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1. โครงสรางและการดําเนินงานกลุมบริษัท 

1.1 ภาพรวมที่มาและลักษณะการประกอบธุรกิจ  

 บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) หรือ “TPOLY” “บริษัท” จดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 

26 ธันวาคม 2531  ดวยทุนจดทะเบียนหนึ่งลานบาท โดยกลุมวิศวกรซึ่งมีประสบการณในงานวิศวกรรม นําโดย 

นายเจริญ จันทรพลังศรี เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางเปนหลัก ทั้งนี้กลุมผูกอตั้งไดเล็งเห็นแนวโนมการเจริญเติบโตของ

ความตองการงานบริการดานวิศวกรรม ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทได

แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2551 และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2552 ในระยะเวลาที่ผานมาธุรกิจของบริษัทขยายตัวเพ่ิมขึ้น และไดมีการเขาลงทุนเพ่ิมเติมในกิจการตางๆ

ในบริษัทยอยประกอบดวยธุรกิจอสังหาริมทรัพย ธุรกิจเทรดดิ้ง และธุรกิจพลังงาน รวมท้ังไดรวมลงทุนในกิจการรวมคากับ

บริษัทอ่ืน จึงมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับงานที่เพิ่มขึน้เรื่อยมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน รวม

ทั้งสิ้น 572,759,484 บาท (หารอยเจ็ดสิบสองลานเจ็ดแสนหาหมื่นเกาพันสี่รอยแปดสิบสี่บาทถวน) ทุนชําระแลวเปนเงิน 

572,759,484 บาท (หารอยเจ็ดสิบสองลานเจ็ดแสนหาหมื่นเกาพันสี่รอยแปดสิบสี่บาทถวน) โดยมีกลุมจันทรพลังศรีเปนผูถือ

หุนใหญและเปนผูบริหาร 

 ประเภทงานธุรกิจรับเหมากอสราง มีท้ังงานภาครัฐและเอกชน ไดแก ศูนยการคา อาคารแนวราบและอาคาร

สูง โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโรงงานผลิตไฟฟา ซึ่งครอบคลุมถึง งานวิศวกรรมโยธา งานระบบวิศวกรรม และงานภูมิ

สถาปตยกรรม บริษัทใหความสําคัญกับการบริหารงานโครงการกอสรางใหเสร็จทันเวลาและไดคุณภาพสูง โดยนําระบบ

สารสนเทศ ที่เรียกวา ERP (Enterprise Resource Planning) เขามาใชดําเนินงานเพ่ือควบคุมตนทุน งบประมาณและ

คาดการณกระแสเงินสด จนปรากฏเปนท่ียอมรับของเจาของงานทั้งภาครัฐและเอกชน และไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 

9001:2008 จากสถาบัน BUREAU VERITAS Certification ในดานระบบการจัดการดานคุณภาพ สําหรับงานกอสรางและงาน

วิศวกรรม ทั้งนี้ในสวนของบริษัท, บริษัทยอย และบริษัทรวม มีรายละเอียดการดําเนินกิจการ ดังนี ้ 

บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการรับจางกอสรางท่ัวไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และ

รับจางมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอยางครบวงจร รับจางงานทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเปนทั้งผูรับจางโดยตรง (Main 

Contractor) และเปนผูรับจางเหมาชวง (Sub Contractor) ซึ่งงานจากการรับจางงานโดยตรงและรับจางงานเหมาชวงนั้น

อาจจะมาจากวิธีการประมูล หรือการเจรจาตอรอง รวมถึงการรวมมือกับบริษัทอ่ืนในลักษณะกิจการรวมคา บริการของบริษัท

สามารถแบงตามลักษณะงานและระบบที่ติดตั้งเปน 5 ประเภทหลัก ไดแก  

1. งานกอสรางโยธา  

2. งานระบบไฟฟา  

3. งานระบบปรับอากาศ 

4. งานระบบสุขาภิบาลและระบบปองกันอัคคีภัย 

5. งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด  

 บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ลาน

บาท โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เพื่อดําเนินการประกอบธุรกิจบาน

จัดสรรพรอมท่ีดินเพ่ือขาย โดยบริษัทจะเปนผูพัฒนาโครงการและเปนเจาของโครงการบานจัดสรรตางๆ ซึ่งมีโครงการที่

ดําเนินการอยูในปจจุบัน ไดแก โครงการกรีนิช รามอินทรา ลักษณะโครงการเปนโมเดิรนทาวนโฮม 3 ช้ัน จํานวน 174 ยูนิต 

ซึ่งปดโครงการแลวในป 2562 และโครงการกรีนิช ไพรม หทัยราษฎร ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 94 ยูนิต 
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มีความคืบหนาของยอดขายไปแลวกวา 94% คาดวาจะสามารถจบโครงการไดในไตรมาส 2 ป 2564 ปจจุบันมีโครงการใหม 

ยานถนนลําลูกกาคลอง 7 บนเนื้อที่ประมาณ 34 ไร ดําเนินการปรับพื้นที่แลวเสร็จ อยูระหวางการปรับแบบใหสมบูรณ ซึ่งจะมี

ทั้งบานเดี่ยวและทาวนโฮม คาดวาจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดในชวงตนไตรมาส 2/2564 

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  

 บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 และ

ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2558 โดยปจจุบันบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 41.26 ของทุน

จดทะเบียน เพ่ือประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนประเภทตางๆและใหบริการสนับสนุนการดําเนินการของบริษัทในกลุม โดยบริษัท ทีพีซี 

เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ใชเงินลงทุนในบริษัทยอยและกิจการท่ีควบคุมรวมกัน ซึ่งปจจุบันมีแผนดําเนินการประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนจํานวน 14 แหง  โดยไดดําเนินการจําหนายไฟในเชิงพาณิชยแลว

จํานวน 9 แหง ซึ่งรายไดหลักเปนเงนิปนผลจากบริษัทเหลานี้และบริษัทยอยแหงใหมๆ  

บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด  

 บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 โดยปจจุบันมีทุนจด

ทะเบียน 35 ลานบาท โดยมี TPOLY ถือหุนรอยละ 99.99 เพื่อดําเนินการประกอบกิจการซื้อ ขาย นําเขา สงออก สินคาทุก

ประเภททั้งในและนอกประเทศ บริษัทไดดําเนินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ รวมถึงการจัดหาแหลงซื้อสินคา โดย

กลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก กลุมสินคาสําหรับงานกอสราง กลุมสินคาสําหรับโรงงานไฟฟาชีวมวล รวมถึงกลุมสินคาอื่น เพ่ือ

เสริมสรางรายไดใหแกบริษัท  

 

เพื่อใหมีทิศทางการดําเนินงานไปในแนวทางท่ีจะทําใหผูมีสวนไดเสีย หรือผูถือหุนไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงาน

ของบริษัท คณะกรรมการจงึไดกาํหนดวิสัยทัศน พันธกจิ และเปาหมายการดําเนินธุรกิจดงันี ้

 

วิสัยทัศนและพันธกจิวิสัยทัศน “เปนบริษัทรับเหมากอสรางช้ันนําของไทย ใหบริการครบวงจรตามมาตรฐานคณุภาพระดับ

สากล ดวยความรบัผิดชอบตอสังคม” 

พันธกิจ Mission 

สงมอบงานที่มีคุณภาพสูง คํานึงถึงประโยชน และความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา 

 มุงเนนเรื่องความตรงตอเวลาในการสงมอบงาน 

 บริหารความเสี่ยงในทุกมิติทั้งในดานกลยุทธ ดานปฏิบัติการ ดานการเงิน 

 พัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันขององคกรอยางตอเน่ือง 

 เพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบติังานอยางเปนรูปธรรม  

 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการกอสราง 

 สรางผลตอบแทนท่ีดีแกผูถือหุน และมีการขยายธรุกิจใหเติบโตตอเนือ่ง  

 มีการบรหิารจัดการผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล และมสีวนรวมในการ พัฒนาคุณภาพชีวติท่ีดีแก

สังคมชุมชน  

 ดําเนินธรุกิจบนพ้ืนฐานของความเปนธรรมกับคูคา มุงสรางความไววางใจ ความสัมพันธ และความรวมมือที่ดี  

 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธภิาพ ในการดําเนินธรุกิจรวมกันในระยะยาว  
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เปาหมายการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท มีเปาหมายที่จะพัฒนาบริษัทใหเติบโตอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความมั่นคงและ

ยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการพัฒนาอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบ

ภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเปนเงื่อนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน การเติบโตของบริษัทผูกพันกับ

ความกาวหนาของลูกคา โดยเติบโตไปพรอมๆกันทุกยางกาวของการดําเนินธุรกิจ เปนไปอยางรอบคอบมั่นคงในจังหวะและ

โอกาสที่เหมาะสม ดวยวัฒนธรรมองคกรที่ใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร รักษามาตรฐานการดําเนินงานควบคูกับการ

ดูแลตนทุนในการใหบริการและนโยบายการจัดการดานเงินที่ดี ดวยวิสัยทัศนและพันธกิจ ที่ไมเพียงใหความสําคัญตอการ

พัฒนาองคกรใหเปนอุตสาหกรรมกอสรางที่ครบวงจรเทานั้น บริษัทยังขยายธุรกิจอ่ืนๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง สรางความ

เช่ือมั่นแกลูกคาและนักลงทุน  

 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) และกจิการรวมคา ประกอบธุรกิจรับจางกอสราง โดยสามารถแบงสายงานได

ออกเปนดังตอไปนี ้

 งานกอสรางอาคารสูงเพ่ือพักอาศัยและศูนยการคา 

 งานกอสรางอาคารสํานักงานขนาดใหญ  

 งานกอสรางอาคารเรียน  

 งานกอสรางอาคารโรงพยาบาล 

 งานกอสรางโรงงานผลิตไฟฟา 

บริษัทยอย กลุมธุรกิจของบริษัทยอยแบงออกเปนกลุมสายงานไดดงัตอไปนี้  

 1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ดําเนินการขายบานจัดสรรพรอมท่ีดินเพ่ือขาย ซึ่งบริษัทเปนผูพัฒนา

โครงการและเปนเจาของโครงการ ดําเนินการโดย บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด 

 2) ธุรกิจลงทนุโดยการถือหุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลติและจําหนาย

กระแสไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนประเภทตางๆ ดําเนินการโดย บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 3) ธุรกิจซื้อ ขาย นําเขา สงออก สินคาทุกประเภททั้งในและนอกประเทศ ดําเนินการโดย บริษัท ทีพีซี 

บางกอก ซัพพลาย จํากัด  

โครงสรางรายได  

รายการ ป 2563 ป 2562 ป 2561 

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

รับจางกอสราง บริษัท 1,708.65 42.55% 1,804.79 46.92 1,663.56 48.61 

กิจการรวมคา 457.60 11.40% 292.52 7.60 - - 

อสังหาริมทรัพยเพื่อขาย บริษัทยอย 28.57 0.71% 53.61 1.39 113.32 3.31 

ลงทุนโดยการถือหุน

บริษัทอื่น 

บริษัทยอย 1,777.38 44.27% 1,642.02 42.69 1,560.12 45.59 

การคา บริษัทยอย 2.14 0.05% 5.09 0.13 29.65 0.87 

รายไดอื่น บริษัท 40.95 1.02% 48.52 1.26 55.29 1.62 

รวมรายไดทั้งหมด  4,015.29 100.0% 3,846.55 100.00 3,421.94 100.00 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) และกจิการรวมคา 

บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) และกิจการรวมคา ดําเนินธุรกิจรับจางกอสรางในหลายประเภทงาน อาทิเชน 

ศูนยการคา อาคารสํานักงาน และอาคารสูงเพ่ือพักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโรงงานผลิตไฟฟา โดยครอบคลุมถึง

งานวิศวกรรมโยธา งานติดตั้งงานระบบวิศวกรรม ตาง ๆ และงานภูมิสถาปตยกรรม (Landscape) โดยการรับจางจะมีทั้งใน

สวนของการประมูลงานและจากท่ีไดรับการติดตอมา โดยพิจารณาจากประสบการณและผลงานในอดีตของบริษัท โดยมี

รายละเอียดของงานในแตละประเภทดังตอไปนี ้ 

งานกอสรางอาคารสูงเพื่อท่ีพักอาศัยและศูนยการคา ที่ผานมาบริษัทไดรับจางกอสรางอาคารสูงเพื่อที่พักอาศัยและ

ศูนยการคาที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปจจุบันธุรกิจมีการขยายตัวไปสูพื้นที่ทําเลใหมๆมากข้ึน ทําใหบริษัท

มีการขยายเขตงานกอสรางออกไปดวยซึ่งเจาของโครงการกอสรางสวนใหญจะเปนผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีชื่อเสียงและเปน

ผูประกอบการคาปลีกที่สมัยใหม (Modern Trade) รายใหญ  

 

โครงการกอสรางอาคารสูงเพื่อท่ีพักอาศัยและศูนยการคาของบริษัททีด่ําเนินการ ในป 2563 ดังนี้  

 หนวย: ลานบาท 

ชื่อโครงการ เจาของโครงการ มูลคางาน

ท้ังหมด 

รับรูรายได รายได

คงเหลือ 

รายได

คงเหลือ 

(รอยละ) 

กอนป 

2563 

2563 

โรงแรมเมอรเคียว สมุย เฉวงบีช โรงแรมเมอรเคียว สมุย เฉวง ทนา 197.20 100.14 96.33 0.72 0.40% 

เดอะเบส เซ็นทรัล ภูเก็ต บริษัท อาณาวรรธน จํากัด 307.21 259.68 46.50 1.03 0.30% 

เอสเซนท คอนโดมิเนียม อุบลราชธาน ี บมจ.เซ็นทรลัพัฒนา 215.77 100.48 113.44 1.85 0.90% 

รวม  720.18 460.31 256.28 3.60 0.50% 

 

 
 

งานกอสรางอาคารสํานักงานขนาดใหญ บริษัทดําเนินธุรกิจรับจางกอสรางอาคารสํานักงานขนาดใหญ มีทั้งภาครัฐบาล และ 

เอกชน ในป 2563 ดังน้ี  

 หนวย: ลานบาท 

ชื่อโครงการ เจาของโครงการ มูลคางาน

ท้ังหมด 

รับรูรายได รายได

คงเหลือ 

รายได

คงเหลือ 

(รอยละ) 

กอนป 

2563 

2563 

อาคารชุดพักอาศัยขาราชการ จ.นราธิวาส สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 100.00 25.46 32.09 42.45 42.50% 

ปรับปรุงขยายอาคารที่พกัผูโดยสาร  

ทาอากาศยาน สุราษฎรธาน ี

ทาอากาศยาน สุราษฎรธาน ี 157.94 - 8.62 149.33 94.50% 

รวม  257.94 25.46 40.71 191.78 74.30% 
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งานกอสรางอาคารเรียน ทางบริษัทไดรับความไววางใจใหสรางอาคารเรยีนที่ทันสมัยจากสถาบันการศึกษาตางๆ ที่มีชื่อเสียง

ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในป 2563 ดังนี ้ 

 หนวย : ลานบาท 
ชื่อโครงการ เจาของโครงการ มูลคางาน

ท้ังหมด 

รับรูรายได รายได

คงเหลือ 

รายได

คงเหลือ 

(รอยละ) 

กอนป 

2563 

2563 

อาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย 

ม.แมฟาหลวง 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 724.35 99.68 242.63 382.04 52.80% 

อาคารกายวภิาคทางคลนิิก สถาบัน

การแพทยจักรีนฤบดินทร บางพล ี

สถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร 700.00 - 8.43 691.57 98.80% 

อาคารศูนยบริการสุขภาพและบรกิาร 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 1,129.91 3.16 182.61 944.14 83.6% 

รวม  2,553.26 102.84 433.67 2,017.75 79.0% 

 

งานกอสรางอาคารโรงพยาบาล บริษัทดําเนินธุรกจิรับเหมากอสรางอาคารโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนในป 

2563 ดังน้ี  

 หนวย : ลานบาท 

ชื่อโครงการ เจาของโครงการ มูลคางาน

ท้ังหมด 

รับรูรายได รายได

คงเหลือ 

รายได

คงเหลือ 

(รอยละ) 

กอนป 

2563 

2563 

1.อาคารพักคนไข 298 เตียง รพ.พัทลุง โรงพยาบาลพัทลุง 280.31 129.23 150.26 0.82 0.30% 

2. โรงพยาบาลอินทรารัตน บจก.โรงพยาบาลอินทรารัตน 532.62 464.32 66.45 1.85 0.35% 

3.โรงพยาบาลวัฒนแพทย ตรัง โรงพยาบาลวัฒนแพทยตรงั 73.45 6.96 63.75 2.74 3.70% 

4. โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุร ี 262.81 50.55 204.80 7.46 2.80% 

5. โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม คลอง 8 

ลําลูกกา 

บจก.โรงพยาบาลซีจีเอช  483.76 102.60 289.03 92.13 19.0% 

รวม  1,632.95 753.66 774.29 105.00 6.40% 

 

 
 

งานกอสรางโรงงานผลิตไฟฟา บริษัทดําเนินธุรกิจรับจางกอสรางโรงงานผลิตไฟฟา ประกอบดวย อาคารโรงงาน อาคารโรง

ผลิตไฟฟา อาคารสํานักงาน ระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน ถนน ระบบไฟฟา และระบบน้ําประปา เปนตน รวมทั้งสิ่งปลูก

สรางอ่ืนซึ่งเปนสวนประกอบ เชน โรงจอดรถ เปนตน โดยลักษณะงานกอสราง แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. งานกอสรางตามแบบ คือ ดําเนนิการกอสรางตามแบบทีผู่วาจางกําหนด 
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2. งานแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) คือ บริษัทจะใหบริการครบวงจรตั้งแตการออกแบบโครงสรางและการ

กอสราง ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถเสนอรูปแบบและวิธีการกอสรางที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคา มีตนทุนต่ํา 

และชวยลดระยะเวลาในการกอสราง  

 
 

โครงการกอสรางโรงงานผลิตไฟฟาของบริษัทที่ดาํเนินการ ในป 2563 ดังนี้  

 หนวย: ลานบาท 
ชื่อโครงการ เจาของโครงการ มูลคางาน

ท้ังหมด 

รับรูรายได รายได

คงเหลือ 

รายได

คงเหลือ 

(รอยละ) 

กอนป 

2563 

2563 

โรงไฟฟาทีพีซีเอช 5 บจก.ทีพีซีเอช 5 525.29 333.84 190.61 0.84 0.20% 

โรงไฟฟาปตตาน ี บจก.ปตตานีกรีน 1,341.43 1,112.61 210.45 18.37 1.40% 

โรงไฟฟาทีพีซีเอช 1 บจก.ทีพีซีเอช 1 673.08 452.82 158.76 61.50 9.1% 

โรงไฟฟาทีพีซีเอช 2 บจก.ทีพีซีเอช 2 660.30 422.76 165.38 72.17 10.90% 

รวม  3,200.10 2,322.02 725.20 152.87 4.80% 

 

งานกอสรางสาธารณูปโภค และอื่นๆ บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางอาคารในรูปแบบท่ีนอกเหนือจากรูปแบบขางตน 

เชน อาคารศูนยการคา, อาคารจอดรถ, งานถนน, ภูมิสถาปตย ฯลฯ ซึ่งมีท้ังท่ีเปนงานตอเนื่องจากงานทีบ่ริษัทรับเหมากอสราง

อาคาร และงานที่รับเหมากอสรางตางหาก โดยมีงานในป 2563 ดังน้ี 

 หนวย:ลานบาท 

ชื่อโครงการ เจาของโครงการ มูลคา

งาน

ทั้งหมด 

รับรูรายได รายได

คงเหลือ 

รายได

คงเหลือ 

(รอย

ละ) 

กอนป 

2563 

2563 

1. MT SHOP&STORE สตูล กรีน เพาเวอร บจก. สตูล กรีน เพาเวอร 2.02 - 1.21 0.81 40.1% 

2. อาคารจัดเก็บขี้เถา ชางแรกไบโอเพาเวอร บจก. ชางแรกไบโอเพาเวอร 1.49 - 0.07 1.42 95.2% 

3. งานโยธา โรงไฟฟาขยะชุมชน จ.นนทบุร ี โรงไฟฟาขยะชุมชน จ.นนทบุร ี 29.00 - 0.16 28.84 99.4% 

4. คลองระบายน้ํา ชลประทานฯ อ.นาโยง 

จ.ตรัง 

กรมชลประทาน 307.48 - 49.87 257.61 83.8% 

รวม  339.99 - 51.31 288.68 84.9% 
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การตลาดและการแขงขัน ของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) และกิจการรวมคา อุตสาหกรรมกอสรางในประเทศ

ยังคงมีการแขงขันสูง การที่จะไดรับงานโครงการใหมนั้นข้ึนอยูกับเกณฑการประมูลท่ีมีการแขงขันสูง โดยหลังจากท่ีผาน

คุณสมบัติในการเปนผูประมูลแลว ราคาประมูลจะเปนประเด็นหลักที่จะใชในการพิจารณา การแขงขันที่เพ่ิมสูงสําหรับ

โครงการกอสรางนั้นสงผลใหเกิดการแขงขันดานราคาและทําใหราคาของสัญญาลดลง อีกหนึ่งปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ

ความสามารถในการแขงขันกําหนดราคา คือการหาแหลงวัตถุดิบ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบมีผลกระทบตออุตสาหกรรม

งานกอสราง เน่ืองจากมูลคาวัตถุดิบคิดเปนประมาณรอยละ 40 ถึงรอยละ 60 ของตนทุนโครงการนอกเหนือจากความพรอม

ดานวัตถุดิบแลว ปจจัยการแขงขันที่สําคัญยังรวมถึงความรูความชํานาญและประสบการณของพนักงานและผูรับเหมาชวงและ

การกอตั้งกิจการรวมคาเพ่ือใหรับความชวยเหลือทางเทคนิคและเพ่ือการมีพันธมิตรธรุกิจ 

 

ในการกําหนดกลยุทธการแขงขันและนโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) และกิจการรวม

คา นอกจากการมุงเนนความสามารถในการรักษาสัดสวนการตลาดภายใตสภาวะที่มีการแขงขันสูงและในชวงท่ีภาวะเศรษฐกิจ

ชะลอตัว กลุมบริษัทยังมุงเสริมสรางความสามารถในการแขงขันในระยะยาวดวยโดยการบริหารจัดการที่ยังคงรักษามาตรฐาน

งานกอสราง โดยการควบคุมงานกอสรางท่ีเขมงวด มุงเนนการสงมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามกําหนดเวลา และลดตนทุน

คาใชจาย กลยุทธการแขงขันและนโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทมีดังน้ี 

1) ชื่อเสียงและคุณภาพของงานรับเหมากอสราง 

บริษัทมีประสบการณดานรับเหมากอสรางมานานกวา32 ป มีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในงานกอสรางมีความเขาใจใน

ธุรกิจรับจางกอสรางเปนอยางดี ซึ่งสามารถพิสูจนไดจากการนําพาบริษัท ใหอยูรอดผานพนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 

2540 และบริหารจัดการใหบริษัทมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทําใหมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรมกอสราง โดยบริษัท 

มุงเนนการกอสรางใหตรงตามขอกําหนด มีคุณภาพงานที่ดี รวมทั้งมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีท่ีจะตองนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชหรือการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมอื่นๆบริษัทจะมีความสามารถในการ

นํามาใชไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นไดจากผลงานที่ผานมา งานกอสรางของบริษัทมีคุณภาพไดมาตรฐาน สรางความพึงพอใจ

