่สร้างที2เกิดขึ(นปรับปรุงดว้ยกาํไรหรือขาดทุน

       ที2รับรู้จนถึงปัจจุบนั 6,967,340,845.55     7,050,350,232.98     

เงินมัดจํารับลว่งหน้าที2ไดรั้บ 203,388,809.32        247,297,114.29        

จํานวนเงินทั(งสิ(นที2กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูจ้้างสําหรับ

       งานกอ่สร้างซึ2 งเป็นสินทรัพย ์ 632,550,516.56        693,663,381.55        

2560

- 67 -

บาท

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินรวม
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2561 2560

สัญญางานระหวา่งกอ่สร้าง 12,587,621,511.99   12,237,196,140.43   

รายไดค้า่กอ่สร้างที2รับรู้รายไดใ้นระหวา่งปี 2,107,779,073.55     2,500,908,016.70     

ตน้ทุนการกอ่สร้างที2เกิดขึ(นปรับปรุงดว้ยกาํไรหรือขาดทุน

       ที2รับรู้จนถึงปัจจุบนั 8,662,936,422.31     8,790,845,214.21     

เงินมัดจํารับลว่งหน้าที2ไดรั้บ 546,237,296.32        266,460,624.29        

จํานวนเงินทั(งสิ(นที2กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากผูจ้้างสําหรับ

       งานกอ่สร้างซึ2 งเป็นสินทรัพย ์ 764,220,775.03        730,268,761.49        

45. เรื8องอื8นๆ 

              45.1  บริษทัฯ   ไดย้ื2นฟ้องผูว้า่จ้างรายหนึ2 ง   เป็นคดีหมายเลขดาํที2   พ.  293/2556   คดีหมายเลขแดงที2   พ. 1138/2557  ศาลชั(นตน้

      ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัดงักลา่ว  ชาํระเงินจํานวน  58,702,446.58  บาท พร้อมดอกเบี(ยร้อยละ 7.50  ตอ่ปี และมีการอุทธรณ์คาํตดัสิน

      ของศาลชั(นตน้  ศาลชั(นตน้ไดต้ดัสินให้บริษทัดงักลา่ว  ชาํระเงินพร้อมดอกเบี(ยร้อยละ  7.50   ตอ่ปี  จากเงินตน้  นับจากวนัฟ้องจนกวา่

      จะชาํระเสร็จ และคา่ฤชาธรรมเนียมศาลแทนบริษทัฯ ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ  ไดต้ั(งคา่เผื2อ

      หนี( สงสัยจะสูญ มูลคา่ 46.56 ลา้นบาท

              45.2  เมื2อวนัที2   3   กนัยายน   2558     ชาวบา้นจํานวนหนึ2 งไดร่้วมกนัยื2นฟ้องหน่วยงานราชการตอ่ศาลปกครองนครศรีธรรมราช  

      เพื2อขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตกอ่สร้างโรงไฟฟ้า  ของบริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั  เนื2องจากเห็นวา่  

      เป็นการออกใบอนุญาตโดยมิชอบ อนัจะส่งผลให้เกิดผลกระทบตอ่สิ2งแวดลอ้ม และโดยที2ศาลไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่คาํพิพากษาหรือ

      คาํสั2งในคดีนี(   อาจมีผลกระทบตอ่บริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั จึงมีคาํสั2งศาลเมื2อวนัที2  14 พฤศจิกายน 2558  เรียกบริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั 

      เขา้มาเป็นผูร้้องสอดฝ่ายผูถู้กฟ้องคดี  โดยกาํหนดให้เป็นผูถู้กฟ้องคดีที2 3   ปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล

46. เหตกุารณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

              46.1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษทัครั( งที2 1/2562  เมื2อวนัที2 20 กุมภาพันธ์ 2562  บริษทั ทีพีซี เพาเวอร์ 

      โฮลดิ(ง จํากดั (มหาชน) ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย มีมติ ให้เสนอที2ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น เพื2อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 