ใหกับลูกคา  

2) ผลงานอันเปนที่ยอมรับ บริษัทมุงมั่นในการผลิตผลงานดานการกอสรางใหมีคุณภาพ เพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุดใหลกูคา 

โดยกําหนดตัวช้ีวัดความพึงพอใจของลูกคาของแตละโครงการตองมากกวา 80% เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิลดานคุณภาพสูงสุด ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายหลักในการที่จะรักษาและเสริมสรางชื่อเสียง

ของบริษัท โดยดําเนินการดังนี ้ 

 มุงมั่นสรางผลงานดานการกอสรางใหไดตามขอกําหนดของลูกคา รวมถึง ขอบังคับ กฎหมาย กฎระเบียบ

อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 ควบคุมงานกอสรางใหไดมาตรฐานและความตองการของลูกคา 

 วางแผนงานกอสรางและสงมอบงานใหไดตามกําหนดเวลา 

 ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานกอสรางใหมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

3) ความสามารถของบุคลากร บริษัทมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาบุคลากรซึ่งนับเปนทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุดของบริษัท เพื่อ

พัฒนาประสิทธภิาพในการดําเนินงานและดํารงไวซึ่งความสามารถในการแขงขัน ดังน้ี:  

 การพัฒนาความรูและความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง ทั้งในดานความรูทางเทคนิควิชาการและ

การจัดการ  

 การสรางจิตสาํนึกความรบัผิดชอบตองาน  
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 การสรางบรรยากาศการทํางานที่เปนมิตร  

 การทํางานเปนทีม การประสานงานระหวางทีมวิศวกรและบุคลากรภายในองคกร เพื่อใหบรรลุซึ่ง

วัตถุประสงคในการใหบริการที่ดีเยี่ยมแกลูกคา  

 การนําเอาระบบ KPI และ Balanced Scorecard (BSC) เขามาใชวัดผลการดําเนินงานของหนวยงานและ

บุคคล  

4) ดานการกอสรางบริษัทมีทีมงานวิศวกรท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณการทํางานมายาวนาน ทีมบริหารมี

ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการกอสราง ทําใหสามารถควบคุมโครงการกอสรางแลวเสร็จไดตามกําหนด และมีการ

ควบคุมตนทุนที่ต่ําลงทําใหมีผลประกอบการที่ดีข้ึนไดและในสวนของพนักงานรายวันซึ่งเปนทีมกอสรางนั้น บริษัทไดกําหนด

เปนมาตรฐานโครงการในเรื่องของการฝกอบรมพนักงานใหมและมีขอกําหนดในการพัฒนาฝมือแรงงานอยางตอเนื่อง อีกทั้ง

บริษัทไดใหความสําคัญดานความปลอดภัยสูงสุดในการทํางาน โดยมีทีมงานรับผิดชอบดานความปลอดภัย ท่ีจะมีท้ังการอบรม

เพ่ือใหความรูความเขาใจเรื่องความปลอดภัย ตลอดจนตรวจสอบการทํางานและเตรียมแผนงานปองกันและแกไขขอผิดพลาด

ในการทํางานท่ีอาจเกิดขึ้นได ซึ่งจะทําใหมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนอยท่ีสุดและชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งข้ึน จึงชวย

ลดตนทุนที่จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุไดทั้งนี้ ในสวนของการจางผูรับเหมาชวง บริษัทจะคัดเลือกผูรับเหมาที่มีผลงานที่ดี มี

คุณภาพ สงมอบงานไดตรงเวลาและมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางในการกอสราง  

5) ประสิทธิภาพในการจัดการองคกร บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการทํางานและการจัดการสวนกลางอยางตอเนื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและพัฒนาความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา บริษัทมีระบบการ

บริหารจัดการองคกรตามมาตรฐานสากล ที่ใชในการบริหารงานโดยบริษัทผานการรับรองตามมาตรฐาน 9001:2008 จาก

สถาบัน BUREAU VERITAS Certification ในดานระบบการจัดการดานคุณภาพ สําหรับงานกอสรางและงานวิศวกรรม ตั้งแต

วันที่ 6 ตุลคม 2552 และ 9001:2015 ตั้งแตวันที่ 15 กรกฏาคม 2560 ซึ่งการนําระบบดังกลาวมาใชทําใหบริษัท สามารถ

บริหารจัดการทรัพยากรในดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบมาอยางตอเน่ือง รวมท้ังบริษัทยังมี

หนวยงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในอยางตอเน่ืองอีกดวย 

6) การจัดซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ บริษัทไดมีการกําหนดนโยบายในการจัดซื้อ เพื่อสรางความโปรงใสและสรางการแขงขัน

ระหวางผูจัดจําหนายวัตถุดิบตางๆ เพ่ือเปนการรับประกันวาตนทุนของบริษัทอยูในระดับที่เหมาะสม ดานการจัดซื้อจัดจาง 

บริษัทมีระบบที่มีประสิทธภิาพ และมีความโปรงใส โดยมีการเปรียบเทียบราคาจําหนายอุปกรณและวัสดุกอสราง และราคาคา

กอสรางของผูรับเหมาชวง เพื่อควบคุมตนทุนการกอสราง นอกจากนี้บริษัทมีการบริหารจัดการอุปกรณและวัสดุกอสราง โดย

การใชประโยชนจากอุปกรณและวัสดุกอสรางอยางคุมคา โดยมีคลังเก็บสินคาที่ใชในการเก็บอุปกรณและวัสดุกอสรางสวนเกิน 

เพื่อรักษาคุณภาพใหสามารถนําไปใชในโครงการอื่นๆไดตอไป จากการบริหารจัดการตนทุนดังกลาว ชวยเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันในตลาดได  

 

กลุมลูกคาเปาหมาย การจําหนาย และชองทางการจําหนาย ของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) และกิจการรวม

คา ในการรับงานของบริษัทมาจากการประมูลงาน โดยฝายประมาณราคาของบริษัท ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับลูกคา

โดยตรง เมื่อบริษัทไดรับเอกสารเชิญเขารวมประมูลงานหรือบริษัทมีความสนใจเขารวมประมูลงาน ฝายพัฒนาสัญญาและ

ประมาณราคาของบริษัทจะทําหนาที่ติดตอประสานงานขอเอกสารตางๆ เชน แบบกอสราง และขอกําหนดการกอสรางตางๆ 

เปนตน และทําการประเมินปริมาณงานและมูลคาการกอสราง เพื่อยื่นเอกสารประกวดราคา ตอไป และมาจากการเจรจา

ตอรอง โดยบริษัทมุงสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา เพ่ือสรางโอกาสในการไดรับงานโครงการใหมๆจากลูกคาเดิมในอนาคต 

ลูกคาเปาหมายของบริษัทคือเจาของโครงการภาคเอกชนที่มีความนาเช่ือถือและฐานะการเงินท่ีมั่นคงบริษัทมีเปาหมายที่จะรับ
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งานท่ีใหผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ํากอนเปนอันดับแรกและพยายามรับงานตอเน่ืองจากลูกคาที่มีเครดิตและเคยทํางาน

รวมกันมากอนและไมเกิดปญหา 

บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) และกิจการรวมคาฯมีรายไดจากการกอสรางในประเทศ โดยแบงลูกคาของบริษัท

ออกเปน 3 กลุม ดังนี ้

กลุมท่ี 1 ภาคเอกชน ไดแก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ผูประกอบการอุตสาหกรรม และผูประกอบการคาปลีกสมัยใหม 

(Modern Trade) ซึ่งลูกคาของบริษัทเหลานี้เปนลูกคาที่มีช่ือเสียง และมีฐานะทางการเงินที่ดี ทั้งน้ีผลงานในปที่ผานมาบริษัท

ไดดําเนินกิจการที่มีคุณภาพและสงมอบงานไดทันกําหนด ผลงานจึงเปนท่ียอมรับบริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคาเดิมและยัง

ไดรับโครงการเพ่ิมเติมอีกเรื่อยมา. 

กลุมที่ 2 ภาครัฐ ไดแก หนวยงานราชการ และมหาวิทยาลัยรัฐบาล กลุมลูกคาภาครัฐเปนกลุมลูกคาที่มีความเสี่ยงนอยมาก

ทางดานการชําระเงิน ซึ่งในการเขารวมประมูลงานของภาครัฐนั้น ตองคํานึงถึงรายละเอียดและคุณสมบัติตามขอกําหนด 

(Term of Reference หรือ TOR) ของแตละหนวยงานราชการทีเ่ปนผูจาง โดยผูที่จะเขารวมประมูลงานกับภาครัฐจะตองเปน

ผูที่มีผลงานในอดีตหรือมีรายชื่อขึ้นทะเบียนกับหนวยงานราชการนั้นๆ ในปจจุบันกลุมบริษัทมีช่ือขึ้นทะเบียนไวกับหนวยงาน

ราชการ เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร การทาเรือแหงประเทศไทย การประปาสวนภูมิภาค และบริษัท ทา

อากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เปนตน อยางไรก็ตามกลุมบริษัทมีนโยบายที่จะขึ้นทะเบียนกับหนวยงานตางๆมากขึ้น เพื่อ

เพ่ิมความสามารถในการรับงานในสวนของภาครัฐ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคตางๆโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในดานพลังงานไฟฟา ขนสงมวลชน และการสื่อสารโทรคมนาคม อยางตอเนื่อง  

กลุมที่ 3 งานกอสรางโรงไฟฟา บริษัทไดพัฒนาฝายธุรกิจพลังงานใหบริการครบวงจร นับตั้งแตการวางแผน, การออกแบบ

ทางวิศวกรรม, การเลือกอุปกรณเครื่องจักร, การกอสรางโรงงาน, การเดินเครื่องจักรตลอดจนบํารุงรักษาและการซอมแซม

เครื่องจักร กลุมลูกคาไดแก บริษัทในเครือ ภาครัฐบาล และภาคเอกชน 

 

สัดสวนการใหบริการแกลูกคาแตละประเภทในชวง 3 ปท่ีผานมา ดังนี ้

 หนวย : ลานบาท 

กลุมลูกคา ป 2563 ป 2562 ป 2561 

 มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 

ราชการ 684.21 28.10 211.90 5.70 830.90 39.40 

เอกชน 1,025.72 42.10 1,592.90 42.90 831.80 39.50 

โรงไฟฟา 725.20 29.80 1,911.80 51.40 445.50 21.10 

รวม 2,435.14 100.00 3,716.60 100.00 2,107.80 100.00 

หมายเหต:ุ  1. เปนขอมูลรับรูรายได ณ สิ้นป 

 2. ไมรวมรายไดอื่นๆ 

 

ลักษณะการไดมาซ่ึงผลิตภัณฑและบริการ ของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) และกิจการรวมคา ธุรกิจใหบริการ

รับเหมากอสรางเปนธุรกิจที่ตองอาศัยความชํานาญเฉพาะดานในระบบวิศวกรรม ตลอดจนความสามารถในการบริหาร

โครงการใหสําเร็จลุลวงตามความตองการของลูกคา ทั้งในดานคุณภาพของงานและระยะเวลาแลวเสร็จภายใตตนทุนโครงการ

ที่สามารถสรางผลกําไรใหกับบริษัท ดังน้ันปจจัยที่สําคัญที่กําหนดกําลังการผลิตของบริษัทไดแก  

จํานวนวิศวกร ทั้งวิศกรในระดับผูอํานวยโครงการ ผูจัดการโครงการ วิศวกรผูควบคุมงาน และวิศวกรประจําหนวยงาน 

จํานวนผูรับเหมาชวง ที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญในการทํางานแตละประเภท 
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เงินทุนหมุนเวียน ท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับขนาดของงานเพ่ือใหสามารถสงมอบงานที่มีคุณภาพใหแกลูกคาภายใตเงื่อนไข

เวลาท่ีจํากัด จํานวนวิศวกรของบริษัทและผูรับเหมาชวงที่จะรับผิดชอบในแตละโครงการจะขึ้นอยูกับขนาดและความ

สลับซับซอนของงานเปนสําคัญ 

วิศวกร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) มีวศิวกรทั้งสิ้น 124 คน โดยแบงเปนวิศวกรระดับ

ผูอํานวยการโครงการ รวม 7 คน ผูจัดการโครงการ รวม 14 คน วิศวกรผูควบคุมงาน รวม 23 คน และวิศวกรประจําหนวยงาน 

รวม 80 คน  

ผูรับเหมาชวง บริษัทมีทีมผูรับเหมาชวงท้ังสิ้นประมาณ 300 ราย โดยผูรับเหมาชวงแตละทีมจะมีประสบการณในการทํางาน

แตละระบบวิศวกรรมโดยเฉพาะ บริษัทไดกําหนดนโยบายใหผูรับเหมาชวงทําสัญญากับบริษัทและตองใหหลักประกันกรณีรับ

เงินลวงหนา เน่ืองจากบริษัทตองการสรางความมั่นใจวาผูรับเหมาชวงแตละรายมีกําลังและมีศักยภาพในการทํางาน เพ่ือการ

บริการที่ลูกคาเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุดและเพื่อลดการพ่ึงพาผูรับเหมาชวงรายหนึ่งรายใดมากเกินไป อันจะทําใหเกิดความ

เสี่ยงจากการที่ผูรับเหมาชวงรายนั้นไมปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัทหรือละทิ้งงาน โดยการชําระเงินแกผูรับเหมาชวงจะ

เปนไปตามสวนของงานที่แลวเสร็จ โดยตองมีวิศวกรระดับผูจัดการโครงการของบริษัทเปนผูตรวจรับงานและอนุมัติ ท้ังนี้หนาที่

ของทีมผูรับเหมาชวงคือการติดตั้งอุปกรณหรืองานกอสรางตามแบบซึ่งไดรับการอนุมัติจากลูกคา ภายใตการควบคุมงานของ

วิศวกรและโฟรแมนของบริษัท 

เงินทุนหมุนเวียน ในการรับเหมางานโดยทั่วไป เมื่อมีการลงนามในสัญญาจางงานบริษัทจะไดรับเงินลวงหนาจากลูกคา ซึ่งคดิ

เปนประมาณรอยละ 10-15 ของมูลคางาน เพื่อนํามาใชจายเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการโดยบริษัทจะตองนําหนังสือ

ค้ําประกันเงินรับลวงหนามาแลกเปลี่ยน นอกจากนี้บริษัทตองมีการวางหนังสือค้ําประกันสัญญาไวกับผูวาจางตลอดอายุของ

โครงการ โดยหลังจากการติดตั้งแลวเสร็จและมีการสงมอบงานใหแกลูกคาแลว บริษัทยังตองค้ําประกันผลงานตอไป เปน

ระยะเวลา 1-2 ป โดยการวางหนังสือค้ําประกันผลงานไวกับผูวาจาง หนังสือค้ําประกันจะตองออกโดยสถาบันการเงิน ซึ่งโดย

เฉลี่ยแลวมูลคาหนังสือค้ําประกันรวมที่บริษัทตองวางไวกับลูกคา คิดเปนประมาณรอยละ 20-30 ของมูลคางาน ซึ่ง ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดภาระวงเงินหนังสือค้ําประกันจากสถาบันการเงิน 8 แหง คิดเปนวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,467.92  

ลานบาท อยางไรก็ตามบริษัทยังมีความสามารถที่จะขอขยายวงเงินหนังสือค้ําประกันเพ่ิมจากสถาบันการเงินไดอีกในอนาคต 

สําหรับการประมูลที่มีมูลคาสูงบริษัทสามารถนําโครงการที่ประมูลไดไปค้ําประกันเงินกูเพื่อใชในการดําเนินงานทั้งการออก

หนังสือค้ําประกันตางๆดวย  

 

ขั้นตอนการรับงานกอสรางของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) และกจิการรวมคา มีดังนี ้

1. การประกวดราคา การรับงานจากลูกคาของบริษัท โดยการติดตามขาวการประกวดราคา ตามประกาศจากแหลงขอมูล

ตางๆที่เกี่ยวของ หรือจากบริษัทท่ีปรึกษาหรือบริษัทออกแบบ บริษัทจะเขารวมทําการประกวดราคาโดยมีขั้นตอนดังน้ี  

1.1 ซื้อเอกสารประกวดราคา 

1.2 การเสนอราคา  

1.2.1 การจัดเอกสารในการเสนอราคา เมื่อผานการคัดเลือกโครงการจากคณะผูบริหารแลว ฝายประมาณราคาของบริษัทจะ

ทําหนาที่ดําเนินการขอรับเอกสารสําหรับการเสนอราคา ซึ่งจะประกอบไปดวย เอกสารแบบกอสราง และขอกําหนดตางๆ ของ

โครงการ ใหเปนไปตามมาตรฐาน และเปนท่ียอมรับในการเสนองาน  

1.2.2 การประเมินราคากอสราง เปนข้ันตอนที่สําคัญซึ่งจะมีผลกระทบตอกําไรของบริษัท ซึ่งหากบริษัททําการประเมินราคา

สูงเกินไปจะทําใหบริษัทไมไดรับงานกอสราง และหากบริษัททําการประเมินราคาต่ําเกินไปอาจทําใหบริษัทไดงานกอสรางแต

อาจไดกําไรต่ํา หรือประสบปญหาขาดทุน ดังน้ัน บริษัทจึงใหความสําคัญกับการประเมินราคากอสราง โดยบริษัทจะสํารวจ

สถานที่กอสรางเพื่อสรุปรูปแบบและวิธีการกอสรางท่ีเหมาะสม โดยจะมีการตรวจสอบราคาวัสดุกอสราง เครื่องมือ คาแรง 
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และคาใชจายอื่นๆ รวมทั้งมีการวิเคราะหราคาที่สามารถแขงขันได  หลังจากนั้นฝายประมาณราคาจะจัดทําเอกสารประกวด

ราคา และแผนการดําเนินงาน แลวจัดสงใหคณะผูบริหารตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติเพ่ือนําเสนอลูกคาตอไป  

2. การเจรจา บริษัท อาจจะรับงานโดยการเจรจาตั้งแตตน โดยไมมีการประกวดราคาซึ่งทางบริษัทอาจเปนฝายไปเสนอบรกิาร

หรืออาจเปนทางลูกคาติดตอเจาะจงเลือกบริษัท ซึ่งบริษัทมีการคัดเลือกโครงการกอสรางท่ีจะเขาประมูลหรือจะรับงาน โดยจะ

คํานึงถึงปจจัยทางดานตางๆ เพ่ือใหผลประกอบการเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ไดแก ผลตอบแทนที่จะไดรับ ความนาเช่ือถือ

และความสามารถในการชําระเงินเจาของโครงการ ประเภทและขนาดโครงการ ระยะเวลาการดําเนินงาน ปริมาณงานกอสราง

ที่ยังไมไดสงมอบของบริษัท แหลงเงนิทุน และความพรอมของบุคลากร 

ขั้นตอนระหวางการดําเนินงานกอสราง ของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) และกิจการรวมคา 

1. การแบงงาน ภายหลังบริษัทไดรับงานกอสรางจากลูกคา ฝายประมาณราคาจัดการประชุมรวมกับผูอํานวยการโครงการ 

(Project Director) และผูจัดการโครงการ (Project Manager) เพื่อสงมอบสัญญากอสราง และเอกสารประกวดราคาพรอม

แผนงานกอสรางข้ันตนใหผูจัดการโครงการ (Project Manager) ซึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารจัดการโครงการรวมกับ

ผูอํานวยการโครงการ (Project Director) และสงตอใหฝายที่เกี่ยวของรับผิดชอบเปนสวนๆไป 

2. แตงตั้งผูจัดการโครงการ ซึ่งมีหนาที่รับผดิชอบในทุกๆดานของโครงการ และอยูในการควบคุมของผูอํานวยการโครงการ 

3. วางแผนรายละเอียดโครงการ โดยผูจัดการโครงการจะ 

 - จัดทําแผนการกอสราง ใหเหมาะกับเงื่อนไขและระยะเลาการชําระเงิน 

 - จัดแผนการรับ-จายเงนิโครงการ 

 - จัดทําแบบ Shop Drawing ทุกขั้นตอนเพ่ือนําเสนอผูวาจางอนุมัตแิบบและรายการวสัดุกอสราง 

 - วางแผนคนงาน จะจําแนกระดับคนงานตามประเภทคนงาน ประมาณการจํานวนคนงานที่ใชกับงานแตละ

ประเภท บริษัทจะวาจางผูรับเหมาชวงสําหรับงานบางประเภท ไดแก งานเสาเข็ม งานติดตั้งระบบไฟฟาและระบบประปา งาน

โครงหลังคาเหล็ก และงานอลูมิเนียม ซึ่งบริษัทจะวาจางผูรับเหมาชวงที่อยูในรายช่ือผูรับเหมาชวงที่ไดรับการอนุมัติจากคณะ

ผูบริหาร ซึ่งจะพิจารณาวาจางจากปจจัยตาง ๆ ไดแก ราคาวาจาง ระยะเวลาการทํางาน ผลงานในอดีต ความรับผิดชอบใน

การทํางาน และความมั่นคงทางการเงนิ 

 - วางแผนจัดเครื่องจักร เพ่ือใชในการกอสราง 

 - เตรียมสํานักงานชั่วคราว และจัดสาธารณูปโภคตางๆ เชน น้ํา ไฟฟา โทรศัพท อินเตอรเนต 

 - จัดทําตารางการทํางาน โดยละเอียดในแตละชวงของโครงการ 

4 การดําเนินการกอสราง ระหวางดําเนินงานกอสรางผูควบคุมและหัวหนางานในแตละฝายจะรวมมือคอยตรวจสอบ ดูแล

และรักษาอัตราความกาวหนาของงานใหเปนไปตามแผนและกําหนดเวลาที่วางไว 

5. การติดตามและตรวจสอบ ผูจัดการโครงการจะทําหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของการกอสราง และจัดสงรูปภาพเพ่ือแจง

ความคืบหนาในการกอสรางใหกับผูอํานวยการโครงการทุกวัน รวมทั้งจัดสงรายงานความคืบหนาในการกอสรางประจําเดือน

โดยเปรียบเทียบความคืบหนาของการกอสรางกับแผนการกอสราง และเปรียบเทียบคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงกับคาใชจายที่

ประเมินไว ซึ่งหากการกอสรางมีความลาชากวาแผนงาน หรือโครงการใดมีคาใชจายจริงมากกวาคาใชจายท่ีประเมินไว หรือใน

กรณีท่ีผูวาจางแกไขเปลี่ยนแปลงแบบกอสราง ผูจัดการโครงการจะประชุมรวมกับผูอํานวยการโครงการเพ่ือวางแผนแกไข และ

กําหนดแผนงานใหม ท้ังนี้ ผูอํานวยการโครงการจะเขาตรวจสถานทีก่อสรางเปนประจํารายสัปดาหและจะทําการสรุปโครงการ

รายงานตอผูบริหารระดับสูงเปนรายเดือน 

6 การสงงวดงาน ตามแผนการกอสรางสวนใหญจะกําหนดงวดงานเปนรายเดือนเปนไปตามแผนการกอสราง เมื่อการกอสราง

ไดผลงานสําเร็จตามงวดงานจะมีที่ปรึกษาผูควบคุมงานกอสรางตรวจสอบและอนุมัติ แลวจะนําเสนอผูวาจางเพ่ือขอเบิกงวด

งานตามสัญญา 
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ขั้นตอนหลังการดําเนินงานแลวเสร็จ ของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) และกิจการรวมคา  

การสงมอบงาน เมื่อโครงการกอสรางแลวเสร็จ จะมีการแจงไปยังผูวาจางเพ่ือใหเขามาตรวจรับงาน ซึ่งหากมีขอบกพรอง

บริษัทจะดําเนินการแกไขงาน เมื่อบริษัทไดแกไขขอบกพรองตางๆ จนเปนท่ีพอใจของผูวาจาง ผูวาจางจะรับมอบงานกอสราง 

และจายคืนเงินประกันผลงาน เมื่อครบกําหนดระยะเวลาประกันผลงานแลว (โดยทั่วไปมีระยะเวลารับประกันผลงาน 1-2 ป) 

ผูวาจางจะคนืหนังสือค้ําประกันผลงาน ใหแกบริษัท  

การจัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ และแรงงาน ของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) และกจิการรวมคา 

ในการติดตั้งระบบวิศวกรรมใหมีคุณภาพดีและตรงตามความตองการของลูกคา ตองจัดหาวัสดุและอุปกรณจากแหลง

ที่เหมาะสม โดยบริษัทจะสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณจากผูจัดจําหนายท่ีอยูในรายชื่อผูจัดจําหนายวัสดุและอุปกรณท่ีผานการ

พิจารณาจากบริษัทในเรื่องของคุณภาพและบริการเปนที่ยอมรับในเบื้องตน เทานั้น  

ในการจัดหาวัสดุและอุปกรณนั้น เนื่องจากวัสดุและอุปกรณหลักสําหรับแตละโครงการจะมีรายละเอียดแตกตางกัน

ตามขอกําหนดและลักษณะของงานของลูกคาแตละราย ดังนั้นฝายจัดซื้อจะเปนผูรวบรวมขอมูลของอุปกรณหลักแตละ

โครงการเพ่ือดําเนินการจัดหาใหตามความตองการ โดยการแขงขันประกวดราคาจากผูจัดจําหนายจํานวนมากกวา 2 ราย ตาม

ความเหมาะสม และบริษัทจะพิจารณาจากราคาท่ีดีที่สุด เงื่อนไขการชําระเงินที่ดีและคุณสมบัติของวัสดุที่ตรงตามความ

ตองการ  

ในสวนของวัสดุท่ัวไป ซึ่งเปนวัสดุที่มีความตองการใชในทุกโครงการเปนจํานวนมาก ฝายจัดซื้อจะทําคําสั่งซื้อรวมกัน 

เพื่อลดตนทุนตอหนวย เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เชน บริษัทจะทําสัญญาสั่งซื้อเหล็กเสนลวงหนา

ประมาณ 1 ถึง 3 เดือน และสั่งซื้อปูนซีเมนตลวงหนาทั้งโครงการ 

การรักษาความสัมพันธท่ีดีกับผูจําหนายวัตถุดิบ และอุปกรณจะเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหน่ึงที่เอื้อประโยชนในการ

ประกอบธุรกิจ ไมวาจะเปนการใหสวนลดพิเศษในการสั่งซื้อ การสงมอบของทันตามกําหนดเวลา การใหความชวยเหลือทาง

เทคนิค การชวยเก็บรักษาสินคาคงคลังท่ียังไมใชงาน การปองกันภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ เปนตน ซึ่งผูจําหนายวัตถุดิบและ

อุปกรณของบริษัทสวนใหญจะเปนผูจัดจําหนายที่ติดตอกับบริษัทมาเปนระยะเวลานาน ดังน้ันความสัมพันธของบริษัทกับผู

จําหนายวัตถุดิบและอุปกรณจะอยูในระดับท่ีดี นอกจากน้ี ผูจําหนายวัตถุดิบและอุปกรณจะใหความชวยเหลือทางเทคนิคแก

บริษัทกรณีที่ผูจําหนายวัตถุดิบและอุปกรณแนะนําสินคาใหมๆ เชน เครื่องทําความเย็น ปมน้ําหมุนเวียน เครื่องเปาลมเย็น

เครื่องปรับอากาศ อุปกรณควบคุมอัตโนมัติ เปนตน  

ดานการจัดหาแรงงานรายวันบริษัทจะจัดหาแรงงานชาวไทยและแรงงานตางดาวที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทมี

การจัดอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานอยางสม่ําเสมอ สําหรับแรงงานท่ีกอสรางโครงการในจังหวัดชายแดนภาคใตบริษัทจะ

จัดหาแรงงานจากสวนกลางในอัตราพิเศษ เพ่ือจูงใจในการทํางาน และปองกันปญหาผูกอการรายแฝงตัว
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งานท่ียังไมไดสงมอบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีงานที่ยังไมไดสงมอบ จํานวน 21 โครงการ เปนมูลคางานที่ยังไมไดสงมอบหรือยังไมไดปฏิบตังิาน ทั้งสิ้น 2,759,671,302 ลานบาท ตาม

รายละเอียดดังน้ี 

 หนวย : ลานบาท 

ชื่อโครงการ กําหนดแลวเสร็จ มูลคางานทั้งหมด ยังไมสงมอบ/ยังไมปฏิบัติ หมายเหต ุ

1.โรงพยาบาลอินทรารัตน 30/9/2563 532,623,364 1,850,608  งานคงเหลือเปนสวนงานเพิ่ม  

2.โรงไฟฟา ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 30/4/2564 525,294,700 838,901  - 

3.เดอะเบส เซ็นทรลั ภูเก็ต 31/7/2563 307,213,540 1,033,199  งานคงเหลือเปนสวนงานเพิ่ม 

4.โรงไฟฟาปตตานี 30/4/2564 1,341,425,730 18,373,106  - 

5.โรงพยาบาล กรุงเทพ จันทบุร ี 24/11/2563 262,809,445 7,460,941  อยูระหวางขยายสัญญา จากกรณี Owner ยังไมสามารถสง

มอบพื้นที่บางสวนได 

6.เอสเซนท อุบลราชธานี  30/12/2563 215,774,574 1,845,045  - 

7.อาคารพักคนไข 298 เตียง รพ.พัทลุง 30/11/2563 280,308,411 818,780  ปดโครงการ มกราคม 2564 

8.โรงพยาบาลวัฒนแพทย_ตรัง 31/1/2564 73,453,515 2,743,323  - 

9.โรงแรมเมอรเคียว สมุย เฉวงบีช 14/2/2564 197,196,262 718,904  - 

10.MT SHOP&STORE สตูล กรีน เพาเวอร 28/2//2564 2,015,400 808,849  - 

11.โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม คลอง 8 ลําลูกกา 28/2/2564 483,761,424 92,130,123  - 

12.โรงไฟฟาขยะชุมชน จ.นนทบุร ี 22/4/2564 29,000,000 28,839,923  - 

13.อาคารจัดเก็บขี้เถา ชางแรกไบโอเพาเวอร 30/4/2564 1,494,100 1,422,489  - 

14.โรงไฟฟา ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 30/4/2564 660,303,700 72,165,289  - 

15.โรงไฟฟาทีพีซีเอช เพาเวอร 1 30/4/2564 673,076,900 61,496,851  - 

16.อาคารชุดพกัอาศัยขาราชการสํานกังาน จ.นราธิวาส 29/6/2564 100,000,000 42,451,459  - 

17.อาคารวิชาการและวิจัยทางการแพทย ม.แมฟาหลวง 1/9/2564 724,348,648 382,036,603  - 

18.ปรับปรุงขยายอาคารที่พักผูโดยสาร 

ทาอากาศยานสุราษฎรธาน ี

10/3/2565 157,943,925 149,326,146  - 

19.คลองระบายน้ํา ชลประทานฯ อ.นาโยง จ.ตรัง 20/7/2565 307,476,636 257,606,987  - 
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ชื่อโครงการ กําหนดแลวเสร็จ มูลคางานทั้งหมด ยังไมสงมอบ/ยังไมปฏิบัติ หมายเหต ุ

20.อาคารกายวิภาคทางคลินิก สถาบันการแพทย 

จักรีนฤบดินทร บางพล ี

19/5/2566 700,000,000 691,568,437  - 

21.อาคารศูนยบรกิารสขุภาพและบริการ  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

13/6/2566 1,129,906,542 944,135,339  - 

รวม   2,759,671,302   
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ ของ บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด  

บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด กอตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2554 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ลานบาท 

ปจจุบันทุนจดทะเบียนเพิ่มข้ึนเปน 500 ลานบาท ซึ่งบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 บริษัท

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย เริ่มจากขายบานจัดสรรพรอมท่ีดิน ซึ่งบริษัทเปนผูพัฒนาโครงการและเปน

เจาของโครงการเอง  

 ปจจุบันบริษัทดําเนินการพัฒนาโครงการบานจัดสรร ขายบานพรอมที่ดิน และเปนเจาของโครงการบานจัดสรร

ตางๆ โดยโครงการที่พัฒนาจะใชระบบการกอสราง งานโครงสราง เปนระบบ กอฉาบ ซึ่งโครงสรางบาน มีคุณภาพและ

สามารถทํางานตกแตง สถาปตยกรรม ไดอยางเหมาะสม สวยงามสอดคลองกับแบบรูป ตามที่ออกแบบไว ซึ่งทุกข้ันตอนตอง

ผานการตรวจสอบคุณภาพอยางถี่ถวนและถูกตองตามหลักเกณฑ ขอกําหนด เพ่ือการสงมอบบานที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

และเปนท่ียอมรับ  ท้ังนี้บริษัท ยังคงเปาหมายการดําเนินธุรกิจในการเติบโตอยางคอยเปนคอยไป โดยในชวงแรกจะเปนการ

สรางแบรนดของผลติภัณฑใหเปนที่รูจักของตลาด ดวยความมุงมั่นที่จะสรางสินคาที่มีคุณภาพและบริการใหเกิดความพึงพอใจ

สูงสุดแกลูกคา 

 โครงการปจจุบันที่ดําเนินการอยู คือ โครงการ Greenwich Prime หทัยราษฎรมูลคาโครงการ 370 ลานบาท 

ขนาดโครงการ 20 ไร แบบบานเดี่ยว 94 ยูนิต มีการขายโอนไปแลวจนถึง 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 88 ยูนิต เฉพาะในป 

2563 มีการขายโอน จํานวน 6 ยูนิต โดยมียอดขายแลวรอโอนยกไปป 2564 จํานวน 6 ยูนิต คงเหลือรอขาย 6 ยูนิต มีความ

คืบหนาของยอดขายไปแลวกวา 94% คาดวาจะสามารถจบโครงการไดในไตรมาส 2 ป 2564 และโครงการใหม ยานถนน 

ลําลูกกาคลอง 7 บนเนื้อที่ประมาณ 34 ไร ดําเนินการปรับพ้ืนท่ีแลวเสร็จ อยูระหวางการปรับแบบใหสมบูรณ ซึ่งจะมีทั้งบาน

เดี่ยวและทาวนโฮม คาดวาจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดในชวงตนไตรมาส 2/2564 

 

ตารางแสดงจํานวนยูนิตท่ีมียอดจอง และจํานวนยูนิตท่ีเหลือจากการยกเลิกการจอง โครงการกรีนิช ไพรม (บานเดี่ยว) 

รายการ ป 2563 ป 2562 

ครึ่งแรก ครึ่งหลัง รวม ครึ่งแรก ครึ่งหลัง รวม 

จํานวนยูนิตที่จอง 7 4 11 11 16 27 

จํานวนยูนิตที่เหลือขายจากการยกเลิกการจอง - 1 12 14 5 21 

จํานวนยูนิตที่โอน 2 4 6 9 3 12 

หมายเหตุ : ยกเลิก หมายถึง เปลีย่นใจ หรือ ไมไดรับการอนุมัติจากสถาบันการเงิน 

 

ลักษณะการไดมาซึ่งผลิตภัณฑและบริการของบริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด 

1) การจัดซ้ือที่ดิน ของบริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด 

 ที่ดินเปนตนทุนหลักในการทําธุรกิจของบริษัท คิดเปนสัดสวนประมาณ 30-40% ของตนทุนทั้งหมด ดังนั้น

บริษัทจึงไดใหความสําคัญกับการจัดซื้อที่ดินเปนอยางมาก การจัดซื้อท่ีดินเพื่อทําโครงการนั้น บริษัทจะมองหาท่ีดินที่มี

ศักยภาพ และอยูในเขตเมือง ทั้งนี้เพ่ือใหที่ดินดังกลาวภายหลังการพัฒนาเปนโครงการแลวสามารถขายและปดโครงการได

ภายในระยะเวลาอันสั้น และกอนการจัดซื้อที่ดินในแตละครั้งจะตองมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยสํารวจ

สภาวการณตลาดและสภาวะการแขงขัน รวมทั้งความตองการของลูกคาในพ้ืนที่เปาหมายที่จะดําเนินโครงการ เพ่ือหาโอกาส

ทางการตลาด และศึกษาความเปนไปไดของโครงการ จากนั้นจึงจะดําเนินการเจรจาซื้อที่ดิน โดยบริษัทจะติดตอซื้อที่ดินผาน

นายหนาขายที่ดินเปนสวนใหญ หรือบางกรณีบริษัทอาจติดตอจากเจาของที่ดินเอง ในราคาที่เปรียบเทียบกับราคาประเมิน 
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หรือราคาตลาดแลวเห็นวาเหมาะสม และบริษัทไมมีนโยบายซื้อที่ดินเพื่อสะสมเปนสตอกไวกอนการพัฒนาโครงการเปนระยะ

เวลานาน 

2) การจัดหาผูรับเหมาและการกอสราง ของบริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด 

บริษัทจะเปนผูคัดเลือกผูรับเหมาขนาดกลางและรายยอยที่มีอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งบริษัทจะกําหนดคาจางเหมารวม

คาแรงและคาวัสดุกอสรางใหกับผูรับเหมา และจะทําการควบคุมคุณภาพของงานและตนทุนการกอสรางใหไดตามที่บริษัท

กําหนดไว โดยความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนผูรับเหมาของบริษัทจะสามารถลดลงได  

 2.1) บรษิัทมีการเจรจาราคาคาวัสดุกอสรางหลักสวนใหญกับผูคาวัสดุกอสรางใหผูรบัเหมาและกําหนดยืนราคา

ไวใหกับผูรับเหมาสําหรับชวงระยะเวลาหนึ่ง และใหผูรับเหมาไปซื้อวัสดุจากผูคาที่ไดเจรจาคาวัสดุไวใหแลว สงผลใหผูรับเหมา

ที่รับงานจากทางบริษัทสามารถกําหนดและควบคุมตนทุนของตนเองไดแนนอนขึ้น ทําใหผูรับเหมาตองการท่ีจะทํางานกับ

บริษัท 

 2.2) ปจจุบันบริษัทมีผูรับเหมาที่รับทํางานใหกับบริษัทอยางตอเน่ืองหลายราย ซึ่งหากผูรับเหมารายใดไม

สามารถรับงานที่ทํากับบริษัทไวได บริษัทก็สามารถจัดใหผูรับเหมารายอ่ืนทดแทนไดทันที 

3) การสงมอบ ของบริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด 

 บริษัทจะชําระเงนิคากอสรางใหกับผูรับเหมาตามงวดความสําเร็จของงานที่ไดระบุไวในสัญญาการกอสรางและ

หลังจากที่ไดมีการตรวจรับงวดงานรวมกับลูกคาแลวเทานั้น ซึ่งในการชําระเงินใหกับผูรับเหมา บริษัทจะหักคาประกันผลงาน

ในแตละงวดงานรอยละ 2.5-5.0 ของมูลคางานที่สงมอบ โดยผูรับเหมาที่บริษัทวางจางเปนผูรับเหมากอสรางขนาดกลางท่ีมี

ประสบการณและความเช่ียวชาญในการกอสราง มีคุณภาพของงานท่ีดี มีฐานะทางการเงินที่มั่งคงและเครดิตทางการคาที่ดีจึง

ทําใหมั่นใจไดวางานของผูรับเหมามีคุณภาพในระดับหนึ่ง บริษัทยังไดกําหนดใหมีคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพงานกอสราง มี

การจัดฝกอบรมผูควบคุมงานและวิศวกรรมกอสรางของท้ังบริษัทและของผูรับเหมา จัดทําคูมือวาดวยมาตรฐานการกอสราง

และมาตรฐานการตรวจรับบาน ในสวนของการติดตามความกาวหนางานกอสราง ผูควบคุมงานกอสรางจะคอยรายงานความ

คืบหนางานกอสราง เมื่อมีเหตุลาชาจะเขาแกไขปญหาไดทันเวลา ในกรณีท่ีผูรับเหมารายเดิมไมสามารถสงมอบงานไดตาม

กําหนด ก็จะจัดหาผูรับเหมารายอ่ืนเขาทํางานแทน 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ทีพซีี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

 บริษัท ทีพีซี เพาวเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding 

Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนประเภทตางๆและใหบริการสนับสนุนการ

ดําเนินการของบริษัทในกลุม ซึ่งบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 41.26 โดยมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีแผน

ดําเนินการผลิตและจําหนายไฟฟาจากพลงังานหมุนเวียนจํานวน 14 โครงการ ภายใตการดําเนินการของบริษัทยอยและกิจการ

ที่ควบคุมรวมกัน 13 บริษัท โดยจะมีรายไดหลักเปนเงินปนผลที่ไดรับจากการลงทุน ถือหุนในบริษัทอื่นและมีรายไดอ่ืนๆ จาก

การใหบริการสนับสนุนการดําเนินการของบริษัทในกลุม โดยปจจุบันมีโรงไฟฟาชีวมวลที่เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยจํานวน 9 

โรง ไดแก 

 1) บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2556 

 2) บริษัท แมวงศ เอ็นเนอยี่ จํากัด เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2558 

 3) บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร จํากัด เริม่ดําเนินการเชิงพาณิชยเม่ือวันที่ 8 เมษายน 2559 

 4) บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด เริม่ดาํเนินการเชิงพาณิชยเมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2559 

 5) บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จาํกัด เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเม่ือวันที ่7 กรกฎาคม 2560 

 6) บริษัท สตลู กรีน เพาเวอร จํากดั เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 
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 7) บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 

 8) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 

 9) บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

 

 บริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาจากชีวมวลและธุรกิจผลิตและ

จําหนายไฟฟาจากขยะชุมชน เพ่ือจําหนายใหแกภาครัฐ ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตและใชไฟฟาจากพลังงานทดแทน 

ของสํานักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบของเงินคาอุดหนุนสวน

เพ่ิมจากราคาคาไฟฟา(Adder)การรับซื้อไฟฟาในระบบ Feed in Tariff (FiT) และสิทธิประโยชนทางภาษีเปนตน ท้ังนี้

รายละเอียดที่สําคัญของโรงไฟฟาที่ไดรับใบอนุญาตดําเนินการท่ีสําคัญ 14 โครงการ สรุปดังนี ้

 
บริษัท สัดสวนการ

ถือหุนรอยละ 

ของ TPCH 

ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟา ประเภทเชื้อเพลิง กําลงัการผลิต

รวม/กําลังการ

ผลิตเสนอขาย 

(เมกะวัตต)** 

สถานะของโครงการ 

เริ่มดําเนนิการเชิงพาณิชยแลว 

1. บริษัท ชางแรกไบโอเพาเวอร 

จํากัด 

73.12 อ.ทุงสัง  

จ.นครศรีธรรมราช 

ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

9.9/9.2 

FiT 

COD 15 มี.ค. 2556 

2. บริษัท แมวงศ เอ็นเนอยี่ 

จํากัด 

85.00 อ.แมวงก จ.นครสวรรค แกลบและขีวมวลจากไม

เบญจพรรณ 

9.0/8.0 

FiT 

COD 12 ต.ค. 2558 

3. บริษัท มหาชยั กรีน เพาเวอร 

จํากัด  

46.0.* อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ชีวมวลจากมะพราว 9.5/8.0 

FiT 

COD 8 เม.ย. 2559 

4. บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด 65.00 อ.ทุงใหญ  

จ.นครศรีธรรมราช 

ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

9.5/9.2 

FiT 

COD 3 ต.ค. 2559 

5. บริษัท พัทลงุ กรีน เพาเวอร 

จํากัด 

60.00 อ.ปาบอน จ.พัทลุง ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

9.9/9.2 

FiT 

COD 7 ก.ค. 2560 

6. บริษัท สตลู กรีน เพาเวอร 

จํากัด 

51.00 อ.ควนกางหลวง จ.สตลู ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

9.9/9.2 

FiT 

COD 9 ก.พ. 2561 

7. บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด 68.54 อ.หนองจิก จ.ปตตาน ี ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

23/21 

Adder 

COD 19 พ.ค. 2563 

8. บริษัท ทีพีซเีอช เพาเวอร 5 

จํากัด 

89.00 อ.เมือง จ.นราธิวาส ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

6.3/6.3 

FiT 

COD 17 พ.ย. 2563 

9.บริษัท ทีพีซเีอช เพาเวอร 1 

จํากัด 

87.73 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

9.9/9.2 

FiT 

COD 27 พ.ย. 2563 

10. บริษัท ทีพีซเีอช เพาเวอร 2 

จํากัด 

88.23 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

9.9/9.2 

FiT 

COD 17 ก.พ. 2564 

อยูระหวางการกอสราง 

11. บริษัท พีเอ เวสต แอนด เอ

เนอรจี จํากัด 

33.04 - - - - 

12.บริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด 50.00* อ.ไทรนอย จ.นนทบุร ี ขยะชุมชนจากหลุมฝง

กลบ ของ อบจ.นนทบุร ี

9.5/8.0 

FiT 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

13.บริษัท อโีค เอ็นเนอรยี กรุป 

คอรปอเรชั่น จํากัด 

99.87% - - - ลงทุนในบริษัทยอย 
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บริษัท สัดสวนการ

ถือหุนรอยละ 

ของ TPCH 

ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟา ประเภทเชื้อเพลิง กําลงัการผลิต

รวม/กําลังการ

ผลิตเสนอขาย 

(เมกะวัตต)** 

สถานะของโครงการ 

- บริษัท ประชารัฐชีวมวล  

แมลาน จาํกัด 

48.92 อ.แมลาน จ.ปตตาน ี ชีวมวลจากตนยางพารา

และไมเบญจพรรณ 

3/2.85 

FiT 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

- บริษัท ประชารัฐชีวมวล 

บันนังสตา จํากัด 

48.67 อ.บันนังสตา จ.ปตตาน ี ชีวมวลจากตนยางพารา

และไมเบญจพรรณ 

3/2.85 

FiT 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

* เปนกจิการที่ควบคุมรวมกนั 

สถานะของใบอนุญาตและสัญญาที่สําคัญของของบริษัท บริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน 

บริษัท เอกสารแจงผลการ

พิจารณารับซื้อไฟฟา 

จาก กฟภ. 