      2561    ในอตัราหุ้นละ  0.0623  บาท  เป็นจํานวนเงิน  24.99  ลา้นบาท    โดยกาํหนดการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้นในวนัที2 

      24  พฤษภาคม  2562   ทั(งนี( การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วขึ(นอยูก่บัการอนุมัติจากที2ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นของบริษทัในวนัที2 24 

      เมษายน 2562

              46.2 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที2 1/2562 เมื2อวนัที2 14 มกราคม 2562 ของบริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ 

      จํากดั ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 1.75 บาทตอ่หุ้น  รวมเป็นเงิน 35.00 ลา้นบาท โดยจะทาํการ

      จ่ายเงินปันผลในวนัที2 21 กุมภาพันธ์ 2562

- 68  -

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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              46.3 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัครั( งที2  1/2562  เมื2อวนัที2 14 มกราคม 2562  ของบริษทั ทุง่สัง กรีน จํากดั

      ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 12.00 บาทตอ่หุ้น รวมเป็นเงิน 24.00  ลา้นบาท และไดก้นัทุน

      สํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ 5   ของกาํไรสําหรับปีสิ(นสุดวนัที2  31  ธันวาคม 2561   เป็นจํานวนเงิน  1.80  ลา้นบาท 

       โดยจะทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัที2 21 กุมภาพันธ์ 2562

              46.4 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที2 1/2562 เมื2อวนัที2 14 มกราคม 2562 ของบริษทั พัทลุง กรีน เพาเวอร์ 

      จํากดัซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย  มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 1.00 บาทตอ่หุ้น  รวมเป็นเงิน 25.00 ลา้นบาท  และไดก้นั

      ทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวนร้อยละ 5    ของกาํไรสําหรับปีสิ(นสุดวนัที2  31  ธันวาคม 2561  เป็นจํานวนเงิน  1.64  ลา้นบาท 

      โดยจะทาํการจ่ายเงินปันผลในวนัที2 21 กุมภาพันธ์ 2562

47. รายการจัดประเภทบัญชี

              บริษทัฯ ไดจ้ัดประเภทรายการบญัชีใหม่ สําหรับปี 2560 เพื2อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

      ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี(

กอ่นจัดประเภท หลงัจัดประเภท เพิ2มขึ(น(ลดลง)

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2560

หนี( สินหมุนเวียน

         เจ้าหนี( เงินประกนัผลงาน 207,455,014.31 155,099,159.82 (52,355,854.49)

หนี( สินไม่หมุนเวียน

         เจ้าหนี( เงินประกนัผลงาน 1,233,952.61 53,589,807.10 52,355,854.49

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที2 31 ธันวาคม 2560

หนี( สินหมุนเวียน

         เจ้าหนี( เงินประกนัผลงาน 190,025,756.77 125,109,954.56 (64,915,802.21)

หนี( สินไม่หมุนเวียน

         เจ้าหนี( เงินประกนัผลงาน -                           64,915,802.21 64,915,802.21

48. การอนุมัตงิบการเงิน

              งบการเงินนี( ไดรั้บการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ   เมื2อวนัที2 26 กุมภาพันธ์ 2562

บาท

- 69  -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม(ถา้มี) และเลขานุการบริษัท 
1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท  

ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

1. ดร. ธนู กุลชล 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการอิสระ 
- แต่งตั้งเป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 
 

- Ph.D.(Higher Education), Southern 
Illinois University at Carbondale, U.S.A. 
- Master of Business Administration 
(Finance), Fairleigh Dickinson University, 
U.S.A. 
- Advanced Management Program, 
Harvard University, U.S.A. 
- ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 
- ปริญญาบตัรหลักสูตรการปอ้งกัน
ราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 2 ปี 
2550 (ปรอ.2) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- ผ่านการอบรมDirector Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

-ไม่มี- - 2550 - ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2558 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2562 – ปัจจุบัน 
2551 – 2554 
2231 – 2550 
2539 – 2543  
และ 2511 - 2544 