สัญญาซื้อขายไฟฟา

กับ กฟภ. (PPA) 

ใบอนุญาตประกอบ

โรงไฟฟาน 

(แบบ รง.4) 

บัตรสงเสริมจาก

คณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน (BOI) 

1. บริษัท ชางแรกไบโอเพาเวอร จํากัด √ √ √ √ 

2. บริษัท แมวงศ เอ็นเนอยี่ จาํกัด √ √ √ √ 

3. บริษัท มหาชยั กรีน เพาเวอร จํากัด  √ √ √ √ 

4. บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด √ √ √ √ 

5. บริษัท พัทลงุ กรีน เพาเวอร จํากัด √ √ √ √ 

6. บริษัท สตลู กรีน เพาเวอร จํากัด √ √ √ √ 

7. บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด √ √ √ √ 

8. บริษัท ทีพีซเีอช เพาเวอร 5 จํากัด √ √ √ √ 

9.บริษัท ทีพีซเีอช เพาเวอร 1 จํากัด √ √ √ √ 

10. บริษัท ทีพีซเีอช เพาเวอร 2 จํากัด √ √ √ √ 

11. บริษัท พีเอ เวสต แอนด เอเนอรจี จํากัด - - - - 

12.บริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด √ √ √ √ 

13.บริษัท อโีค เอ็นเนอรยี กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด      

- บริษัท ประชารัฐชีวมวล แมลาน จํากัด √ √ อยูระหวางดําเนินการ √ 

- บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จาํกัด √ √ อยูระหวางดําเนินการ √ 

 

การตลาดและภาวะการแขงขนั บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  

กลยุทธการแขงขัน จากการประกอบธุรกิจของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งดาํเนินการผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 14 โครงการ ภายใตการดําเนินการของบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกัน 13 แหง ที่

ดําเนินการในเชิงพาณิชยแลว 9 โครงการ คือการผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับ การไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟาฝายผลิต 

ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาวกับ การไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟาฝายผลติ ซึ่งจะรับซื้อไฟฟาในจํานวนหนวยท้ังหมด

ที่ผลิตไดและไมเกินปริมาณรับซื้อไฟฟาตามสัญญาซื้อขายไฟฟาที่ทําไวกับการไฟฟาสวนภูมิภาคและการไฟฟาฝายผลิต ใน

เงื่อนไขราคาซื้อขายที่เปนราคาตลาดและเปนอัตราเดียวกันกับท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาค จายใหผูผลิตไฟฟารายอ่ืนที่ทําสัญญา

ซื้อขายไฟฟาในลักษณะเดียวกัน ซึ่งระบบการรับซื้อไฟฟามีดวยกันทั้งสิ้น 2 ระบบ คือ 

1) การรับซื้อไฟฟาในระบบ Adder จะไดรับเงินคาอุดหนุนสวนเพ่ิมอีกทุก 1 หนวยการซื้อขายไฟฟาท่ี 0.30 บาทตอหนวย 

(Adder) เปนระยะเวลา 7 ปสําหรับการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงชีวมวลและ 1 บาทเปนระยะเวลา 7 ป สําหรับโครงการที่อยูใน

พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตและ 4 อําเภอพิเศษจังหวัดสงขลา 

2) การรับซ้ือไฟฟาในระบบ Feed in Tariff (FiT) คาไฟฟาจะรับซื้อตามท่ีการไฟฟาไดประกาศไว และจะไดรับเงินคา

อุดหนุนสวนเพ่ิม (FiT premium) อีกทุก 1หนวยการซื้อขายไฟฟาที่ 0.30 บาทตอหนวย เปนเวลา 8 ปสําหรับการผลิตไฟฟา
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จากเชื้อเพลิงชีวมวลและ 0.50 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ สําหรับโครงการที่อยูในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

และ 4 อําเภอพิเศษจังหวัดสงขลา 

 ในดานของการไดมาซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟา (“PPA”) ประเภทพลังงานไฟฟาชีวมวลปจจุบันการไฟฟาสวน

ภูมิภาคประกาศรับซื้อไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลโดยใชเกณฑราคาเปนเกณฑตัดสินโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานจะ

กําหนดโควตารับซื้อไฟฟาในแตละพ้ืนที่และกําหนดกรอบเวลาการรับซื้อไฟฟาโดยใชเกณฑราคาในประกาศการรับซื้อไฟฟา

จากเชื้อเพลิงชีวมวลในแตละครั้ง 

อยางไรก็ตาม ความไมแนนอนของนโยบายภาครัฐ เกี่ยวกับเปาหมายกําลังการผลิตของโรงไฟฟาชีวมวลตาม

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในประเทศ ทําใหบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจโรงไฟฟา ชีวมวลไปยัง

ตางประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยไดมีการสํารวจและศึกษาความเปนไปไดแลวในบางประเทศที่มี

ศักยภาพ เชน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา เปนตน 

อยางไรก็ดีการผลิตไฟฟาชีวมวล มีความจําเปนที่จะตองเสาะหาเชื้อเพลิงในปริมาณและราคาที่เหมาะสม เพ่ือใหมี

รายไดและกําไรสูงสุด ซึ่งจากการท่ีบรษิัท ไมมีแหลงเชื้อเพลิงเปนของตนเอง และจะตองซื้อจากผูประกอบการอ่ืน จึงอาจเกิด

ภาวะการแขงขันกับผูผลิตไฟฟารายอื่นในการเขาถึงแหลงเช้ือเพลิงแหลงเดียวกันไดดังนั้น บริษัท จึงกําหนดกลยุทธท่ีสําคัญ

เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน และนําไปสูการเปนหนึ่งในผูนําของผูผลิตพลังงานชีวมวลในประเทศและในภูมิภาค ซึ่งได

มีการดําเนินการไปแลวและจะยังคงเปนกลยุทธที่สําคัญในการดําเนินโครงการในอนาคตของบริษัทตอไป ดังนี ้

การมีพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเขาถึงแหลงเชื้อเพลิง : ในข้ันตอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการแตละโครงการบริษัท

กําหนดหลักการท่ีจะพัฒนาโรงไฟฟาในพ้ืนที่ที่มีความเปนไปไดสูงท่ีจะมแีหลงเช้ือเพลิงหลักและเชื้อเพลงิทางเลือกเพียงพอทีจ่ะ

สามารถผลิตไฟฟาไดอยางตอเน่ืองตลอดทั้งปและตลอดอายุโครงการโดยบริษัท จะทําการศึกษาขอมูลและสํารวจแหลง

เชื้อเพลิงในรอบรัศมีการขนสงมายังโครงการวาสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสมคุมคาการลงทุน นอกจากนั้นบริษัทอยู

ระหวางการศึกษาวิจัย และปลูกพืชพลังงานทางเลือก ที่จะชวยสนับสนุนในการบริหารจัดการแหลงเช้ือเพลิง ทั้งในแงของ

ปริมาณและตนทุนเช้ือเพลิง 

การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ : EnBW ถือเปนหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจที่สําคัญของบริษัท EnBw มี

ฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีความชํานาญในธุรกิจพลังงานในระดับสากล โดยเปนหนึ่งในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและ

จําหนายพลังงานท่ีใหญที่สุดในประเทศเยอรมันและในทวีปยุโรป ซึ่ง EnBw สามารถถายทอดความรูและประสบการณในการ

ทําโครงการไฟฟาใหกับบริษัท ไดเปนอยางด ีนอกจากนี้ บริษัท ยังมีพันธมิตรที่สําคัญอีก 1 บริษัท คือ VSPP ซึ่งเปนผูถือหุนใน 

CRB ในสัดสวนรอยละ 16.87 และเปนผูดําเนินการโครงการโรงไฟฟา CRB และ TSG ภายใตสัญญาจางเดินเครื่องจักร โดย 

VSPP มีประสบการณในการบริหารและลงทุนในโครงการโรงไฟฟาชีวมวล มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟาและ 

VSPP มีความสามารถที่จะจัดหาเช้ือเพลิงจากบริเวณโดยรอบโรงไฟฟาไดอยางเพียงพอและตอเน่ือง 

การเลือกสรรเทคโนโลยีท่ีนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับ เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับผูมีสวนไดเสียที่สําคัญ ไดแกลูกคา คือ การ

ไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) สถาบันการเงินผูใหเงนิกูยืมและชุมชนรอบโครงการ วาโครงการโรงไฟฟาของบริษัท มีศักยภาพที่จะ

สามารถผลิตและจําหนายไฟฟาใหกับ กฟภ. ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ สงผลตอการมีรายไดท่ีตอเนื่องซึ่งจะเพิ่ม

โอกาสในการจายชําระเงินกูยืมไดตามเวลาที่กําหนดไว โดยกระบวนการผลิตเปนท่ียอมรับและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไมสราง

ปญหาตอชุมชน จะสงผลใหการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาในอนาคตของบริษัท ไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดเสียกับโครงการ

โรงไฟฟาตางๆเหลานี้ ซึ่งจะสนับสนุนความสําเร็จใหกับโครงการในอนาคตไดเปนอยางด ี

ทีมผูบริหารท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมและประสบการณในการทําโครงการโรงไฟฟา ซึ่งจะสงผลใหบริษัท 

สามารถพัฒนาและบริหารโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ลักษณะการไดมาซึ่งผลิตภัณฑและบริการ ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ธุรกิจหลักของบริษัท เปน

การลงทุนในบริษัทอ่ืนที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟา บริษัทจะเขาไปมีสวนรวมตั้งแตเริ่มตนในข้ันตอนของการศึกษา

ความเปนไปไดของโครงการกอนที่จะตดัสินใจพัฒนาและลงทุนในโครงการ ซึ่งจะอยูในรูปแบบของการจัดตั้งบริษัทแหงใหมมา

รองรับโครงการใหม ซึ่งบริษัทสามารถลงทุนไดในสัดสวนรอยละ 100 หรือจะสรรหาพันธมิตรเพื่อชักชวนเขามารวมลงทุน

สอดคลองกับกลยุทธของบริษัท  

 

ภาพแสดงขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาโครงการจนกระทั่งสามารถผลิตและจําหนายไฟฟา ดังนี้ 

การศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการ 

การขอใบอนญุาตสําหรับ

โครงการ 

การกอสรางโรงไฟฟา การดําเนนิการโรงไฟฟา 

1.มวลชนสัมพันธ 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการ 1.การเลือกผูรบัเหมากอสราง 1.การผลิตและจําหนายไฟฟา 

2.แหลงเชื้อเพลิง 2.สัญญาซื้อขายไฟฟา (PPA) 2.การเลือกอุปกรณและ

เทคโนโลย ี

2.การควบคุม ดูแลการผลิตและ

การบริหารงาน 

3.เสาะหาผูดําเนินโครงการ 3.ใบอนุญาตผลิตไฟฟาและ

พลังานควบคุม 

 3.การซอมแซมและการ

บํารุงรักษา 

4.ความพรอมดานเงินทุน   4.หนวยงานที่กํากับดูแล 

5.ความเปนไปไดทางการเงิน    

6.อื่นๆ    

 

 นอกจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาเองตามข้ันตอนขางตนแลว หากมีโครงการโรงไฟฟาที่กําลังพัฒนาหรือ

ดําเนินการไปแลว บริษัทอาจพิจารณาเขาไปรวมลงทุนโดยการซื้อหุนหรือซื้อสินทรัพย โดยบริษัทก็จะเขาลงทุนภายใตนโยบาย

การลงทุนและหลักเกณฑการลงทุนที่บริษัทไดกําหนดไว โดยการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ซึ่งพิจารณาจากปจจัยหลัก

ที่มีผลตอการทําโครงการกอนที่ตัดสินใจพัฒนาและลงทุนในแตละโครงการ 

 

ธุรกจิการคา ซื้อ ขาย นําเขา สงออก สินคาทุกประเภททั้งในและนอกประเทศ ของ บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ของ บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด 

บริษัทประกอบกิจการซื้อ ขาย นําเขา สงออก สินคาทุกประเภททั้งในและนอกประเทศ ตั้งแตป 2556 เปนตนมา ซึ่งบริษัท 

ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99  โดยบริษัทดําเนินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

รวมถึงการจัดหาแหลงซื้อสินคา แบงไดตามกลุมลูกคา ดังนี ้

1) กลุมสินคาสําหรับงานกอสราง ตามที่ บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) มีการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อใชในงาน

กอสรางเปนจํานวนมากในแตละป จากผูขายทั้งในและตางประเทศน้ัน จึงมีแนวคิดท่ีจะนําเขาวัสดุอุปกรณที่เก่ียวของกับงาน

กอสราง จากตางประเทศ ที่มีคุณภาพดีในราคาที่แขงขันได เพื่อทําตลาดท้ังภายในประเทศ และประเทศพ้ืนที่ใกลเคียงดวย ซึ่ง

ปจจุบัน บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย เปนตัวแทนจําหนายปูนซีเมนตและอิฐมวลเบา ของ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง 

จํากัด (มหาชน) และอยูระหวางขั้นตอนดําเนินการเปนตัวแทนจําหนายสินคาอีกหลายประเภท 

2) กลุมสินคาสําหรับโรงงานไฟฟาชีวมวล ในกลุมธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานทางเลือก (Biomass Power Plant) ของบริษัท

ยอยในเครือ และโรงไฟฟาอื่นๆ มีการใชวัตถุดิบที่เปนเชื้อเพลิง ชีวมวลสําหรับใชในการผลิตไฟฟาในปริมาณมาก เพื่อความ

มั่นคงในดานวัตถุดิบและชวยลดตนทุนในระยะยาว บริษัทจึงเปนตัวแทนจัดหาเช้ือเพลิงใหกับกลุมบริษัทโรงไฟฟาในเครือที่อยู

ในโซน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งไดเริ่มจําหนายเช้ือเพลิงใหกับโรงไฟฟาแลวในไตรมาส 4/2563 ที่ผานมา  
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3) กลุมสินคาอื่นๆ บริษัทมีแผนในการดําเนินกิจการ ที่เปนธรุกิจการคาอื่นรวมดวย ซึ่งอยูระหวางการศึกษาและวางแผน

โครงการ  

 

การตลาดและแขงขนั ของ บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด เพ่ือใหสินคาของบริษัทแขงขันกับตลาดได บริษัทจะเนน

ไปท่ีการคัดสรรสินคาที่มีคณุภาพ ในราคาที่ถูกกวาทองตลาด โดยสั่งซื้อกับทางโรงงานผูผลิตโดยตรงท้ังในและตางประเทศ ซึ่ง

โรงงานผูผลิตตองมีมาตรฐานการผลิตทีด่ ีและมีความนาเชื่อถือสูง ตลอดจนทําการวเิคราะหถึงจุดออนจุดแข็งของคูแขงอยู

ตลอดเวลา เพ่ือที่จะพัฒนารูปแบบของสินคาใหทันตามตลาดอยูเสมอ 

ลักษณะการไดมาซึ่งผลิตภัณฑและบริการของ บริษัท ทีพีซ ีบางกอก ซัพพลาย จํากัด มีขั้นตอนการดําเนินงานจดัหา

ผลิตภณัฑ หรือบริการ ไดแก 

 1) คัดเลือกสินคาที่จะนํามาขาย 

 2) สืบคนแหลงซื้อสินคา 

 3) ขอตัวอยางและทดสอบผลิตภณัฑ 

 4) ตอรองราคาและงื่อนไขการชําระเงิน 

 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการถือหุนในบริษัทยอยและกจิการรวมคา ดังนี ้

ชื่อกิจการ ถือหุน (รอยละ) ประเภทธุรกิจ 

กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนสและแหลมทอง

พัทลุง  

99.95 รับจางกอสราง  

กิจการรวมคา ทีพีซีไอ  99.00 รับจางกอสราง  

บริษัท ทีพีซ ีแอสเสท จํากัด  99.99 ประกอบธุรกิจบานจัดสรรพรอมที่ดนิเพือ่ขาย  

บริษัท ทีพีซ ีเพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)  41.26 ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถอืหุนในบรษิัทอื่น (Holding 

Company) ที่ประกอบธุรกิจผลติและจาํหนายกระแสไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียนประเภทตางๆ  

บริษัท ทีพีซ ีบางกอก ซัพพลาย จาํกัด  99.99 ประกอบกิจการซื้อ ขาย นาํเขา สงออก สินคาทุกประเภททั้งในและ

นอกประเทศ  

กิจการรวมคา ทีพีซี อีเอสจ ี 99.99 ขายสนิคาและบริการ 
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บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจ

รบัเหมากอสราง

กิจการรวมคา

ไทยโพลีคอนสและ

แหลมทองพัทลุง 99.95%

กิจการรวมคา ทีพีซีไอ 

99%

ธุรกิจพัฒนา

อสงัหารมิทรัพย

บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด 

99.99%

ธรุกิจพลังงาน

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร

โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

41.26%

บริษัท ชางแรก

ไบโอเพาเวอร จํากัด 

73.12%

บริษัท แมวงศ เอ็นเนอยี่ 

จํากัด 85%

บริษัท มหาชัย กรนี 

เพาเวอร จํากัด 46%

บริษัท ทุงสังกรีน จํากัด

65%

บริษัท พัทลุง กรีน 

เพาเวอร จํากัด 60%

บริษัท สตลู กรีน เพาเวอร 

จํากัด 51%

บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด

68.54%

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 

5 จํากัด 89%

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 

1 จํากัด 87.73%

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 

2 จํากัด 88.23%

บริษัท พีเอ เวสต แอนด 

เอเนอรจี จํากัด 33.04%

บริษัท สยาม พาวเวอร 

จํากัด 50%

บริษัท อีโค เอ็นเนอรยี กรุป 

คอรปอรเรช่ัน จํากัด 

99.87%

บริษัท ประชารฐัชีวมวล 

แมลาน จํากัด 48.92%

บริษัท ประชารัฐชีวมวล 

บันนังสตา จํากัด 48.67%

ธุรกิจการคา

บริษัท ทีพีซี บางกอก 

ซพัพลาย จํากัด 99.99%

กิจการรวมคา ทีพีซี อีเอส

จี 80%
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ความสัมพันธกับกลุมธุรกจิของผูถอืหุนใหญ การดําเนินธรุกิจหลักของบริษัท มิไดมีความสัมพันธหรอืเก่ียวของกับการ

ดําเนินธรุกิจอื่นของผูถือหุนรายใหญอยางมีนัยสาํคัญ  

 

1.4 จํานวนทุนจดทะเบียนและทนุชําระแลว 

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี  

 ทุนจดทะเบียน  572,759,484 บาท  

ทุนท่ีเรียกชําระแลว 572,759,484 บาท  

แบงเปนหุนสามัญ 572,759,484 หุน 

มูลคาที่ตราไว หุนละ  1 บาท 

 

รายชื่อผูถือหุนใหญ ที่ถือหุนสูงสุด 15 รายแรก ถือหุนเกินกวา 0.5% ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563  

รายชื่อ จํานวนหุน (หุน) สัดสวนรอยละ 

1) นางกนกทิพย จันทรพลังศรี 200,000,038 34.919 

2) นางสิดยิ่น จันทรพลังศร ี 35,131,775 6.134 

3) นายอนุรกัษ บุญแสวง 20,630,000 3.602 

4) นายอนันต ระวแีสงสูรย 19,300,000 3.370 

5) บริษัท ไทยเอ็นวีดอีาร จาํกัด 14,923,350 2.606 

6) นางสาวสิริน คงอุดมสิน 13,642,925 2.382 

7) UBS AG LONDON BRANCH 8,907,000 1.555 

8).นายนัยพงษ กองบุญมา 8,403,900 1.467 

9) น.ส.จันทกานต จันทรพลังศร ี 6,984,957 1.220 

10) นายไชยณรงค จันทรพลังศร ี 6,633,333 1.158 

11) นายธนพล กองบุญมา 5,870,900 1.025 

12) นายชัยวัฒน สุทธ ิ 5,770,100 1.007 

13) นายศักดิ์ชัย ตั้งเทวนนท 5,000,000 0.873 

14) นายธนะวรรธน คชพงษสิทธิโชค 4,815,000 0.841 

15) นายสหัสกรณ จันทรพลังศร ี 4,392,229 0.767 

รวมผูถือหุนเกินกวา 0.5% 15 รายแรก 360,405,507 62.924 

ผูถือหุนอ่ืน ๆ จํานวน 3,152 ราย 212,353,977 37.076 

รวมทั้งสิ้น 3,167 ราย 572,759,484 100.000 
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กลุมผูถือหุนรายใหญ ที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย การจัดการหรือการดําเนินงานของบริษัทอยาง 

มีนัยสําคญั  

รายชื่อ จํานวนหุน (หุน) สัดสวนรอยละ 

กลุมครอบครัวจันทรพลังศร ี   

นางกนกทิพย จันทรพลังศร ี 200,000,038 34.919 

นางสิดยิ่น จันทรพลังศร ี 35,131,775 6.134 

นางสาวจันทกานต จันทรพลังศร ี 6,984,957 1.220 

นายไชยณรงค จันทรพลังศร ี 6,633,333 1.158 

นายสหัสกรณ จันทรพลังศร ี 4,392,229 0.767 

รวม 253,142,332 44.197 

หมายเหตุ : กลุมครอบครัวจันทรพลังศรี เปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท 

 

1.5 การออกหลักทรัพยอื่น 

 ไมมีการออกหลักทรัพยอ่ืน 

 

1.6 นโยบายจายเงินปนผล 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) บริษัทมีนโยบายที่จะจายเงินปนผลใหแก

ผูถือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ ภายหลังจากหักเงินทุนสํารองตาม

กฎหมาย และเงินทุนสํารองอื่น ๆ เวนแตในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในสินทรัพยอ่ืน อยางไรก็ตามการจายเงินปนผล

ดังกลาวจะตองข้ึนอยูกับกระแสเงนิสดของบริษัทดวย  

สําหรับบริษัทยอย/บริษัทรวมของบริษัทนั้น มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนอยางสอดคลองกับบริษัท 

โดยคณะกรรมการของบริษัทยอย/บริษัทรวม จะพิจารณาการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน แผนการลงทุนตาม

ความจําเปนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการของบริษัทยอย/บริษัทรวมเห็นสมควรดวย 

 

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอย คือ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (“TPCH”) มีนโยบาย

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ

กิจการของTPCH หรือบริษัทยอย ตามแตกรณี ภายหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทั้งน้ีอัตราการจายเงินปนผลดังกลาวอาจ

เปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดไวขางตนข้ึนอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง ความจําเปนในการลงทุน

หมุนเวียน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ เงื่อนไขและขอจํากัดตามที่กําหนดไวในสัญญาเงินกูยืม และปจจัยอื่นๆท่ี

เก่ียวของในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผูถือหุนของTPCH หรือบริษัทยอยเห็นสมควร  

  

จากผลประกอบการป 2563 2562 2561 2560 2559 

อัตรากําไรสทุธิตอหุน (บาท)  0.03 0.18 0.11 0.31 0.21 

เงนิปนผลตอหุน (บาท)   0.01065 0.06881 - 0.05 0.01153 

อัตราการจายเงนิปนผลตอกําไรสทุธิ(%)   40.0309 40.0022 - 25.44% 40.0% 



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 

 
26 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 จากการดําเนินงานในปจจุบันของบริษัท ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ท้ังปจจัยภายนอก 

เชน การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ความเสี่ยงจากการแขงขันที่สูงข้ึน ความเสี่ยงดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับธุรกิจกอสราง ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ีย ความเสี่ยงจากความผันผวนของตนทุนวัสดุกอสราง 

 และปจจัยภายใน เชน การกําหนดกลยุทธการดําเนินงาน การบริหารจัดการขอมูลภายใน ความเสี่ยงดาน

การปฏิบัติงานกอสรางเปนตน โดยบริษัทเช่ือมันวาการบริหารความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ชวยใหสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค ขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไมคาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในดานผลกําไร ดานการปฏิบัติงาน ดาน

ความเช่ือถือจากผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆที่มีตอบริษัท และเปนการปองกันความเสียหายตอทรัพยากรของบริษัท  

 ดั้งนั้นในป 2563 คณะกรรมการบริหารจึงมีมติแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง :ซึ่งคณะทํางานบริหาร

ความเสี่ยงไดติดตาม วิเคราะห และประเมินความเสี่ยง โดยมีการจัดลําดับและจัดการความเสี่ยงใหเปนความเสี่ยงท่ียอมรับ

ได โดยบริษัทจะดําเนินธุรกิจภายใตความเสี่ยงท่ียอมรับได และใชเปนสวนหนึ่งในการจัดทําแผนธุรกิจประจําปอยางมี

ประสิทธภิาพ  

 

2.2 ปจจัยเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ปจจัยความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทตระหนักดีวาความเสี่ยงขององคกรเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับผูบริหาร เนื่องจากเปนเรื่องที่มีโอกาส

เกิดขึ้นไดและมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจึงใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงซึ่งถือเปน

กลไกสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทราบรื่น และประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

 ในป 2563 บริษัทจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมการดําเนินธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)  

ความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก 

1) ความเสี่ยงจากการแขงขันท่ีสูงขึ้น 

 จากการที่ภาคอุตสาหกรรมกอสรางมีการแขงขันที่สูงขึ้น รวมถึงการเพิ่มข้ึนของจํานวนบริษัทรับเหมา

กอสราง สงผลใหบริษัทตองเผชิญกับการแขงขันท่ีสูงข้ึน ซึ่งมักจะกําหนดจากเกณฑการประมูลแขงขันเปนหลัก ทําให

ผูรับเหมาบางรายใชวิธีการตัดราคาและลดราคามูลคางานเพื่อชนะการประมูล ซึ่งบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ณ ราคา

ดังกลาว อาจมีผลกระทบ ตอความสามารถ ในการทํากําไรและสวนแบงทางการตลาดของบริษัท ดังนั้นหากบริษัทไม

สามารถ ชนะการประมูลโครงการและไมไดรับเลือก จากผูวาจาง จะทําใหรายไดของบริษัทลดลงจากที่คาดการณไว 

 อยางไรก็ตาม บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงดังกลาว โดยการเลือก ประมูลงาน ทีบ่ริษัทมีความชํานาญและ

มีความสามารถควบคุมได เพ่ือทําใหไดงานและรายไดในอัตราที่เหมาะสมเปนหลัก และใหสอดคลอง กับจํานวนบุคลากร

ของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกผูวาจางและเจาของโครงการ โดยดําเนินการตรวจสอบ ประวัติการทําธุรกิจ สถานะ

ทางการเงิน ความสามารถในการชําระเงิน จากแหลงขอมูลตางๆ นอกจากนี้จากการทีบ่ริษัทไดเขาดําเนินงานกอสรางหลาย

โครงการท่ีผานมา ทําใหบริษัทไดรับความเชื่อถือ จากบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา รวมถึงผูวาจางและเจาของโครงการตางๆที่

เห็นถึงศักยภาพและคุณภาพการทํางานของบริษัท จึงไดเสนอใหบริษัทเขารวมประมูลงานในโครงการใหมๆอยูเสมอ อีกทั้ง

บริษัทยังคงมองหาพันธมิตรใหมๆที่มีศักยภาพและมีเทคโนโลยี เพ่ือใชในการประมูลงานใหมๆท่ีหลากหลาย เชน งานถนน 

งานอุโมงค เปนตน 
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2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายตางๆท่ีเกี่ยวของกับบริษัทและ

ความผันผวนของรายได 

 บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจหลกั ซึ่งความสามารถในการเติบโตของธุรกิจโดยรวมข้ึนอยูกับ

นโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของภาครัฐ เปนตวัผลักดันใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนแผนการพัฒนาประเทศ 

ไดแก การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง แผนการพัฒนาแหลงน้ํา และ การสงเสริมดานธุรกิจอสังหาริมทรพัย 

ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ ระดับการใชจายของรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนแปลงไมเปนไปตามการคาดการณหรืออาจมี

วิกฤตการณทางการเงนิ แมกระทั่งการไรเสถียรภาพทางการเมืองเกิดขึ้นอีกได 

 บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาวขางตน จึงไดมุงเนนใหบริษัทมีศักยภาพท่ีจะชนะการประมูลงาน

กอสรางไดอยางตอเนื่อง โดยบริษัทจะเสนอราคาคากอสรางที่สอดคลองกับปริมาณงาน และบริษัทจะสงมอบงานท่ีมี

คุณภาพและตรงตอเวลา รวมท้ังบริษัทมีการรับประกันผลงานการกอสราง ซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลารับประกัน 1-2 ป นับ

จากงานกอสรางโครงการแลวเสร็จ ซึ่งปจจัยเหลานี้ทําใหลูกคาของบริษัทหลายรายมีความไววางใจบริษัทและจะพิจารณา

เลือกบริษัทใหเปนผูรับเหมากอสรางเปนลาํดับตน ๆ ในโครงการอื่นตอไป รวมท้ังแนะนําลูกคารายอ่ืนใหบริษัทดวย อยางไร

ก็ตามบริษัทพยายามลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงรายไดจากธุรกิจกอสรางอยางเดียว โดยการกระจายการดําเนินงานไปยัง

ธุรกิจอ่ืนในอนาคต ไดแก ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจการคา และธุรกิจอ่ืนๆซึ่งจะชวยลดความผัน

ผวนในการดําเนินธรุกิจ 

3) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางและความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัสดุกอสราง 

 ธุรกิจรับเหมากอสรางเปนธุรกิจท่ีตองเสนอราคาแบบตายตัว ตั้งแตเริ่มประมูลงานจนกระท่ังงานกอสราง

แลวเสร็จ ในระหวางนั้นราคาของวัสดุและอุปกรณกอสราง มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง ไปตามภาวการณของระดับอุป

สงคและอุปทาน ภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะราคาน้ํามัน และอ่ืนๆ อันเปนตนทุนทางออม ตอตนทุนการดําเนินงาน 

 บริษัทจึงมีมาตรการและนโยบายในการลดความเสี่ยง ดานราคาวัตถุดิบ โดยการเจรจาตอรองและอาศัย

ความสัมพันธท่ีดี กับผูจัดจําหนายวัตถุดิบรายใหญและรายยอย เพ่ือใหไดรับการเสนอราคา ซื้อขายลวงหนา ซึ่งสวนใหญจะ

ถูกกําหนดใหคงท่ีตลอดระยะเวลาของโครงการ ในสวนของวัสดุทั่วไปซึ่งมผีูจัดจําหนายหลายราย บริษัทจะรวบรวมปริมาณ

สั่งซื้อจากหลายๆโครงการ เพื่อใหมีอํานาจในการเจรจาตอรองและไดราคาตนทุนตอหนวยท่ีลดลง ดวยอํานาจการตอรองที่

มีคอนขางสูง บริษัทจึงสามารถรักษาระดับราคาตนทุน ในสวนวัสดุทั่วไปไดในระดับท่ีเหมาะสม บริษัทมีการปรับปรุงการ

บริหารจัดการ ดานการจัดซื้อ ตลอดเวลาเพ่ือใหทันตอสถานการณและเพื่อลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ

และอุปกรณ  

 

ความเสี่ยงจากปจจัยภายใน 

4) ความเสี่ยงจากการรับงานไมหลากหลาย  

 การดําเนินงานของบริษัทท่ีผานมา จะเห็นไดวาบริษัทไดรับงานของภาครัฐบาลเปนสวนมาก โดยเฉพาะงาน

โรงพยาบาล งานอาคารสถานที่ราชการ โดยจะมีงานกอสรางประเภทอ่ืนบาง เชนอาคารพักอาศัย งานอาคารสํานักงาน 

งานโรงแรม เปนตน อยางไรก็ตามบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงดังกลาวโดยมีการเขารวมประมูลงานกอสรางอยาง

สม่ําเสมอ ทั้งงานของภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพ่ือสะสมปริมาณงานในมือ (Back log) ใหเพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ีบริษัท มีการ

เลือกรับงานกอสรางกับ บริษัทชั้นนําท่ีมีชื่อเสียงและมีฐานะการเงินที่มั่นคง นอกจากนี้บริษัทยังมีการกระจายความเสี่ยง 

จากการดําเนินธุรกิจกอสราง โดยการขยาย การดําเนินงานไปในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการรับรู

รายได และเพิ่มความมั่นคงทางรายไดใหกับบริษัท โดยการจัดตั้งบริษัทยอย ไดแก บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด 

(มหาชน) บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด และกิจการรวมคาฯ 
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ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operation Risk) 

 1) ความเสี่ยงจากการสงมอบงานไมทันตามกําหนดสัญญา ซึ่งอาจตองชดใชคาเสียหายจากการผิดสญัญา 

ในการทําสัญญารับเหมากอสรางระหวางบริษัทและผูวาจางจะมีการกําหนดระยะเวลากอสรางไวอยางชัดเจน หากบริษัทไม

สามารถสงมอบงานไดตามกําหนด บริษัทอาจจะตองเสียคาชดใชและคาปรับตามท่ีระบุไวในสัญญา รวมทั้งการลาชาของ

โครงการจะทําใหบริษัทมีตนทุนคาใชจายดานแรงงานเพ่ิมมากข้ึนกวาที่คาดการณไว นอกจากนี้สําหรับโครงการกอสราง

ของภาคเอกชนผูวาจางอาจจะเปลี่ยนแปลงปรมิาณงานกอสราง ซึ่งจะสงผลกระทบตอระยะเวลาการกอสรางและบริษัทยัง

มีความเสี่ยงดานการตกลงราคางานกอสรางเพิ่มเติม เนื่องจากโดยปกติมูลคาการกอสรางของงานสวนเพ่ิม ไมไดถูกกําหนด

ไวในสัญญา สิ่งเหลานี้อาจจะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

 อยางไรก็ตาม กอนท่ีบริษัทจะรับงานกอสรางทุกครั้ง ฝายบริหารจะพิจารณาถึงปริมาณงานกอสรางท่ียัง

ไมไดสงมอบงานและความพอเพียงของบุคลากร เพ่ือใหบริษัทสามารถบริหารจัดการโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ สง

มอบงานไดตรงตามกําหนด และบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการบริหารจัดการ จึงไดมีการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานเพ่ือปองกันขอบกพรองที่อาจเกิดขึ้น โดยนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใชในการรักษามาตรฐาน

การปฏิบัติงานทั้งสํานักงานใหญและโครงการตางๆ 

 2) ความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนในการประมาณการรายไดและตนทุนตามสัญญาโครงการ สวน

หน่ึงบริษัทมีงานเพ่ิมเติม ตามคําสั่งเปลี่ยนแปลงงานจากเจาของโครงการ เกินจากที่กําหนดไวในสัญญาโครงการ ท้ังที่ยัง

มิไดมีการตกลงเกี่ยวกับขอบขายและราคาตามมูลคางานท่ีชัดเจน โดยมูลคางานที่เพ่ิมน้ัน อาจมีราคาที่ไมเหมาะสมตอ

มูลคางานท่ีแทจริง ไมครอบคลุมในสวนของตนทุนและคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณงานและระยะเวลาในการ

ดําเนินการที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งการตกลงเปลี่ยนแปลงงานภายหลังนั้น อาจมีขอโตแยงทางสัญญาและอาจนําไปสูขอพิพาททาง

ธุรกิจ อันทําใหบริษัทไดรับผลกระทบในการดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการลดความเสี่ยงดังกลาวลง ดวยการ

ควบคุมที่เขมงวดข้ึนและมีแผนการเจรจาทางธุรกิจกับคูสัญญาลวงหนา เพ่ือลดขอพิพาททางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 3) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ การดําเนินธุรกิจกอสราง จําเปนตองมี

บุคลากร ที่มีความรูความสามารถและมีความเช่ียวชาญทําหนาที่เปนผูจัดการโครงการหรือวิศวกรโครงการ เพ่ือควบคุมและ

บริหารงานกอสราง แตละโครงการใหเสร็จสมบูรณ ซึ่งในสภาวะปจจุบัน อุตสาหกรรมกอสรางมีบริษัททั้งรายเกาและราย

ใหมอยูเปนจํานวนมาก จึงมีความเสี่ยงตอการขาดแคลนบุคลากรดังกลาว บริษัท จึงมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและ

ความสามารถของบุคลากรใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือเตรียมความพรอมในการข้ึนรับตําแหนงผูจัดการโครงการหรือวิศวกร

โครงการตอไป ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายในการจายคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อแขงขันกับบริษัทอ่ืนในธุรกิจ

เดียวกัน เปนการจูงใจใหพนักงานที่มีความรู ความสามารถ รวมงานกับบริษัทตอไป 

 4) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน แรงงาน ถือเปนปจจัยหลักสําคัญ สําหรับงานกอสรางโดยในชวง 

2-3 ปที่ผานมา ปญหาการขาดแคลนแรงงานภาคกอสราง ยังคงเปนปญหาใหญ อันเนื่องมาจากโครงการของภาครัฐ ที่เปน

โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ มีการใชแรงงานในการกอสรางจํานวนมาก บริษัทอาจเกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน สงผล

ใหงานกอสรางเกิดความลาชา ไมสามารถสงมอบโครงการใหกับลูกคาไดตามที่กําหนดไวในสัญญา เพ่ือเปนการลดความ

เสี่ยงดังกลาว บริษัทจึงมีการจายคาจางที่เหมาะสมกับฝมือแรงงานแตละคน ดูแลในเรื่องของสวัสดิการ รวมถึงการดูแลดาน

ความเปนอยูของแรงงาน ใหความสําคัญกับสถานที่พักอาศัย ใหมีความปลอดภัย มีสิ่งแวดลอมและสุขอนามัยท่ีดี เพ่ือเปน

การจูงใจและสรางปจจัยแวดลอม ใหแรงงานอยากทํางานกับบริษัทตอไป 

  



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 

 
29 

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

3.1 นโยบายและเปาหมายการจดัการดานความยั่งยืน 

 บริษัทอยูระหวางดําเนินการจัดทํานโยบายการดําเนินการดานความยั่งยืน โดยยึดหลักมาตรฐานระดบัสากล 

เชน หลักสิทธิมนุษยชน และยังศึกษาประเด็นดานความยั่งยืนที่สําคัญกับกลุมผูมีสวนไดเสีย เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทสามารถสรางผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ไดอยางแทจริง โดยมีเปาหมายในการ

ดําเนินการ ดังนี ้

 เพ่ือใหประเด็นดานความยั่งยืนครอบคลุมทั้งกระบวนการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

 เพ่ือใหเกิดการดําเนินธุรกิจอยางมคีวามรับผิดชอบและโปรงใส 

 เพ่ือใหการดําเนินธรุกิจหลักสรางผลกระทบเชิงบวกแกสังคมสูงสุด 

 เพ่ือใหมีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสท่ีเก่ียวของกับความยั่งยนืตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

 เพ่ือใหมีการรายงานความกาวหนาการบริหารจัดการกิจกรรมตางๆในประเด็นความยั่งยืน 

3.2 การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคณุคาของธุรกิจ 

 เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัท อยูทามกลางปจจัยท่ีทาทายตางๆ ไมวาจะเปนสภาวะเศรษฐกิจท่ี

ชะลอตัว สภาพการแขงขันท่ีเขมขมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากภาครัฐบาล อีกทั้งสถานการณการ

ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 บริษัทจึงมีการกําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 

ดวยการดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบที่อาจเกิดขึ้นกับ “ผูมีสวนไดเสีย” ทุกกลุมของบริษัท 

และยังคงมุงเนนประเด็นสําคัญในการใหบริการ ดวย 

 คุณภาพ : มุงเนนการกอสรางท่ีถูกตองตามหลักวชิาชีพ ครบวงจร และดูแลดานความปลอดภัย 

  เวลา : สงมอบงานที่ตรงตามกําหนดและเปนไปตามสัญญาอยางครบถวน 

 คาใชจาย : บริหารตนทุนโครงการและตนทุนการกอสรางใหเปนไปตามแผนงานที่วางไว 

 เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทไดสรางคุณคาและประโยชนสูงสุดแกเศรษฐกิจและสังคมอยาง

แทจริง บริษัทจึงไดระบุกลุมผูมีสวนไดเสียออกเปน 7 กลุม ซึ่งลวนเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท ไดแก 1) ผูถือหุน

และนักลงทุน 2) พนักงาน 3) ลูกคา 4) คูคา 5) คูแขง 6) เจาหนี้ และ 7) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

 บริษัทมีวิธีการระบกลุมผูมีสวนไดสวนเสียโดยเริ่มจากการระบุประเด็นสําคัญทางธุรกิจ (Materiality) และ

ประเมินกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ังทางตรงและทางออม ท้ังภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งถือเปนกระบวนการที่สําคัญที่จะ

ชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นคงแกบริษัทและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

บริษัทในระยะยาว ซึ่งไปถึงการดูแลเพ่ือใหมั่นใจวาผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุมจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม 

 

3.3 การจัดการดานความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 

 บริษัทถือวาการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งของหลักการดําเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ และได

กําหนดใหเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมเปนสวนหนึ่งของนโยบายดานความยั่งยืนเพ่ือเปนทิศทางในการดําเนิงาน โดยมี

รายละเอียดดังน้ี 

 ประเมินกระบวนการดําเนินธรุกิจที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยู

เสมอ 

 สรางความรวมมือกับผูสวนไดเสียและหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือขยายผลการดําเนินงานดาน

สิ่งแวดลอม 
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 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด รวมถึงมีการพัฒนา

กระบวนการทํางานดานตางๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ใหสามารถลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมและชุมชนขางเคียงใหไดมากทีสุ่ด รวมถึงบริหารความสมัพันธกับชุมชนขางเคียงและ

สนับสนุนกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมและตรงตามความตองการของชุมชน 

 

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิตสิังคม 

 บริษัทมุงสรางคณุคาในการดําเนินธุรกิจและสรางผลประโยชนใหแกผูมีสวนไดเสีย โดยมุงเนนการ

แสดงออกถึงความพยายามสงเสรมิการเคารพสิทธิมนุษยชนและการเขาถึงเทคโนโลย ี

 บริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัตติามหลักการสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไมคํานึงถึงความ

แตกตางในเรื่องเชื้อชาต ิสผิีว เพศ ภาษา ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ือในทางอ่ืนใด และปฏิบัติตอพนักงาน

และลูกจางตามกฎหมายแรงงานและตามขอบังคับที่กําหนด สนับสนนุการจางงานผูพิการ รวมถึงบริษัทไมมีการใชหรือ

สนับสนุนการใชแรงงานเด็ก 

 บริษัทมีนโยบายปฏิบตัติอพนักงานและแรงงาน  

 โดยไมมีการจางงานแรงงานที่อายตํุ่ากวากฎหมายกําหนด ไมวาจะเปนรูปแบบงานประจําหรือ

สัญญาจาง  

 บริษัทใหความเคารพตอสิทธิในการรวมกลุมและการรวมเจรจาตอรอง 

 บริษัทกําหนดใหหลักปฏิบัติเรื่องความเทาเทียมเปนพ้ืนฐานสําคัญในการจางงานและการบริหาร

ทรัพยากร โดยกระบวนการสรรหาและจางงานจะตองมีความโปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ ใหโอกาส

ผูสมัครทุกคนอยางเทาเทียม มีการประกาศสรรหาทั้งภายในและภายนอกบริษัท พนักงานทุกคน

จะตองสามารถเขาถึงโอกาสตางๆที่จะนําไปสูความกาวหนาทางอาชีพอยางเทาเทียมกัน และ

ไดรับการประเมินผลงานอยางเปนธรรม 

 การดูแลพนักงานในชวงการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 นอกจากการเตรียม

ความพรอมระบบและวิธีการทํางานที่บานสําหรับพนักงานเพ่ือเปนการรักษามาตรการ social 

distancing แลว บริษัทยังไดทําประกันภัยไวรัสโคโรนา ใหกับพนักงานทุกคน “เจอจายทันที 

100,000 บาท คุมครองเปนระยะเวลา 1 ป” รวมถึงการประชาสัมพันธ ใหความรู วิธีการปองกัน

ในชวงไวรัสแพรระบาด ใหกับพนักงาน 

 

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอชมุชนและสังคม 

 บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) กอตั้งเมื่อป 2531 บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง 

ศูนยการคา อาคารสํานักงาน อาคารสูงเพ่ือที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา สนามบิน โดยใหบริการครอบคลุมถงึ

ระบบวิศวกรรมตางๆ และงานภูมิสถาปตยกรรม นอกเหนือจากความมุงมั่น พัฒนาคุณภาพในงานกอสรางจนเปนที่ยอมรับ

ในสังคม บริษัท ยังมีนโยบายมุงเนนที่จะสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม Corporate Social Responsibility 

(CSR) หรือท่ีเรียกวาความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ ระยะแรกการจัดกิจกรรมตางๆ ของพนักงานเริ่มจากพนักงาน

รวมกันคิด รวมกันทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือชวยเหลือสังคม เชน กิจกรรมแบงปนรักใหนอง, กิจกรรมเชาบาทเย็นบาท เพ่ือ

อาหารกลางวนัของหนู, พนักงานบริจาคสิ่งของเพ่ือชวยเหลือในดานตางๆ เชน หนังสือเรียน, อุปกรณทางการศึกษา, ถุงยัง

ชีพใหกับผูประสบอุทกภัย เปนตน  
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 จนกระทั่งป 2554 ทางบริษัทไดตั้งโครงการชวยเหลือสังคมภายใตช่ือ โครงการทําดีไมมีวันหยุด จนถึง

ปจจุบัน โครงการทําดีไมมีวันหยุด ตั้งข้ึนเพ่ือจัดกิจกรรมคืนประโยชนสูสังคมตามนโยบายของภาครัฐ และเพื่อใหพนักงาน

ตระหนักถึงการทําความดีใหกับครอบครัว เพ่ือนรวมงาน ชุมชน และสังคม อีกทั้งเปนการสรางจิตสํานึกที่ดี ในการรูจักเปน

ผูใหกอนเปนผูรับ ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานในการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข และภายใตโครงการ ทําดีไมมีวันหยุด 

ชวยเหลือสังคมดานตางๆ มากมาย ทางบริษัทยังมีโครงการสนับสนุนดานการศึกษาช่ือวา โรงเรียนนี้พี่ใหนอง โครงการ 

โรงเรียนนี้พ่ีใหนอง เริ่มดําเนินโครงการตั้งแตป 2554 โดยเนนเรื่องการกอสรางอาคารเรียนใหกับโรงเรียนที่ทุรกันดาร หรือ

โรงเรียนท่ีอาคารเรียนเดิมชํารุดทรุดโทรม ไมสามารถทําการเรียนการสอนได โดยคัดเลือกโรงเรียนจากภูมิลําเนาของ

พนักงานบริษัท หรือจากพื้นท่ีใกลเคียงโครงการท่ีกําลังดําเนินการกอสราง เพ่ือเปนการสงเสริมดานการศึกษาใหกับชุมชน

และสังคม ใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง ตลอดจนมุงพัฒนาคนในสังคม ควบคูไปกับการพัฒนาคนในองคกร ใหเปนผูมี

จิตสํานึกที่ดีตอการชวยเหลือชุมชนและสังคม โดยโครงการ โรงเรียนนี้พี่ใหนอง ไดเริ่มปรับปรุงและสรางอาคารไปแลว 

ดังนี ้

งานปรับปรุงหองสมุด ณ โรงเรยีนวัดบางเตยใน อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ีงบประมาณในการกอสรางไมมีคาใชจาย

ใชวัสดุอุปกรณท่ีบริษัทและแรงงานที่ใชเปนพนักงานบริษัทรวมมือรวมใจกันในการปรับปรุง สงมอบอาคารชวงป พ.ศ.2553

 
อาคารไทยโพลีคอนส 1 บริษัทไดกอสรางอาคาร 1 หลัง 1 ชั้น ณ โรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน อําเภอแกลง จังหวัด

ระยอง มอบอาคารวนัอังคารที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2555 

 
 

อาคารไทยโพลีคอนส 2บริษัทไดกอสรางอาคาร 1 หลัง 2 ชั้น และปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบ ณ โรงเรียนวัดปากคลองพระ

อาจารย อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก สงมอบอาคารวันจันทรที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2556 
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อาคาร ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคีรีลอม (เจริญ จันทรพลังศรี)บริษัทไดกอสรางอาคาร 1 หลัง 2 ชั้น 

และปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบ อยูที่อําเภอบางสะพานนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สงมอบอาคารวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 