กรรมการ,ประธานกรรมการ, 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ,ประธานกรรมการ,
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ, ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน 
อธิการบดีกิตติคุณ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
สมาชิกวุฒิสภา 
 
 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์  
 
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง 
 
บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด 
บจก.สยามพาวเวอร์/ธุรกิจพลังงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รัฐสภา  
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วนัที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

2. นายไชยณรงค์  
จันทรพ์ลังศร ี 
- กรรมการ  
- ประธานที่ปรึกษา 
- แต่งตั้งเป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2531 
 
 

58 - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
- อบรม Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 69 ปี 2551 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
-อบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สําหรับ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี 2556  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สําหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า 
รุ่นที่ 13 ปี 2559 
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง/สถาบนั
วิทยาการตลาดทุน รุ่นที ่21 (ว.ต.ท.21) ปี 
2560 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การ
พาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 9 ปี 2560 

1.158 - 2560-ปัจจุบัน 
2556 – 2559 
 
2531 – 2556  
 
2556 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ/ประธานที่ปรึกษา 
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
ใหญ ่
กรรมการ/ผู้อํานวยการสายงาน
สนับสนุน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 
 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
 
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง 
บจก.ทีพีซี แอสเสท 
บจก.ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย 
บจก.สยาม พาวเวอร์ 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

3. นางกนกทิพย์   
จันทร์พลังศร ี 
- กรรมการ 
- ประธาน
กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนบริษัท 
- แต่งตั้งเป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2556 
 
 
 

60 -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ
ปริญญาโทสําหรับผู้บริหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบัญช ี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 104 ปี 2556 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สําหรับ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ปี 2558 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย   
- อบรมหลักสูตร Strategic CFO in Capital 
Program ปี 2558 ตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย  
- อบรมหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร 
กองทัพเรือ รุ่นที่ 13 ป ี2559 กรมกิจการพล
เรือนทหารเรือ  
- อบรมหลักสูตร Professional Family 
Business Management (PFBM) รุ่นที ่16 ปี 
2559 ธนาคารกสิกรไทย  
 
 

34.919 - 2560 -ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการ,ประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์  
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง 
บจก.ทีพีซี แอสเซท 
บจก.ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย 
กิจการร่วมค้าไทยโพลีคอนส์และ
แหลมทองพัทลุง 
กิจการร่วมค้าทีพีซีไอ 
บจก.ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ 
บจก.มหาชยั กรีน เพาเวอร์ 
บจก.ทุ่งสัง กรีน 
บจก.พัทลุง กรีน เพาเวอร์ 
บจก.ปัตตานี กรีน  
บจก.แม่วงศ์ เอ็นเนอยี ่
บจก.สตูล กรีน เพาเวอร์ 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง 
ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 9 ปี 2559 มูลนิธิ
สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 – ปัจจุบัน 
2556 - 2559 

กรรมการ 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-
กลุ่มงานบัญชีและการเงิน  

บจก.สยาม พาวเวอร์ 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

4. ดร.สุพงษ์  ลิม้ธนากุล-
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ  
- แต่งตั้งเป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2551

 
 

67 ปริญญาเอก DBA สาขา การตลาด University 
of San Gabriel   
 
ปริญญาโท M.S. สาขา Marketing California 
State University 
 
ปริญญาตรี B.S. สาขา Economics 
California State University 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี - 2559-ปัจจุบัน 
 
 
 

2550 – 2559 
 

2530 - 2540 
 

2543 - 2548 
2538 - 2542 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 

รองอธิการบดี 
 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์  
บจก.เอส เจ อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 
กงสุลกิตติมศักดิ์เบลเยี่ยม  
กิตติมศักดิ์มองโกเลีย 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

5. นายพรเทพ   
เศวตวรรณกูล  
- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอิสระ 
- แต่งตั้งเป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาตรี สาขาการบัญช ีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 45 ปี 2548 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ไม่มี - 2551- ปัจจุบัน 
 
 
2550- ปัจจุบัน 
 
 
 
2547-2550 
 
 
2539-2547 

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการ
อิสระ 
 
ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
 
 
 
ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
 
 
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ 
 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 
บจก.เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) /  
ธุรกิจจําหน่ายเครื่องชั่งตวงวัด 
 
บจก.กาญจน์คอร์น / 
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายพืชผักบรรจุ
ภาชนะปิดผนึก 
บจก.สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง / 
ธุรกิจตรวจสอบบัญช ี
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

6. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล 
- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 
 - กรรมการอิสระ 
- แต่งตั้งเป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 ปริญญาเอก Doctor of Business 
Administration (Finance),    
Southern Illinois University at 
Carbondale,U.S.A 
 
ปริญญาโท Master of Accounting, Utah 
State University, U.S.A 
 
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอนัดับ 1) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 134 ปี 2560  จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ไม่มี - 2559-ปัจจุบัน 
 
 
 
2557-ปัจจุบัน   
 
 
2555 - 2558, 
2559   

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการ
อิสระ 
 
 
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ   
 
กรรมการสภาวิจยัแห่งชาติ 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

7. นายเชดิศักดิ์   
วัฒนวิจิตรกุล  
- กรรมการ  
- แต่งตั้งเป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2556 
 
 
 
 
 
 

41 
 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 100 ปี 2556 จาก
สมาคม 
 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตร CFO Thailand รุ่นที่ 16 ปี 2557 

0.198 - 2556 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
กรรมการ,กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ผู้อํานวยการ-สายงานพัฒนา
ธุรกจิ 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
Senior Business and 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์  
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง 
บจก.ทีพีซี แอสเซท 
บจก.ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ 
บจก.มหาชยั กรีน เพาเวอร์ 
บจก.ทุ่งสัง กรีน 
บจก.พัทลุง กรีน เพาเวอร์ 
บจก.ปัตตานี กรีน 
บจก.แมว่งศ์ เอ็นเนอยี ่
บจก.สตูล กรีน เพาเวอร์ 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 
บจก.สยาม พาวเวอร์ 
 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
 
บจก.เอ.พ.ี ฮอนด้า/ 
ธุรกิจขายจกัรยานยนต์ 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

2553–2556 
 
2551–2553 
2549 –2551 

Product  Development 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

8. นายปฐมพล  
สาวทรัพย ์ 
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่
- กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนบริษัท  
- แต่งตั้งเป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2556 
 
 
 
 
 
 
 

51 ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา 
Southwestern University (ประเทศ
ฟิลิปปินส์) 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 103 ปี 2556 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
อบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สําหรับผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่น 3 ปี 2557 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
หลักสูตรการป้องกนัราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 
(วปอ.60) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร 
สถาบันวิชาป้องกันประเทศ 
 
 

0.000 
(960 หุ้น) 

- ก.พ.2560-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2558-2560 
2556-2558 
2551-2556 

ประธานเจา้หน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ ่
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
กลุ่มงานก่อสร้าง 
ผู้อํานวยการ-สายงานสนับสนุน 
ผู้จัดการฝ่ายจัดหา-จัดจ้าง 
 
 
 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง 
บจก.ทีพีซี แอสเซท 
บจก.ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย 
กิจการร่วมค้าทีพีซีไอ 
บจก.ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ 
บจก.มหาชยั กรีน เพาเวอร์ 
บจก.พัทลุง กรีน เพาเวอร์ 
บจก.สตูล กรีน เพาเวอร์ 
 
 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

9. นายจักรกฤษณ   
พงษ์ประเสริฐ  
- กรรมการ 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนบริษัท 
- แต่งตั้งเป็นกรรมการ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 123 ปี 2558 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

0.012 - ม.ิย.2559-ปัจจุบัน 
 
 
 
 

2558-พ.ค.2559 
 

2557-2558 
 
 

2556–2557 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่สาย
งานวิศวกรรมปฏบิัติการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
รองกรรมการผู้จัดการสายงาน
สนับสนุน 
ผู้อํานวยการ-สายงานก่อสร้าง
งานภาครัฐ 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์/ 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
บจก.ทีพีซี แอสเซท 
บจก.ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ 
 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
 