พ.ศ.2559 

 
บริษัทไดเขาปรับปรุงอาคารหลังเดิม โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารยอยูที่อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายกสงมอบ

อาคารวันศุกรท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 

 
 

 นอกจากงานชวยเหลือสังคมของบริษัทแลวยังมีงานชวยเหลือสังคมทางดานการศึกษาที่รวมมือกับ

พันธมิตรทางธุรกิจ ดังนี้ 1.บริษัทแฟมิลี่มารท 2.มูลนิธิรักษไทย 3.เซ็นทรัลกรุป 4. บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด 

(มหาชน)เขาไปชวยปรับปรุงพ้ืนท่ีในโรงเรียน และรวมสรางทักษะดานวิชาชีพเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้ดวย

บริษัท ประกอบธุรกิจกอสรางจึงไดนําทักษะและความเช่ียวชาญในงานกอสรางเขาไปชวยพัฒนาในครั้งนี ้

 ครั้งที่ 1 ปรับปรุงพ้ืนที่หองเรียนสรางรานตัดผม แกลงบนบารเบอร Klangbon Barberณ โรงเรียนแกล

งบน อําเภอแกลงบน จังหวัดระยอง สงมอบวันศุกรท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2562 เพ่ือเปนศูนยเรียนรูพัฒนาฝมือวิชาชีพตัดผม

ใหกับนักเรียนในโรงเรียน และชุมชนพ้ืนที่ใกลเคียง 
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 คร้ังที่ 2 งานปรับปรุงโรงอาหาร ครัวโรงเรียนสรางสุข Healthy Canteen ณ โรงเรียนวัดกลางคลองสระ

บัว อําเภอคลองสระบัว จังหวัดอยุธยา สงมอบวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 เพ่ือใหนักเรียนไดเขาถึงโรงอาหารที่

สะอาดและปลอดภัยถูกตองตามหลักสุขาภิบาล พัฒนาชีวิตความเปนอยูของคุณครูและนักเรียนใหมีคุณภาพอยูใน

มาตรฐานที่ดีขึ้น รวมถึงปรับพ้ืนท่ีปลูกพืชผักสวนครัว ,พ้ืนที่ทําปุยหมักชีวภาพตามหลักแนวคิดการจัดการ ขยะเหลือศูนย 

หรือ Zero Waste Management และพ้ืนที่ปนหมอดินเผาเพ่ือสรางรายไดใหกับโรงเรียนและชุมชนตอไป 

 

 
 เนื่องจากบริษัท ประกอบธุรกิจกอสรางมีโครงการกอสรางตามจังหวัดตางๆทางสวนโครงการกอสรางได

ตอบรับนโยบายชวยเหลือสังคม CSR ภายใตโครงการ ทําดีไมมีวันหยุด ซึ่งลาสุดโครงการกอสรางคอนโด Escent 

อุบลราชธานี ไดเขาชวยเหลือปรับปรุงสถานที่เปลี่ยนประตูและหนาตาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทัพไทย จ.อุบลราชธานี มี

พิธีสงมอบในวันจันทรที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนพ้ืนที่ประสบอุทกภัยในป 2562 รวมไปถึงสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 

ทางบริษัท ไดใหความสําคัญกับเยาวชนโดยใหการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กในชุมชนใกลเคียงสํานักงานใหญ และชุมชน

ใกลเคียงโครงการกอสราง ในทุกๆ ปเสมอมา 
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บริษัทไดเปดรับบริจาคสิ่งของประเภทตางๆ อาทิเชน เสื้อผา,อุปกรณการศึกษา,ของเลนเด็ก,คอมพิวเตอรมือสอง เปนตน 

จากพนักงานในบริษัท โดยใชชื่อโครงการวา “พี่ไมใชเอาใหหน”ู ซึ่งสิ่งของตางๆ ทีไดมา นําสงมอบไปที่มูลนิธิกระจกเงา ถ.

วิภาวดีรังสิต จ.กรุงเทพมหานคร 

 

บริษัทมีนโยบายชวยเหลือสังคมภายใตโครงการ “ทําดีไมมีวันหยุด” ในชวงการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ 

COVID-19 ทั่วประเทศ ทางบริษัทไดใหการชวยเหลือทางดานสงมอบอุปกรณทางการแพทยที่จําเปนใหกับ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต (จ.ปตตานี, จ.ยะลา, จ.นราธิวาส) มีอุปกรณตางๆ ดังนี้ 1) ชุด PPE จํานวน 520 ชุด 2) หนากาก N95 

จํานวน 600 ช้ิน และ3) หนากาก Face Shield จํานวน 1,000 ชิ้น 
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4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

ก) ผูสอบบัญชีและสรุปรายงานการสอบบญัช ี

 สําหรับงบการเงิน งวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถึง งวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผูสอบ

บัญชีของบริษัท คือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 218 บริษัท เอเอสที มาสเตอร จํากัด ซึ่งเปน

ผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ในป 2551 ถึง ป 2554  ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

 สําหรับงบการเงิน งวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง งวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูสอบ

บัญชีของบริษัท คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

 ในป 2555 ถึง ป 2559  ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 สําหรับงบการเงิน งวดป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผูสอบ

บัญชีของบริษัท คือ นายนพฤกษ พิษณุวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

 ในป 2560 - 2563 ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขวา งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะ

การเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 – 2563 

 หนวย : พันบาท 

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงิน 

31 ธ.ค. 2563 รอยละ 31 ธ.ค. 2562 รอยละ 31 ธ.ค. 2561 รอยละ 

สินทรัพยหมุนเวียน       

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 165,823.92 1.60 95,346.93 0.97 176,779.06 2.42 

เงนิลงทุนชั่วคราว - - 85,128.53 0.87 157,430.07 2.15 

ลูกหนี้การคา       

     กจิการที่เก่ียวของกัน  - - 175,056.55 1.78 392.80 0.01 

     บริษัทอื่น  576,678.38 5.56 638,853.26 6.51 702,178.89 9.60 

ลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น 302,172.55 2.91 272,912.18 2.78 176,726.74 2.42 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา  249,799.58 2.41 305,076.67 3.11 136,530.63 1.87 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 9,695.18 0.09 48,016.09 0.49 3,068.39 0.04 

เงนิจายลวงหนาคากอสรางและซื้อ

วัสด ุ

115,284.47 1.11 222,342.45 2.27 199,610.48 2.73 

ลูกหนี้ผูรับเหมา 12,00.00 0.12 12,00.00 0.12 - - 

เงนิจายลวงหนาคาที่ดิน - - 57,258.30 0.58 102,850.00 1.41 

เงนิจายลวงหนาคาบรกิาร 18,756.14 0.18 - - 7,750.00 0.11 

เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่

เกี่ยวของกัน 

115,000.00 1.11 267,000.00 2.72 20,000.00 0.27 

สินคาคงเหลือ 96,902.87 0.93 75,313.96 0.77 58,244.75 0.80 

โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการ

พัฒนา 

390,305.08 3.76 239,155.91 2.44 61,376.84 0.84 

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น 37.28 - - - - - 

รวมสินทรัพยหมุนเวยีน 2,052,455.46 19.79 2,493,460.85 25.40 1,802,938.64 24.65 

เงนิฝากท่ีตดิภาระค้ําประกัน 72,749.32 0.70 155,438.42 1.58 123,376.48 1.69 

เงนิลงทุนในกิจการรวมคา 453,919.97 4.38 472,857.11 4.82 482,049.04 6.59 

ลูกหนี้การคาที่ติดภาระค้ําประกันตั๋ว

แลกเงนิ 

6,167.42 0.06 - - - - 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - ที่ดิน 272,756.38 2.63 269,662.13 2.75 270,222.13 3.70 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  6,779,601.24 65.38 5,869,199.75 59.80 4,171,617.92 57.04 

สินทรัพยสิทธิการใช 81,423.81 0.79 - - - - 

คาความนิยม 27,858.07 0.27 7,600.00 0.08 - - 

สินทรัพยไมมีตวัตน 4,908.44 0.05 4,876.42 0.04 12,371.58 0.17 

สินทรัพยภาษีเงนิไดรอตัดบัญชี 116,252.76 1.12 111,097.20 1.13 68,377.76 0.94 

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย 208,754.53 2.01 211,955.18 2.16 128,975.37 1.76 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 209,447.14 2.02 118,754.05 1.21 121,671.95 1.66 

ลูกหนีผู้รับเหมา 4,922.14 0.05 16,917.07 0.29 41,934.81 0.57 

เงนิจายลวงหนาคาบรหิารจัดการ 57,979.00 0.56 79,305.70 0.81 85,652.80 1.17 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 19,811.78 0.19 3,656.08 0.04 3,732.39 0.05 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 8,316,552.01 80.21 7,321,319.11 74.60 5,509,982.24 75.35 

รวมสินทรัพย 10,369,007.47 100.00 9,814,779.96 100.00 7,312,920.88 100.00 
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งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงิน 

31 ธ.ค. 2563 รอยละ 31 ธ.ค. 2562 รอยละ 31 ธ.ค. 2561 รอยละ 

หนี้สินหมุนเวียน       

เงนิเบิกเกินบัญชีและเงนิกูยืมระยะสั้น       

จากสถาบันการเงิน 616,087.40 5.94 382,716.47 3.90 154,129.50 2.11 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวยีน

อื่น 

924,209.35 8.91 985,816.83 10.04 806,477.11 11.03 

ประมาณการคาซอมระยะประกัน 51,148.64 0.49 68,837.84 0.71 - - 

เงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน        

สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 598,645.97 5.77 592,135.73 6.03 324,240.00 4.43 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน       

สวนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 17,333.55 0.17 8,512.24 0.09 8,334.22 0.11 

ประมาณการหนี้สนิ 2,877.54 0.03 1,976.12 0.02 1,512.40 0.02 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 3.42 - 131.85 - 17.68 - 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 162,814.48 1.57 107,445.29 1.09 105,338.44 1.44 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญากอสราง 301,988.05 2.91 377,703.45 3.85 203,388.81 2.78 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะซื้อจะขาย - - 45.00 - 3.00 - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,675,108.39 25.80 2,525,320.81 25.73 1,603,468.15 21.93 

หนี้สินไมหมุนเวียน       

เงนิกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  3,042,495.91 29.34 2,957,618.60 30.13 1,838,77- 25.14 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 52,907.49 0.51 13,817.36 0.14 6,738.78 0.09 

ประมาณการหนี้สนิไมหมุนเวยีน

สําหรับผลประโยชนพนักงาน 

40,025.99 0.39 32,551.49 0.33 24,715.66 0.34 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 110,949.25 1.07 88,461.55 0.90 54,261.79 0.74 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 3,246,378.64 31.31 3,092,449.00 31.51 1,924,486.23 26.32 

รวมหนี้สิน 5,921,487.03 57.11 5,617,769.82 57.24 3,527,954.38 48.24 

สวนของผูถือหุน       

ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 1 บาท        

    ทุนจดทะเบียนหุนสามัญ (หุน)  572,759.48 5.52 572,759.48 5.84 692,868.49 9.47 

    ทุนที่ออกและชําระแลว หุนสามัญ 

(หุน)  

572,759.48 5.52 572,759.48 5.84 572,759.48 7.83 

สวนเกินมูลคาหุน 229,301.84 2.21 229,301.84 2.34 229,301.84 3.14 

กําไร(ขาดทุน)สะสม        

จัดสรรเพ่ือสํารองตามกฎหมาย 136,872.34 1.32 113,098.04 1.15 75,151.56 1.03 

ที่ยังไมไดจัดสรร -510,008.20 -4.92 -462,049.66 -4.71 -520,584.46 -7.12 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน  1,192,354.77 11.50 1,193,573.94 12.16 1,193,854.42 16.33 

รวมสวนของบริษัทใหญ 1,621,280.23 15.64 1,646,683.65 16.78 1,550,482.84 21.20 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 2,826,240.21 27.26 2,550,326.49 25.98 2,234,483.65 30.56 

รวมสวนของผูถือหุน 4,447,520.44 42.89 4,197,010.14 42.76 3,784,966.49 51.76 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 10,369,007.47 10.00 9,814,779.96 10.00 7,312,920.87 10.00 
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งบกําไรขาดทุน งบการเงิน 

31 ธ.ค. 2563 รอยละ 31 ธ.ค. 2562 รอยละ 31 ธ.ค. 2561 รอยละ 

รายได       

          รายไดจากการรับเหมากอสราง 2,166,247.59 54.51 2,097,310.81 55.22 1,663,556.01 49.41 

          รายไดจากการขายไฟฟา 1,777,373.13 44.72 1,642,022.09 43.23 1,560,122.53 46.34 

          รายไดจากการขาย 

           อสังหาริมทรัพย 

28,570.00 0.72 53,605.11 1.41 113,320.00 3.37 

          รายไดจากการขายสินคา 

             และบริการ 

2,137.18 0.05 5,088.89 0.13 29,647.33 0.88 

รายไดรวม 3,974,327.90 100.00 3,798,026.90 100.00 3,366,645.88 100.00 

ตนทุน       

         ตนทุนงานรับเหมากอสราง -2,021,519.45 -50.86 -1,963,381.22 -51.69 -1,503,610.29 44.66 

        ตนทุนจากการขายไฟฟา -1,150,447.01 -28.95 -883,096.55 -23.25 -815,780.27 24.23 

        ตนทุนขายอสังหาริมทรพัย -14,330.41 -0.36 -36,120.41 -0.95 -80,125.02 2.38 

        ตนทุนจากการขายสินคาและ

บริการ 

-1,505.58 -0.04 -4,687.41 -0.12 -24,559.87 0.73 

รวมตนทุน -3,187,802.46 -80.21 -2,887,285.59 -76.02 -2,424,075.45 72.00 

กําไรขั้นตน 786,525.44 19.79 910,741.31 23.98 942,570.42 28.00 

       รายไดอื่น 30,110.63 0.76 41,333.59 1.09 55,292.34 1.64 

กําไรกอนคาใชจาย 816,636.07 20.55 952,074.90 25.07 997,862.76 - 

      ตนทุนในการจัดจาํหนาย -3,280.51 -0.08 -4,670.58 -0.12 -8,556.79 0.25 

      คาใชจายในการบริหาร -358,269.45 -9.01 -341,893.99 -9.00 -316,385.82 9.40 

รวมคาใชจาย -361,549.96 -9.10 -346,564.57 -9.12 -324,942.61 9.65 

โอนกลับ (คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้น) 

-14,902.75 -0.37 -19,031.25 -0.50 -2,620.73 0.08 

รายไดทางการเงิน 10,842.41 0.27 7,185.67 0.19 - - 

ขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุน - - -1,163.00 -0.03 - - 

ตนทุนทางการเงิน -114,327.94 -2.88 -89,829.95 -2.37 -97,905.63 2.91 

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนใน

กิจการรวมคา 

189.36 - 9,223.62 0.24 6,053.68 0.18 

กําไรกอนภาษีเงินได 336,887.18 8.48 511,895.42 13.48 578,447.47 17.18 

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 4,128.42 0.10 14,230.67 0.37 -5,580.21 0.17 

กําไรสําหรับป 341,015.60 8.58 526,126.09 13.85 572,867.26 17.02 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรบัป 337,727.58 8.50 522,133.88 13.75 572,117.17 16.99 
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งบกระแสเงินสด 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนนิงาน    

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 341,015.60 526,126.09 572,867.26 

รายการปรับกระทบกาํไรจากกิจกรรมดําเนนิงาน    

ปรับปรุง(รายได)คาใชจายภาษีเงินได (4,128.42) (14,230.67) 5,580.21 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 230,102.58 167,344.15 156,108.52 

หนี้สงสัยจะสูญ/(โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ) 14,902.75 19,031.25 2,620.73 

หนี้สูญ 1,269.24 297.00 - 

ขาดทุนจากการปรับมูลคา 1,566.99 - - 

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน (34.67) (698.67) (448.93) 

กําไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการรวมคา - - (1,423.49) 

(กําไร)ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา - (82.61) (225.54) 

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในกิจการรวมคา (189.36) (9,223.62) (6,053.68) 

ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทยอย - - 1,512.50 

ขาดทุนจากการดําเนินงานทีย่กเลิก - 1,163.00 - 

(กําไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรพัยเพ่ือการลงทุน - (1,137.00) - 

กําไร(ขาดทุน)จากการขายอุปกรณ (2,348.29) 218.35 55.51 

ตัดจําหนายสินทรพัย 374.46 2,206.96 1,908.93 

ประมาณการหนี้สนิที่คาดวาจะเกิดขึ้น (12,670.11) 27,647.34 6,401.04 

คาผื่อการดอยคาสินทรพัย/(โอนกลับคาเผื่อการดอยคา) (123.37) 123.37 (331.39) 

ภาษีถกูหัก ณ ที่จายตัดจาย 251.15 1,588.00 - 

คาใชจายผลประโยชนพนกังาน 5,596.30 6,409.89 4,787.63 

คาใชจายดอกเบี้ย 114,327.94 89,829.95 97,905.63 

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง    

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 689,912.80 816,612.79 835,684.73 

สินทรัพยดําเนนิงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น 85,088.12 66,331.24 33,364.99 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 175,056.55 (174,663.75) (392.80) 

ลูกหนี้การคา - บริษัทอื่น 60,982.03 63,312.73 (268,528.62) 

ลูกหนี้หมุนเวยีนอื่น (7,500.45) (104,383.22) 1,701.53 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 54,895.27 (168,546.05) 210,863.43 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน (53,032.36) (42,166.79) (15,080.40) 

เงนิจายลวงหนาคากอสรางและซื้อวัสด ุ 126,250.47 (27,962.91) (21,982.94) 

เงนิจายลวงหนาคาที่ดิน - (57,258.30) (102.85) 

สินคาคงเหลือ (21,588.91) (18,111.95) 4,420.73 

โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพฒันา   (102,433.43) (71,911.35) 33,401.12 

ลูกหนี้การคาที่ติดภาระค้ําประกันตั๋วแลกเงิน (6,167.42) - - 

เงนิจายลวงหนาผูรับเหมา 11,994.92 11,797.62 7,860.95 

เงนิจายลวงหนาคาบรกิาร (18,756.14) 7,750.00 (24,844.39) 

เงนิวางที่กรมบังคบัคดี - - 69,040.01 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,744.28 111.45 3,127.47 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

เจาหนี้การคา 170,690.62 72,914.54 75,698.76 
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งบกระแสเงินสด 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 

เจาหนี้หมุนเวยีนอื่น (36,346.90) (49,459.40) 32,937.21 

จายประมาณการคาซอมระยะประกัน (5,019.09) (8,375.93) - 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 74,798.13 36,306.62 (49,088.74) 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญากอสราง (75,715.40) 174,314.64 (43,145.72) 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจะซื้อจะขาย (45.00) 15.00 (2,285.00) 

จายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (2,904.01) (2,780.97) (1,928.18) 

เงินสดรับ(จาย)จากการดาํเนนิงาน 1,121,904.10 523,846.05 783,554.33 

จายดอกเบี้ย (172,300.66) (143,467.55) (111,771.60) 

เงนิสดรับภาษีเงินได 64,099.01 243.97 - 

จายภาษีเงินได (61,458.06) (112,631.17) (51,763.51) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 952,244.40 267,991.30 620,019.21 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงนิสดรับ(จาย)สินทรพัยทางการเงนิหมุนเวียนอื่น (2.87) 6,052.90 (5,677.89) 

เงนิสดรับ(จาย)เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน 82,695.11 (32,061.94) 26,814.12 

เงนิสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกจิการที่เก่ียวของกัน 205,000.00 25,000.00 55,651.00 

เงนิสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกจิการที่เก่ียวของกัน (53,020.00) (272,032.04) (25,694.65) 

เงนิสดจายเพ่ือลงทุนในกิจการรวมคา - - (52,500.00) 

เงนิสดจายซื้อกิจการ (124,813.74) - - 

เงนิสดรับเงินปนผลจากเงนิลงทุนในกิจการรวมคา 20,539.00 18,647.25 24,052.25 

เงนิสดรับจากเงินปนผลจากเงนิลงทุนในกิจการรวมคา - 1,280.33 - 

เงนิสดรับจากจากการลดทุนของเงินลงทุนในกิจการรวมคา - - 44,657.50 

เงนิสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการรวมคา - - 5,500.00 

เงนิสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อปุกรณ  7,317.00 75.79 228.10 

เงนิสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 1,800.00 - 

เงนิสดจายเพ่ือซื้ออสังหาริมทรพัยเพือ่การลงทุน (3,094.25) - - 

เงนิสดจายเพ่ือซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (1,116,927.98) (1,590,888.38) (720,001.96) 

เงนิสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยสิทธกิารใช (724.78) - - 

เงนิสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนอืน่ (1,342.22) (1,002.70) (1,876.37) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมลงทุน             (984,374.74) (1,843,128.79) (648,847.89) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงนิสดรับจาก(จายคืน)เงนิเบิกเกินบัญชแีละเงนิกูยืมระยะสั้น    

จากสถาบันการเงิน 234,046.75 227,699.28 (131,929.49) 

เงนิสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นกิจการเกีย่วของกัน 35,000.00 50,00.00 - 

เงนิสดจายคนืเงินกูยืมระยะสั้นกจิการทีเ่กี่ยวของกัน (35,000.00) (50,00.00) - 

เงนิสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นบุคคลที่เก่ียวของกัน 10,00.00 - - 

เงนิสดจายคนืเงินกูยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวของกัน (10,00.00) - - 

เงนิสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 544,064.74 1,718,63.00 476,30.00 

เงนิสดจายคนืเงินกูยืมระยะยาว (452,677.19) (331,885.67) (277,351.00) 

เงนิสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (17,531.76) (9,650.60) (7,896.49) 

รับเงนิคาหุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุน - - 17,284.13 

รับเงนิคาหุนสามัญบริษัทยอย - สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 22,000.00 79,625.00 55,725.00 



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 

 
41 

งบกระแสเงินสด 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 

เงนิสดจายคนืทุนในบริษัทยอยที่เลิกกิจการ-สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุม 

- (875.00) (2,625.00) 

เงนิสดจายจากการโอนหุนสามัญ-สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม - (12,912.50) - 

เงนิสดจายเงินปนผล (227,295.21) (176,925.15) (118,098.01) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน         102,607.33 1,493,705.37 11,409.14 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธ ิ 70,476.98 (81,432.12) (17,419.54) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 95,346.93 176,779.06 194,198.59 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 165,823.92 95,346.93 176,779.06 
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

อัตราสวน หนวย ป 2563 ป 2562 ป 2561 

อัตราสวนสภาพคลอง     

     อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.77 0.99 1.12 

     อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.39 0.43 0.76 

     อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.37 0.13 0.38 

     อัตราสวนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารคา (เทา) 6.03 5.29 5.47 

     ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ย (วัน) 60.50 68.98 66.70 

     อัตราสวนหมุนเวยีนสินคาคงเหลือ (เทา) 5.38 7.78 7.58 

     ระยะเวลาขายสินคาเฉลีย่ (วัน) 67.80 46.91 48.17 

     อัตราสวนหมุนเวยีนเจาหนี ้ (เทา) 4.21 4.40 5.33 

     ระยะเวลาชาํระหนี ้ (วัน) 86.77 82.99 68.43 

วงจรเงินสด (วัน) 41.53 32.90 46.45 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร     

     อัตรากําไรขั้นตน (%) 19.79 23.98 28.00 

     อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 11.45 15.94 19.99 

     อัตรากําไรอื่น (%) 0.76 1.09 1.64 

     อัตราสวนเงินสดตอการทํากาํไร (%) 209.24 44.26 92.14 

     อัตรากําไรสทุธ ิ (%) 0.38 2.54 4.66 

     อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 0.35 2.42 4.46 

อัตราสวนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน     

     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 4.51 7.07 9.58 

     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 15.04 16.50 18.80 

     อัตราผลหมุนเวียนของสินทรพัย (เทา) 0.40 0.45 0.49 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงนิ     

     อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 3.65 3.41 2.28 

     อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี ้ (เทา) 6.51 3.65 7.01 
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การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

ผลการดําเนินงาน ประจําป 2563 (สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563) บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ

รับเหมากอสรางเปนธุรกิจหลัก ไดมีการขยายธุรกิจอีก 3 ประเภท ไดแกธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจพลังงาน และ 

ธุรกิจการคา ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทยอยของบริษัท ท้ังนี้บริษัทฯไดลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยถือหุนผานบริษัท ทีพีซี 

เพาเวอร โฮลดิ่ง จํากัด (มหาชน) (TPCH) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน ในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่

ประกอบธุรกิจดําเนินการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน โดย TPCH ลงทุนในโรงไฟฟา 14 

โครงการ ภายใตการดําเนินการของบริษัทยอย 13 แหง และมีโรงไฟฟา 9 โครงการที่เปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลว 

สรุปสาระสําคัญใน ป 2563 

 ป 2563 ภาคธุรกิจทองเที่ยว ภาคการสงออก ภาคการผลิตตางไดรับผลกระทบจากสถานการณเศรษฐกิจ

โลกภายใต การแพรระบาดของ COVID-19 ทําใหธุรกิจตางๆ ตองลดกําลังการผลิต หรือปดกิจการทั้งชั่วคราวและถาวร 

อัตราการวางงานพุงสูง กําลังซื้อหดหาย ความไมมั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชน ทําใหโครงการกอสรางภาคเอกชนสวน

ใหญเลื่อนออกไป ภาพรวมงานกอสรางภาคเอกชนในปที่ผานมาจึงมีนอย สงผลใหสถานการณการแขงขันท่ีรุนแรงตั้งแตชวง

กลางป 2562 ยิ่งทวีความรุนแรงข้ึน และเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหอัตรากําไรของอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางตกต่ําลงอยาง

มาก เนื่องจากทุกบริษัทตองการไดงานและรายไดที่เพียงพอกับคาใชจายประจํา เพ่ือพยุงใหธุรกิจผานชวงสถานการณนี้ไป

ได 

 บริษัทมีการปรับตัวตั้งแตชวงกลางป 2562 เชน บริษัทใหน้ําหนักกับงานกอสรางโรงพยาบาลมากขึ้น 

นอกจากนั้นบริษัทยังมีการปรับปรุงเทคโนโลยี และกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือใหยังคงศักยภาพใน

การแขงขัน และ บริษัทยังมีแผนในการลงทุนในธุรกิจอ่ืน ที่มีความเสี่ยงระดับต่ํา และชวยรักษาระดับอัตรากําไรของกลุม

ธุรกิจในระยะยาว 

 อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมรับเหมากอสรางในป 2564  ยังมีปจจัยหนุนจากโครงการเมกะโปรเจ็กตของ

ภาครัฐท่ีทยอยไดผูชนะการประมูลและมีโครงการที่รอการประมูลอีกจํานวนมาก และหากสถานการณแพรระบาดของ 

COVID-19 มีแนวโนมดีข้ึน จะเปนปจจัยที่ชวยกระตุนใหเกิดโครงการกอสรางตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามแนวโครงการ

กอสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานตางๆ ที่มีกระจายอยูท่ัวประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการเขาประมูลงานโครงการอยาง

ตอเนื่อง เพื่อสะสมปริมาณงานในมือ (Backlog Order) 

เหตุการณสําคัญป 2563 

 มกราคม 2563 ไดนําโปรแกรม ERP Mango มาใชอยางเต็มรูปแบบ ทดแทนโปรแกรมเดิมที่ใชมานานกวา 

10 ป ซึ่งถือเปนการปรับปรุงโปรแกรมหลักที่ใชในการปฏิบัติงานทั้งงานสนับสนุนและงานบริหารโครงการครั้งใหญของ

บริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม 

 27 ตุลาคม 2563 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ประกาศผลการทบทวนอันดับเครดติของ บริษัท ไทยโพลีคอนส 

จํากัด (มหาชน) ซึ่งผลอันดับเครดิตองคกรของบริษัทอยูที่ BBB และแนวโนมอันดับเครดิต “คงท่ี” (Stable) เชนเดียวกับป

กอนหนา 

ผลการดําเนินงานแบงตามประเภทธุรกิจ 

ธุรกิจรับเหมากอสราง มูลคางานตามสัญญา จํานวน 9,577 ลานบาท มีการรับรูไปแลวบางสวนในปที่ผานมา และรับรูเพ่ิม

ในป 2563 จํานวน 2,435 ลานบาท คงเหลือมูลคางานที่รอรับรูรายได (Backlog Order) จํานวน 2,759 ลานบาท ซึ่งไม

รวมงานที่ชนะการประมูลแลวแตยังไมไดลงนามในสัญญาจางรับเหมากอสราง 
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ประเภทงาน มูลคางาน รอยละ 

งานภาครัฐ 684.21 28.10 

งานภาคเอกชน 1,025.72 42.10 

งานโรงไฟฟา 725.20 29.80 

รวม 2,435.14 100.00 

 

ธุรกิจโรงไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟาชีวมวล ที่ไดจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) แลว 

จํานวน 9 โครงการ ดังนี ้

 
บริษัท สัดสวนการ

ถอืหุนรอย

ละ ของ 

TPCH 

ท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟา ประเภทเชื้อเพลิง กาํลังการ

ผลิตรวม/

กาํลังการ

ผลิตเสนอ

ขาย (เมกะ

วัตต)** 

สถานะของโครงการ 

เริ่มดําเนนิการเชิงพาณิชยแลว 

1. บริษัท ชางแรกไบโอเพาเวอร 

จํากัด 

73.12 อ.ทุงสัง  

จ.นครศรีธรรมราช 

ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

9.9/9.2 

FiT 

COD 15 มี.ค. 2556 

2. บริษัท แมวงศ เอ็นเนอยี่ 

จํากัด 

85.00 อ.แมวงก จ.นครสวรรค แกลบและขีวมวลจากไม

เบญจพรรณ 

9.0/8.0 

FiT 

COD 12 ต.ค. 2558 

3. บริษัท มหาชยั กรีน เพาเวอร 

จํากัด  

46.0.* อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ชีวมวลจากมะพราว 9.5/8.0 

FiT 

COD 8 เม.ย. 2559 

4. บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด 65.00 อ.ทุงใหญ  

จ.นครศรีธรรมราช 

ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

9.5/9.2 

FiT 

COD 3 ต.ค. 2559 

5. บริษัท พัทลงุ กรีน เพาเวอร 

จํากัด 

60.00 อ.ปาบอน จ.พัทลุง ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

9.9/9.2 

FiT 

COD 7 ก.ค. 2560 

6. บริษัท สตลู กรีน เพาเวอร 

จํากัด 

51.00 อ.ควนกางหลวง จ.สตลู ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

9.9/9.2 

FiT 

COD 9 ก.พ. 2561 

7. บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด 68.54 อ.หนองจิก จ.ปตตาน ี ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

23/21 

Adder 

COD 19 พ.ค. 2563 

8. บริษัท ทีพีซเีอช เพาเวอร 5 

จํากัด 

89.00 อ.เมือง จ.นราธิวาส ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

6.3/6.3 

FiT 

COD 17 พ.ย. 2563 

9.บริษัท ทีพีซเีอช เพาเวอร 1 

จํากัด 

87.73 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ชีวมวลจากตนยางพารา

และปาลมน้ํามัน 

9.9/9.2 

FiT 

COD 27 พ.ย. 2563 

 

 บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟาชีวมวล ที่อยูในระหวางการกอสรางอีกจํานวน 1 โครงการ บริษัท ทีพีซีเอช 

เพาเวอร 2 จํากัด (TPCH 2) ซึ่งกอสรางแลวเสร็จและคาดวาจะเริ่มจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) ไดภายในไตรมาส 

1/2564 ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟา จํานวน 10 โครงการ ขณะท่ีโรงไฟฟาขยะจังหวัด

นนทบุรี มีความคืบหนาการกอสรางตามเปาหมายที่กําหนด 
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ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

 โครงการทาวนโฮม Greenwich Town Home รามอินทรา มูลคาโครงการ 740 ลานบาท จํานวน 174  

ยูนิต ปดโครงการแลวในไตรมาส 4/2562  

 โครงการ Greenwich Prime หทัยราษฎรมูลคาโครงการ 370 ลานบาท ขนาดโครงการ 20 ไร แบบบาน

เดี่ยว 94 ยูนิต มีการขายโอนไปแลวจนถึง 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 88 ยูนิต เฉพาะในป 2563 มีการขายโอน จํานวน 6 

ยูนิต โดยมียอดขายแลวรอโอนยกไปป 2564 จํานวน 6 ยูนิต คงเหลือรอขาย 6 ยูนิต มีความคืบหนาของยอดขายไปแลว

กวา 94% คาดวาจะสามารถจบโครงการไดในไตรมาส 2 ป 2564 และโครงการใหม ยานถนนลําลูกกาคลอง 7 บนเนื้อที่

ประมาณ 34 ไร ดําเนินการปรับพื้นที่แลวเสร็จ อยูระหวางการปรับแบบใหสมบูรณ ซึ่งจะมีทั้งบานเดี่ยวและทาวนโฮม คาด

วาจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดในชวงตนไตรมาส 2/2564 

 โครงการใหม ยานถนนลําลูกกาคลอง 7 บนเนื้อท่ีประมาณ 34 ไร ดําเนินการปรับพื้นที่แลวเสร็จ อยู

ระหวางการปรับแบบใหสมบูรณ ซึ่งจะมีทั้งบานเดี่ยวและทาวนโฮม คาดวาจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดในชวงตนไตรมาส 

2/2564 

 

ธุรกิจการคา 

 นอกจากจะจําหนายผลิตภัณฑวัสดุกอสรางใหกับบริษัทแมและบริษัทในเครือ บริษัทยังเปนตัวแทนจัดหา

เช้ือเพลิงใหกับกลุมบริษัทโรงไฟฟาในเครือที่อยูในโซน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งไดเริ่มจําหนายเช้ือเพลิงใหกับโรงไฟฟา

แลวในไตรมาส 4/2563 ที่ผานมา 

 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

 ภาพรวมผลการดําเนินงาน สําหรับป 2563 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนบริษัทและบริษัทยอย มี

รายไดรวมท้ังสิ้น 3,974 ลานบาทเพ่ิมขึ้น 176 ลานบาท (หรือ เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.6) โดยมีผลกําไรเบ็ดเสร็จรวมทั้งสิ้น 341 

ลานบาท ลดลง 185 ลานบาท (หรือ ลดลงรอยละ 35.2) โดยมีสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 15.2 ลานบาท ลดลง 81 ลาน

บาท (หรือ ลดลงรอยละ 84.2) ซึ่งผลการดําเนินงานสรุปไดดังน้ี 

แสดงภาพรวมผลการดําเนินงาน 
 หนวย : ลานบาท 

 

 2563 2562 เปลี่ยนแปลง Y-o-Y สัดสวนตอรายไดรวม 

จํานวน % 2563 2562 

รวมรายได 3,974.33 3,798.03 176.30 4.60% 100.00% 100.00% 

รวมตนทุน (3,187.80) (2,887.29) 300.52 10.40% 80.20% 76.00% 

กําไรขั้นตน 786.53 910.74 (124.22) (13.60%) 19.80% 24.00% 

กําไรกอนคาใชจาย 816.64 952.07 (135.43) (14.20%) 20.50% 25.10% 

คาใชจายในการบริหาร (358.30) (341.90) 16.38 4.80% 9.00% 9.00% 

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรม การดําเนินงาน 440.20 586.50 (146.29) (24.90%) 11.10% 15.40% 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 336.90 511.90 (175.00) (34.20%) 8.50% 13.50% 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด 341.00 526.10 (185.11) (35.20%) 8.60% 13.90% 

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 15.22 96.50 (81.28) (84.20%) 0.40% 2.50% 
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แสดงภาพรวมรายได 
 หนวย : ลานบาท 

 

 2563 2562 เปลี่ยนแปลง Y-o-Y สัดสวนตอรายไดรวม 

จํานวน % 2563 2562 

รายไดรบัเหมากอสราง 2,166.25 2,097.31 68.94 3.30% 54.50% 55.20% 

รายไดจากการขายไฟฟา 1,777.37 1,642.02 135.35 8.20% 44.70% 43.20% 

รายไดจากขายอสังหาริมทรพัย 28.57 53.61 (25.04) (46.70%) 0.70% 1.40% 

รายไดจากการขายสนิคาและบริการ 2.14 5.09 (2.95) (58.00%) 0.10% 0.10% 

รวมรายได 3,974.33 3,798.03 176.30 4.60% 100.00% 100.00% 

รายไดอื่น 30.11 41.33 (11.22) (27.10%) 0.80% 1.10% 

 

 รายไดรวมในป 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เพิ่มขึ้น 176 ลานบาท (หรือเพ่ิมขึ้นรอย

ละ 4.6) โดยรายไดรวมมาจากรายไดจากธุรกิจรับเหมากอสรางจํานวน 2,166 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 68 ลานบาท (หรือเพ่ิมขึ้น

รอยละ 3.3) ขณะท่ียังคงมีงานในมือ (Backlog) ที่จะทยอยรับรูรายไดจนถึงป 2566 โดยบริษัทมีการเขาประมูลงานใหม

เพิ่มอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจโรงไฟฟาท่ีเพิ่มขึ้น และรายไดจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

โดยมีสัดสวนรายไดรวมของบริษัทมาจากธุรกิจรับเหมากอสราง 54.50 ธุรกิจโรงไฟฟา 44.70% ธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย 0.70% และ รายไดจากการขายสินคาและบริการอื่นๆ 0.10% 

 รายไดจากการขายไฟฟาในป 2563 จํานวน 1,777 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 135 ลานบาท (หรือ

เพิ่มข้ึนรอยละ 8.2) โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นมาจากโรงไฟฟาที่เริ่มจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชย (COD) เพิ่มข้ึนอีก 3 โรงไฟฟา 

ไดแก บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด, บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด และบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด ทําใหมี

โรงไฟฟาที่รับรูรายไดแลว 9 โครงการ กําลังการเสนอขายรวม 89.3 เมกะวัตต (MW) โดยเปนการรับรูรายไดแบบเต็มป

จํานวน 6 โครงการ 

 รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยในป 2563 จํานวน 28 ลานบาท ลดลง 25 ลานบาท (หรือลดลงรอยละ 

46.7) รายไดที่ลดลงมาจากโครงการ  Greenwich Prime  อยูในชวงปลายโครงการ คาดวาจะปดโครงการไดภายใน 

ไตรมาส 2/2564 สวนโครงการใหม ยานถนนลําลูกกาคลอง 7 คาดวาจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดในชวงตนไตรมาส 

4/2564 และเริ่มรับรูรายไดภายในป 2565 

 ดานรายไดจากการขายสินคาและบริการจํานวน 2 ลานบาท ลดลงประมาณ 3 ลานบาท (หรือลดลงรอยละ 

58.0) รายไดที่ลดลงมาจากการแขงขันในดานราคาวัสดุกอสรางหลักโดยเฉพาะปูนซีเมนต อยางไรก็ตาม บริษัทเริ่มมีรายได

จากการจําหนายเช้ือเพลิงใหกับกลุมบริษัทโรงไฟฟาในเครือ 
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แสดงภาพรวมตนทุน คาใชจาย สัดสวนตนทุนตอรายได 
 หนวย : ลานบาท 

 

 2563 2562 เปลี่ยนแปลง Y-o-Y สัดสวนตอรายไดรวม 

จํานวน % 2563 2562 

รวมรายได 3,974.33 3,798.03 176.30 4.60% 100.00% 100.00% 

ตนทุนรับเหมากอสราง (2,021.52) (1,963.38) 58.14 3.00% 50.90% 51.70% 

ตนทุนจากการขายไฟฟา (1,150.45) (883.10) 267.35 30.30% 28.90% 23.30% 

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย (14.33) (36.12) (21.79) (60.30%) 0.40% 1.00% 

ตนทุนจากการขายสินคาและบริการ (1.51) (4.69) (3.18) (67.90%) 0.00% 0.10% 

รวมตนทุน (3,187.80) (2,887.29) 300.52 10.40% 80.20% 76.00% 

กําไรขั้นตน 786.53 910.74 (124.22) (13.60%) 19.80% 24.00% 

รายไดอื่น 30.11 41.33 (11.22) (27.10%) 0.80% 1.10% 

กําไรกอนคาใชจาย 816.64 952.07 (135.43) (14.20%) 20.50% 25.10% 

ตนทุนในการจัดจําหนาย (3.28) (4.67) (1.39) (29.80%) 0.10% 0.10% 

คาใชจายในการบริหาร (358.27) (341.89) 16.38 4.80% 9.00% 9.00% 

โอนกลับ (คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาด

วาจะเกิดขึ้น) 

(14.90) (19.03) (4.13) (21.70%) 0.40% 0.50% 

กําไรจากกิจกรรมการดําเนินงาน 440.18 586.48 (146.30) (24.90%) 11.10% 15.40% 

รายไดทางการเงิน 10.84 7.19 3.66 (50.90%) 0.30% 0.20% 

ตนทุนทางการเงิน (114.33) (89.83) 24.50 27.30% 2.90% 2.40% 

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)เงินลงทุนในกิจการ

รวมคา 

0.19 9.22 (9.03) (97.90%) 0.00% 0.20% 

ขาดทุนจากการดําเนินงานที่ยกเลิก - (1.16) (1.16) (100.00%) 0.00% 0.00% 

กําไรกอนภาษีเงินได 336.89 511.89 (175.00) (34.20%) 8.50% 13.50% 

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 4.13 14.23 (10.10) (71.00%) 0.10% 0.40% 

กําไรสําหรับงวด 341.02 526.12 (185.10) (35.20%) 8.60% 13.90% 
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 ภาพรวมในป 2563 บริษัทมีตนทุนรวมเพ่ิมขึ้น 300 ลานบาท (หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 10.4) เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน โดยมีสัดสวนตนทุนรวมตอรายไดรวมท่ีเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.2 ซึ่งเปนผลมาจากตนทุนของโรงไฟฟาที่สูงข้ึน 

 ตนทุนรับเหมากอสรางเพ่ิมข้ึน 58 ลานบาท (หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 3.0) เมื่อเทียบสัดสวนตนทุนตอรายได

แลว มีสัดสวนที่ลดลงรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปกอนหนา ตามการลดลงของรายได ซึ่งบริษัทยังคงมุงมั่นในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและการจัดการตนทุนรับเหมากอสรางใหดีขึ้น โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีการกอสราง

ทั้งในสวนของ Software และ Hardware เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการกอสรางและหนวยงานสนับสนุน 

 ในสวนของตนทุนขายไฟฟาเพ่ิมขึ้น 267 ลานบาท (หรือ เพ่ิมข้ึนรอยละ 30.3) ตามการรับรูรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน

จากการ COD โรงไฟฟาเพิ่มข้ึนจํานวน 3 โรงไฟฟา  ประกอบกับชวงเริ่มตนของการจําหนายไฟฟา เครื่องจักรยังทํางาน 

ไมเต็มประสิทธิภาพ ทําใหมีสัดสวนตนทุนขายตอรายไดรวมรอยละ 28.90 สวนในป 2562 มีสัดสวนรอยละ 23.30 ซึ่งเปน

สัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.60 

 สําหรับตนทุนขายอสังหาริมทรัพย ลดลง 21 ลานบาท (หรือลดลงรอยละ 60.3) ตามรายไดท่ีลดลง และ

เมื่อเทียบสัดสวนตนทุนตอรายไดแลว พบวามีสัดสวนที่ลดลง รอยละ 0.6 

 ตนทุนการขายสินคาและบริการจํานวน 1.5 ลานบาท ลดลงประมาณ 3 ลานบาท (หรือลดลงรอยละ 67.9) 

ตามรายไดที่ลดลง และเมื่อเทียบสัดสวนตนทุนตอรายไดแลว พบวามีสัดสวนที่ลดลงรอยละ 0.1 

 คาใชจายในการขายและบริหาร ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 14 ลานบาท (หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.3) เมื่อเทียบสัดสวนตอ

รายไดแลว พบวามีสัดสวนที่เทากันกับปกอนหนา 

 ตนทุนทางการเงินเพ่ิมขึ้น 24 ลานบาท (หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 27.3) จากปกอน โดยมีสัดสวนตอรายไดรอย

ละ 2.9 ซึ่งเปนสัดสวนที่เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.5 

 รายไดภาษีเงนิไดนิติบุคคล 4 ลานบาท ลดลง 10 ลานบาท (หรือลดลงรอยละ 71.0) จากปกอน 

 

แสดงภาพรวมงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ จํานวน (ลานบาท) เพิ่มขึ้น/ลดลง 

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค.2562 จํานวน (ลานบาท) %YTD 

สินทรัพยหมุนเวียน 2,052.50 2,493.50 (441.00) (17.70%) 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 8,316.50 7,321.30 995.20 13.60% 

รวมสินทรัพย 10,369.00 9,814.80 554.20 5.60% 

หนี้สินหมุนเวียน 2,675.10 2,525.30 149.80 5.90% 

หนี้สินไมหมุนเวียน 3,246.40 3,092.40 153.90 5.00% 

รวมหนี้สิน 5,921.50 5,617.80 303.70 5.40% 

สวนของผูถือหุน 4,447.50 4,197.00 250.50 6.00% 

 

สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพยรวม จํานวน 10,369 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปกอน 554 ลานบาท 

(หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.6) มีรายการหลัก ดังน้ี 

 สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 441 ลานบาท (หรือลดลงรอยละ 17.70) โดยมีรายการหลักที่ลดลงในสวนของ

เงินลงทุนชั่วคราว, ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เก่ียวของกัน และบริษัทอ่ืน สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน เงินจายลวงหนาคากอสรางและซื้อวัสดุ เงินจายลวงหนาคาที่ดิน และเงินใหกูยืมระยะสั้นแก

กิจการที่เก่ียวของกัน 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 995 ลานบาท (หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.60) ซึ่งเก่ียวของกับการเพ่ิมข้ึนของ

กิจกรรมการลงทุน โดยมีรายการหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ สินทรัพยสิทธิการใช และลูกหนี้เงิน

ประกันผลงาน 
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หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 5,921 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปกอน จํานวน 303 ลานบาท (หรือ 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.4) ทั้งน้ีมีรายการหลักดังนี ้

 หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 149 ลานบาท (หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.9) ทั้งนี้รายการหลักที่เพ่ิมข้ึนมาจากเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงนิกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ และเจาหนี้เงนิประกันผลงาน 

 หนี้สินไมหมุนเวียน เพ่ิมขึ้น 153 ลานบาท (หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.0) โดยมีรายการหลักที่เพ่ิมข้ึนมาจาก เงิน

กูยืมระยะยาว, หนี้สินตามสัญญาเชา และเจาหนี้เงินประกันผลงาน 

สวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสวนของผูถือหุนรวม 4,447 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปกอน

จํานวน 250 ลานบาท (หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.0) โดยมีรายการหลักที่เพ่ิมข้ึนมาจากในสวนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ

ควบคุม 

 

สรุปภาพรวมและ แนวโนมสถานการณธุรกิจ 

 ภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางที่รุนแรงในป 2563 กดดันใหอัตรากําไรของอุตสหกรรม