 
บจก.หาดใหญ ่พ.ีเอส.เอ็ม.ก่อสร้าง 
ธุรกิจ : รับเหมากอ่สร้าง 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

10 นายอดิศร ศรีสุขใส 
- แต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหารเมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 
2559 
 
 
 
 
 
 

50 - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบณัฑิต
ทางธุรกิจ สาขา บริหารการเงิน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม
อันดับสอง) สาขา เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินสําหรับ
ผู้บริหารระดับสูง  รุ่นที่ 3 ป ี2557 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- อบรมหลักสูตร Strategic CFO in Capital 
Program  รุ่นที่ 3 / ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ปี 2559 
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (Top Executive Program 
in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 
10 ปี 2560 
- ผ่านการอบรม Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 134 ปี 2560  จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

ไม่มี - 1 ม.ีค.2559-
ปัจจุบัน 

 
2547 - 2559 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่        
สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 
 
รองผู้อํานวยการ ฝ่ายวางแผน
กลยุทธอ์งค์กร 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
 
 
บจก.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท/ธุรกิจ
บริหารสินทรัพย ์
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ชือ่-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

11 นายวิกุล โลหะมงคล 
-  แต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหารเมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 
2559 
 
 

 
 
 
 
 

57 ปริญญาโท สาขาวิศกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไม่มี - 2559-ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2549-2558 
 

2547-2549 
 

2533-2547 

รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน
วิศวกรรมเทคนิค 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
ผู้อํานวยการ สายงานเทคนิค 
 
ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง 
 
ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
บจก.ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ 
บจก.ทุ่งสัง กรีน 
บจก.ทีพซีีเอช เพาเวอร์ 1 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 
บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 
 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
 
Thai Kawashima Co.,Ltd   
 
Thai Shimizu Co.,Ltd 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รบัแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

12 น.ส.วรรณเพ็ญ  
ศรีเมือง  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 - ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
- ผ่านการอบรมหลักสูตร CFO CURRENT ISSUES 
รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญช ี

ไม่มี - ก.ค. 2561-ปัจจุบัน 
 

2559 – 2561 
 
 

2544 - 2559 

ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
 
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชแีละ 
การเงิน/กรรมการบริหาร 
 
เจ้าหน้าที่บัญชอีาวุโส 
 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์ 
 
บจก.ไทยเอซ แคปปิตอล/สินเชื่อ
และบริการทางการเงิน 
 
บจก.โรงพยาบาลพระรามเก้า 
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ชื่อ-นามสกุล/ 
ตําแหน่ง/ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ป)ี 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท  
(ร้อยละ) 

(28/12/61) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์การทํางาน 

 
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ 

บริษัท/ 
ประเภทธุรกิจ 

13 น.ส.จริยา ปิ่นเพชร  
- เลขานุการบริษัท  
- แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 
กรกฎาคม 2558 
 

 

42 - ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต  
มหาวิทยาลัยราชภฎัพระนคร 
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Effective Minute 
Taking (EMT) รุ่นที่ 34 ปี 2558 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary 
Program (CSP) รุ่นที่ 63 ปี 2558 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- อบรมหลักสูตรเจรจาต่อรองอยา่งมีกลยุทธ์  ปี 
2555 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย 
- อบรมหลักสูตรคิดอย่างเป็นระบบ ปี 2555 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย 
- อบรมหลักสูตรเลขานุการบริหาร รุ่นที ่48 ปี 
2554 บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนติิ 
- อบรมหลักสูตรข้อควรระวังเกีย่วกบัการจัดระบบ
และปรับปรุงเอกสารรับ-จ่าย ปี 2554 บจก.
ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 
- อบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงานบนพื้นฐาน 
Competency และ KPIs ปี 2553 บจก.ไฮไพ เท
รนนิ่ง แอน์ คอนเซ้าท์แทนซี่ (HIPO) 

- 
 

- 2558-ปัจจุบัน 
 
2551-2558 
 
2549-2551 
 
 
2544-2549 
 
 
 

เลขานุการบริษัท 
 
เลขานุการผู้บริหาร 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส 
 
 
เลขานุการฝ่ายก่อสร้าง 

บมจ.ไทยโพลีคอนส์  
 
บมจ.ไทยโพลีคอนส์  
 
บจก.เจมิไนย แอนด์ แอสโซซิเอท / 
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 
บจก.เซี้ยมอินเตอร์กรุ๊ป (ปิดกิจการ) 
/ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
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1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
 เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 

1.  จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2.  เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสําเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 

3.  ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดนอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี ้
 -  ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกํากับดูแลในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

-  ทําหน้าที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
-  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบรษิัทให้ฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
-  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กํากับดูแล เช่น สํานักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลและ

สาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 
-  จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คําแนะนําแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
-  หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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2. ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุม 
 

             รายชื่อ     
                               รายชื่อบริษัท 

บริษัทย่อยโดยตรง กิจการร่วมค้า 

TPCA TPCB TPCH TPCL TPCI 

ดร. ธน ู กุลชล X,/, /// - X,/, /// - - 
ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล /, ///, A - - - - 
นายพรเทพ เศวตวรรณกูล /, ///, A - - - - 
ดร.ศรสีุดา จงสิทธิผล /, ///, A - - - - 
นายไชยณรงค ์ จันทร์พลังศร ี / / / - - 
นางกนกทิพย ์ จันทร์พลังศร ี / / /, // / / 
นายปฐมพล สาวทรัพย ์ / / /,// - / 
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจิตรกุล / - /, // - - 
นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ /, // - /, // - - 
นายวิกุล โลหะมงคล - - // - - 

        

หมายเหตุ :  x  = ประธานกรรมการ    A = กรรมการตรวจสอบ   
/  = กรรมการ     O = ผู้บรหิาร  
// = กรรมการบริหาร      

        ///  = กรรมการอิสระ   

 
TPCA บริษัท ทีพีซี แอสเซท จํากัด 
TPCB บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด 
TPCH บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
TPCL กิจการร่วมค้า ไทยโพลีคอนส์ และแหลมทองพัทลุง 
TPCI กิจการร่วมค้า ทีพีซีไอ 
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             รายชื่อ     
                               รายชื่อบริษัท 

บริษัทย่อยโดยอ้อม  

CRB MGP TGS MWE PGP SGP PTG 
TPC
H 
1-5 

SP 

ดร. ธน ู กุลชล - - - - - - - - / 
นายไชยณรงค ์ จันทร์พลังศร ี - - - - - - - - / 
นางกนกทิพย ์ จันทร์พลังศร ี /, // / /, // /, // / /, // /, // /, // /, // 
นายปฐมพล สาวทรัพย ์ /,// / / - / / - - - 
นายเชิดศักดิ ์ วัฒนวิจิตรกุล /,// /,// /,// /,// /,// /,// /,// /,// /,// 
นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ / - - - / - - - - 
นายวิกุล โลหะมงคล / - / - - - - /,// - 

     
     

 
 

หมายเหตุ :  x  = ประธานกรรมการ    A = กรรมการตรวจสอบ   
/  = กรรมการ     O = ผู้บริหาร  
// = กรรมการบริหาร      

        ///  = กรรมการอิสระ   
  

CRB บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากัด MGP บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จํากัด 
TSG บริษัท ทุ่งสัง กรีน จํากัด MWE บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ จํากัด 
PGP บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จํากัด SGP บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จํากัด 
PTG บริษัท ปัตตานี กรีน จํากัด TPCH1 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จํากัด 
TPCH2 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จํากัด TPCH3 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 จํากัด 
TPCH4 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 จํากัด TPCH5 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จํากัด 
SP บริษัท สยาม พาวเวอร์ จาํกัด   
 

 
 
 

 
 

 