รับเหมากอสรางลดต่ําลงถึงระดับไมมีกําไรในบางโครงการ ซึ่งบริษัทรับเหมากอสรางตองปรับตัวเพ่ือใหสามารถอยูรอด 

ไดในสถานการณปจจุบัน เชนเดียวกับบริษัทที่ไดมีการปรับแผนการดําเนินธุรกิจท้ังในสวนของธุรกิจรับเหมากอสรางและ

กลุมธุรกิจในเครือ ใหสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงภายใตสถานการณ New Normal และ Next Normal 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยยังเติบโตไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในสวนของธุรกิจโรงไฟฟา 

ขณะที่ยอดขายของธุรกิจรับเหมากอสรางงบการเงินเฉพาะกิจการลดลงรอยละ 34.5 ซึ่งมาจากปจจัยหลัก 3 สวน ไดแก 

สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งสงผลใหงานประมูลใหมในป 2563 สวนใหญจะไดในชวงครึ่งหลังของป และอีกสวน

หนึ่งมาจากการรับรูรายไดจากการกอสรางโรงไฟฟาที่นอยลง ขณะที่มีอัตราการทํากําไรลดต่ําลงตามภาวะอุตสาหกรรม ใน

สวนของธุรกิจโรงไฟฟามีรายไดเพิ่มจากการจําหนายไฟฟาในเชิงพาณิชย (COD) ไดอีก 3 โครงการ ไดแก บริษัท ปตตานี 

กรีน จํากัด (PTG-1), บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด (TPCH 1) และบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด (TPCH 5) ทํา

ใหบริษัทมีโครงการโรงไฟฟาที่จําหนายไฟฟาเชิงพาณิชย รวมเปน 9 โครงการ ซึ่งในป 2564 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 

จํากัด (TPCH 2) ที่อยูระหวางการกอสราง จะสามารถจําหนายไฟฟาไดในชวงไตรมาส 1 ซึ่งจะทําใหบริษัทฯ มีรายไดจาก

การจําหนายกระแสไฟฟาในเชิงพาณิชยทั้งหมด 10 โครงการ สวนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีการรับรูรายไดที่นอยลง

เน่ืองจากมียอดขายจากโครงการ Greenwich Prime หทัยราษฎร เพียงโครงการเดียวและอยูในชวงปลายของโครงการ ใน

สวนของธรุกิจการคารายไดลดลงจากปกอนหนาซึ่งมาจากการการแขงขันดานราคาของวสัดุกอสราง  

 ในดานสัดสวนตนทุนรวมตอรายไดรวมปรับตัวเพ่ิมขึ้น มีปจจัยหลักมาจากผลของตนทุนโรงไฟฟาที่สูงข้ึน

ตามการรับรูรายไดที่เพ่ิมขึ้นจากการ COD โรงไฟฟาเพิ่มข้ึนจํานวน 3 โรงไฟฟา  ประกอบกับชวงเริ่มตนของการจําหนาย

ไฟฟา เครื่องจักรยังทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ  

 ดานคาใชจายในการขายและบริหาร มีสัดสวนตอรายไดเทากันกับปกอน ซึ่งบริษัทมีการควบคุมคาใชจายที่

เขมงวด โดยในสวนของตนทุนทางการเงินมีสัดสวนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งเกิดจากกจิกรรมของธุรกิจโรงไฟฟา 

 แนวโนมของธุรกิจในป 2564 ในสวนของธุรกิจรับเหมากอสราง นาจะดีขึ้นกวาป 2563 เล็กนอย ซึ่งข้ึนอยู

กับสถานการณ COVID-19 ของไทยและทั่วโลก เพราะมีผลกระทบโดยตรงกับการลงทุนกอสรางภาคเอกชนโดยคาดหวังวา

จะไมมีปจจัยแทรกซอนที่ทําใหสถานการณยิ่งซับซอน และยืดยาวออกไป เชน การกลายพันธุของไวรัส ความเพียงพอของ

วัคซีน เปนตน ซึ่งบริษัทยังคงมุงมั่นเขาประมูลงานในงานโครงการที่มีศักยภาพอยางตอเนื่อง โดยบริษัทยังคงเปาหมายการ

เติบโตของยอดขายและงานในมือ (Backlog) ไมต่ํากวา 10% และบริษัทยังคงมุงมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ดําเนินงาน โดยเฉพาะในสวนของเทคโนโลยีการกอสรางและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือใหสามารถแขงขันไดภายใต

สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ขณะท่ีธุรกิจโรงไฟฟา นอกจากจะมีการขายไฟฟาเชิงพาณิชย

เพ่ิมอีก 1 โรงในป 2564 บริษัทยังคงศึกษาและมองหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ อยางตอเนื่องทั้งภายในประเทศและประเทศ

เพื่อนบาน ในสวนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย โครงการใหมยานถนนลําลูกกาคลอง 7 ซึ่งจะมีทั้งบานเดี่ยวและทาวนโฮม 
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คาดวาจะเริ่มดําเนินการกอสรางไดในชวงตนไตรมาส 4/2564 ดานธุรกิจการคา คาดวาจะมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการเปนผู

จัดหาเชื้อเพลิงใหกับโรงไฟฟา ซึ่งทั้งหมดนี้จะทําใหภาพรวมการดําเนินงานของบริษัทในป 2564 เติบโตไดอยางตอเนื่อง 

สําหรับแผนการขยายธุรกิจท้ังในสวนการเขาซื้อกิจการที่เกี่ยวของกับธุรกิจรับเหมากอสราง และการลงทุนในธุรกิจที่เปน 

New S-Curve มีความคืบหนาตามแผนท่ีตั้งไว 

 ปจจัยเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานในป 2564 สวนใหญเปนปจจัยภายนอกที่ไมสามารถ

ควบคุมไดอยูหลายปจจัยท้ังภายในและนอกประเทศ เชน สถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ปญหาดานเศรษฐกจิ 

การเมือง ซึ่งสงผลกระทบตอธุรกิจตางๆ เปนลูกโซ ดานปจจัยภายในบริษัทใหความสําคัญกับการบริหารสภาพคลองและ

การบริหารตนทุน อยางไรก็ตามบริษัทจะบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางเต็มประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนแผนและกลยุทธการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและแนวโนมทางธุรกิจ เพ่ือลดผลกระทบจากปจจัยตางๆ ดังกลาวใหไดมากที่สุด 
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5. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลที่สําคัญอื่น 

5.1 ขอมลูทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจบริการรับจางกอสราง บริษัทประกอบธุรกิจใหบริการรับจางกอสรางทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ 

จัดหา และรับจางมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอยางครบวงจร รับจางงานทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเปนทั้งผูรับจาง

โดยตรง (Main Contractor) และเปนผูรับจางเหมาชวง (Sub Contractor) ซึ่งงานจากการรับจางงานโดยตรงและรับจาง

งานเหมาชวงน้ันอาจจะมาจากวิธีการประมูลหรือการเจรจาตอรอง รวมถึงการรวมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการรวมคา 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบัว  

 เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

ที่ตั้งสํานักงานสาขา เลขที่ 140 ถนนกําปงบารู ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 เลขที่ 106 หมูที่ 10 ถนนนาเกลือ ตําบลบานา อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตาน ี

 เลขที่ 74 หมูท่ี 5  ตําบลจะโหนง  อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา 

 เลขที่ 92/7 หมูที่ 6 ตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ี

เลขทะเบียนบริษัท 0107551000037 

โทรศัพท 0-2942-6491-6, 0-2943-2930-8 

โทรสาร 0-2943-2939 

Website www.thaipolycons.co.th 

e-mail address info@thaipolycons.co.th  

 

จํานวนและชนิดของหุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมด: ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 

572,759,484 บาท มูลคาหุนละ 1 บาท มีทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 572,759,484 บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 

572,759,484 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

 

5.2 ขอมลูสําคัญอืน่ 

ขอมูลทั่วไปของนิติบุคคลที่บริษทั ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป 

ชื่อบริษัท บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด 

ประเภทธุรกิจ  ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 

ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500 ลานบาท โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบียน เพ่ือดําเนินการประกอบธุรกิจบานจัดสรรพรอมที่ดินเพ่ือขาย โดยบริษัทจะเปนผูพัฒนาโครงการและเปนเจาของ

โครงการบานจัดสรรตางๆ ซึ่งมีโครงการที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน ไดแก โครงการกรีนิช (Greenwich Town Home) ราม

อินทรา ลักษณะโครงการเปนโมเดิรนทาวนโฮม 3 ชั้น จํานวน 174 ยูนิต และโครงการกรีนิช ไพรม (Greenwich Prime) 

หทัยราษฎร ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 94 ยูนิต 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร  

เลขทะเบยีนบริษัท 0105554068498 

โทรศัพท 0-2942-6491-6 

โทรสาร 0-2942-6497 
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Website www.tpcasset.co.th 

e-mail address info@tpcasset.co.th 

จํานวนและชนิดของหุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีทุนจดทะเบียน จํานวน 

500,000,000 บาท ประกอบดวย หุนสามัญ จํานวน 5,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท มีทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 

500,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 5,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท  

 

ชื่อบริษัท  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ  ธุรกิจพลังงานชีวมวล บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด เมื่อวันท่ี 

26 ธันวาคม 2555 และไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เปนบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2558 โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ถือหุน

รอยละ 41.26 ของทุนจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ที่ประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนประเภทตางๆและใหบริการสนับสนุนการดําเนินการของบริษัท

ในกลุม โดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ใชเงนิลงทุนในบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกันซึ่งปจจุบัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีแผนดําเนินการประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจํานวน 14 แหง ซึ่งรายไดหลัก

เปนเงนิปนผลจากบริษัทเหลานี้และบริษัทยอยแหงใหมๆ 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ  เลขที่ 4/2 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร 

เลขทะเบยีนบริษัท 0107557000233 

โทรศัพท  0-2943-2935-6 

โทรสาร  0-2943-2935-6 ตอ 444 

Website  www.tpcpower.co.th 

e-mail address  info@tpcpower.co.th 

จํานวนและชนิดของหุนทีจ่ําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 

401,200,000 บาท มูลคาหุนละ 1 บาท มีทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 401,200,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 

401,200,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

 

ชื่อบริษัท  บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด 

ประเภทธุรกิจ  ธุรกิจการคาบริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 โดย

ปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 35 ลานบาท โดยมี TPOLY ถือหุนรอยละ 99.99 เพ่ือดําเนินการประกอบกิจการซื้อ ขาย นําเขา 

สงออก สินคาทุกประเภททั้งในและนอกประเทศ บริษัทไดดําเนินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ รวมถึงการจัดหา

แหลงซื้อสินคา โดยกลุมลูกคาเปาหมาย ไดแก กลุมสินคาสําหรับงานกอสราง, กลุมสินคาสําหรับโรงงานไฟฟาชีวมวล  

รวมถึงกลุมสินคาอื่น เพ่ือเสริมสรางรายไดใหแกบริษัท 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร  

เลขทะเบยีนบริษัท 0105556008981 

โทรศัพท 0-2942-6491-6 

โทรสาร 0-2942-6497 
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จํานวนและชนิดของหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จํานวน 

35,000,000 บาท ประกอบดวย หุนสามัญ จํานวน 3,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท มีทุนท่ีเรียกชําระแลว จํานวน 

27,500,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 2,750,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

 

5.3 ขอมลูทั่วไปของบุคคลอางองิอื่นๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย 

ชื่อนายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่ตั้ง เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภเิษก แขวงดินแดง  

 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท 0-2009-9388 

โทรสาร 0-2009-9476 

Website http://www.tsd.co.th 

ผูสอบบัญช ี

ชื่อบริษัท  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ที่ตั้ง  เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  

 กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท  0-2259-5300  

โทรสาร  0-2260-1553 

 

5.4 ขอพพิาททางกฎหมาย 

-ไมมี– 

 



 

 

สวนท่ี 2 การกํากับดูแลกิจการ
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6. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

6.1 ภาพรวมของการกํากับดแูลกิจการ 

 บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” ใหความสําคัญในการปฏิบัติตามหลกัการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทมี

การทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนประจําทุกป เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ แผนการดําเนินงานและ 

กลยุทธระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท  

 ทั้งน้ี บริษัทมีการปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบรษัิทจดทะเบียน ซึ่งประกอบดวย

หลักการและแนวปฏิบัติโดยแบงเปน 5 ดานดังนี ้

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะใหผูถือหุนมีสวนในการดูแลกิจการและใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนินกิจการใหมาก

ขึ้น จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับสิทธิตางๆไดแก สิทธิในการไดรับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมตอ

การตัดสินใจ, สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน, เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง

นโยบายที่สําคัญของบริษัท สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ, สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบ

บัญชี และสิทธิในสวนแบงผลกําไร ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งคณะกรรมการใหทํา

หนาที่แทนตน 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  

 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอย นักลงทุน

สถาบันรวมถึงผูถือหนุที่เปนชาวตางชาติ โดยใหความสําคัญกับการรักษาสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุน มีการใหขอมูลอยาง

ครบถวนเทาเทียมกัน เพื่อใหผูถือหุนมีความมั่นใจในการลงทุน 

หมวดท่ี 3 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียตางๆ โดยคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับบทบาท

ของผูมีสวนไดเสียไวในนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียตางๆ จะไดรับการดูแล ไดรับ

สิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวของ รวมถึงไมกระทําการใดๆอันเปนการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ซึ่งไดแก ผูถือหุน พนักงาน 

ลูกคา คูแขง คูคา เจาหนี้ ชุมชมสังคม และสิ่งแวดลอม 

หมวด 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 คณะกรรมการบริษัทมุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เก่ียวของเก่ียวกับ

การเปดเผยขอมูล โดยบริษัทและบริษัทยอยจะใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ท้ัง

ขอมูลของบริษัท ขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไปที่มิใชขอมูลทางการเงิน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของท้ังหมดไดรับทราบขอมูล

อยางเทาเทียมกัน บริษัทจะทําการเผยแพรขอมูลสารสนเทศของบริษัทแกผูถือหุนและสาธารณชนผานชองทางและสื่อการ

เผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและWebsiteของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทใหความสําคัญตอรายงาน

ทางการเงินเพ่ือใหแสดงถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แทจริงของบริษัท โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูลทาง

บัญชีที่ถูกตองครบถวน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเปนท่ียอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ

กรรมการของบริษัทและบริษัทยอยแตละทาน ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด

ยอยของบริษัท และจะเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง ในรายงานประจําปของบริษัท 

หมวด 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท การกํากับดูแล

กิจการใหเปนไปตามเปาหมายและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวน

ไดเสียทุกฝาย คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท และมติท่ี



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 

 
56 

ประชุมผูถือหุน โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินงานของบริษัท เปนไปในทิศทางท่ีกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผู

ถือหุนและผูมีสวนไดเสีย  

 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหมีการจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบาย ทิศทางการดําเนินงาน 

แผนกลยุทธ แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะรวมแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหเกิดความ

เขาใจในภาพรวมของธรุกิจรวมกัน กอนท่ีจะพิจารณาอนุมัติ โดยมีนโยบายกําหนดจํานวนองคประชุมข้ันต่ําตองมีกรรมการ

อยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติ และติดตามใหมีการบริหารงาน เพื่อให

เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวโดยจะยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกําหนดใหมีการทบทวนในเรื่องดังกลาวทุกๆ ป 

 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะสงเสริมธรรมาภิบาลขององคกรโดยมุงเนนการดําเนินธุรกิจตาม

หลักการความรับผิดชอบตอสังคม โดยครอบคลุมความตองการของกลุมผูมีสวนไดเสียทุกดานและสอดคลองกับวิถีแหงการ

สรางความสมดุลระหวางธรุกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูความเปนองคกรแหงความยั่งยืน 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีคูมือ “จริยธรรมทางธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน” เพ่ือใชเปน

แนวปฏิบัติที่ดี ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน โดยดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานแหงธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ

ผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร กําหนดใหมีการทบทวนติดตามผลการปฏิบัติงานตามคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ

และขอพึงปฏิบัติในการทํางานอยางตอเนื่อง 

 จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ดวยบริษัทเช่ือมั่นวาการประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน

สามารถธาํรงความเปนบริษัทชั้นนําในธุรกิจนั้นนอกเหนือจากความมุงมั่นเอาใจใสในการปฏิบัติงานพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 

มีระบบการบริหารการจัดการและการกํากับดูแลท่ีดีแลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรม

ในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงเห็นสมควรกําหนด “จรรยาบรรณ” ขึ้นเพ่ือเปนการแสดงเจตนารมณในการท่ีจะ

ดําเนินธรุกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคม และสิ่งแวดลอม 

แนวทางการดําเนินธุรกิจ  

 1. บริษัทเชื่อมั่นวาการประกอบธุรกิจอยางซื่อตรง มีจริยธรรม และคุณธรรม เปนแนวทางการ

ประกอบธุรกิจที่ถูกตองและยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจะยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชกับธุรกิจการคาอยางเครงครัด โปรงใส 

มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบ 

 2. บริษัทจะบริหารงานดวยความซื่อตรง รวมทั้งการบันทึกบัญชีที่ถูกตอง การเสนอและใช

งบประมาณอยางชัดเจน ประหยัดและการประเมินโครงการลงทุนตางๆ อยางซื่อตรง 

 3. บริษัทจะใหพนักงานทุกระดับชั้น ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท หลักเกณฑทางบัญชีและการ

ควบคุมอ่ืนๆ 

 4. บริษัทจะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาที่  และความรับผิดชอบ ที่มีตอชาติ  ศาสนา 

พระมหากษตัริย รวมท้ังกฎหมายและศีลธรรมอันดีของบานเมือง 

 

หมายเหตุ : บริษัทไดจัดทํา “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ”และคูมือ “จริยธรรมทางธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน” 

ฉบับเต็ม ไวในเวปไซตของบริษัท  
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6.3 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท่ีสําคัญ  

 บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มกอตั้งข้ึนในป 2531 ในนาม บริษัท ไทยโพลีคอนส 

จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ลานบาท เพ่ือรับจางกอสรางทุกชนิดโดยกลุมวิศวกรซึ่งมีประสบการณในงาน

วิศวกรรม นําโดยนายเจริญ จันทรพลังศรี เพ่ือประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางเปนหลัก โดยบริษัทรับงานที่มีมูลคาโครงการ

สูงขึ้นและเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 10 ลานบาท, 60 ลานบาท, 260 ลานบาท, 300 ลานบาท, 400 ลานบาทและ 567 ลาน

บาท ตามลําดับ จนกระทั่งในปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 572,759,484 บาท (หารอยเจ็ดสิบสองลานเจ็ดแสนหาหมื่น

เกาพันสี่รอยแปดสิบสี่ลานบาท) ทุนชําระแลวเปนเงิน 572,759,484 บาท (หารอยเจ็ดสิบสองลานเจ็ดแสนหาหมื่นเกาพันสี่

รอยแปดสิบสี่ลานบาท)  

 บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเริ่มซื้อขายวันแรกเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2552 และเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2552 ในปเดียวกันนี้

บริษัทไดนําระบบสารสนเทศ ที่เรียกวา ERP (Enterprise Resource Planning) เขามาใชดําเนินงานเพื่อควบคุมตนทุน 

งบประมาณและคาดการณกระแสเงินสด และบริษัทไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน BUREAU 

VERITAS  Certification ในดานระบบการจัดการดานคุณภาพ สําหรับงานกอสรางและงานวิศวกรรม  

 

 ป พ.ศ. 2553 บริษัทไดเริ่มดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และไดจัดตั้งบริษัทยอย โดยถือหุนรอยละ 

99.99  ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) และในปจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท 

(หารอยลานบาทถวน) ในนาม บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด ซึ่งมีโครงการท่ีดําเนินการอยูในปจจุบัน ไดแก โครงการกรีนิช 

รามอินทรา ลักษณะโครงการเปนโมเดิรนทาวนโฮม 3 ช้ัน จํานวน 174 ยูนิต และโครงการกรีนิช ไพรม หทัยราษฎร 

ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 94 ยูนิต  

 ป พ.ศ. 2554 บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

ดวยการเขารวมลงทุนในบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานชีวมวลเปนหลัก บริษัทแหงแรกที่เขารวมลงทุนไดแก 

บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด โดยถือหุนรอยละ 65 ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ในขณะนั้น (ปจจุบัน

สัดสวนการถือหุนปรับเปนรอยละ 73.125 ของทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท) ตอมาเขาถือหุนใน บริษัท ทุงสัง กรีน 

จํากัด และบริษัท บางสะพานนอย ไบโอแมส จํากัด (ปจจุบันยกเลิกกิจการ) ซึ่งขณะนั้นยังไมมีบริษัทใดเริ่มดําเนินการใน

เชิงพาณิชย  

 ตอมาในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมมีมติใหจัดโครงสรางการถือหุนในกลุมธุรกิจพลังงานใหม โดยการจัดตั้งบริษัทยอย เปน 

Holding Company เพ่ือประกอบธุรกิจหลักในการถือหุนในบริษัทอ่ืน ภายใตช่ือ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด โดย

ใหบริษัทยอยแหงใหมนี้เขาถือหุนในบริษัทยอยท่ีประกอบธุรกิจพลังงานทั้งหมด ตามสัดสวนท่ีบริษัทแมถืออยูในขณะนั้น

และกําหนดให บริษัท ทีพีซี เพาเวอร  โฮลดิ้ง จํากัด เปนแกนนําการลงทุนในธุรกิจพลังงานทั้งหมดในอนาคตดวย ซึ่งตอมา 

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด  ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 และ

เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ปจจุบันทุนจดทะเบียนและทุนจด

ทะเบียนชําระแลว 401,200,000 บาท (สี่รอยหนึ่งลานสองแสนบาทถวน) โดยปจจุบันบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด 

(มหาชน) ถือหุนรอยละ 41.26 ของทุนจดทะเบียน  

 ป พ.ศ. 2556 นายเจริญ จันทรพลังศรี กรรมการผูจัดการและผูถือหุนใหญในขณะนั้น ซึ่งถือหุนรอยละ 

52.78 ของทุนจดทะเบียน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ คณะกรรมการจึงมีมติแตงตั้งนายไชยณรงค จันทรพลังศรี ซึ่งเปน

กรรมการบริหารในขณะนั้น ใหดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการและประธานกรรมการบริหาร โดยสัดสวนการถือหุนใหญได

ตกทอดเปนของ นางกนกทิพย จันทรพลังศรี (ภรรยา) ในปเดียวกันนี้ บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอย ภายใตชื่อ บริษัท ทีพีซี 
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บางกอก ซัพพลาย จํากัด เพื่อดําเนินการดานธุรกิจการคา ประกอบกิจการซื้อ ขาย นําเขา สงออก สินคาทุกประเภททั้งใน

และนอกประเทศ โดยถือหุนรอยละ 99.99  ปจจุบันทุนจดทะเบียน 35,000,000 บาท (สามสิบหาลานบาทถวน) 

 ป พ.ศ. 2558 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 วันท่ี 27 พฤษภาคม อนุมัติใหบริษัทจัดสรร

หุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 62,988,045 หุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม อัตราสวนการจองซื้อ 8 หุนเดิม ตอ 1 หุน เสนอ

ขายหุนละ 4 บาท และออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (TPOLY-W2) จํานวน 125,979,090 หนวย 

เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมท่ีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ ในอัตราสวน 1 หุนที่ไดรับจัดสรร ตอ 2 หนวยใบสําคัญ

แสดงสิทธิ โดยไมคิดมูลคา ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได 1 หุน ในราคาหุนละ 

3 บาท โดยกําหนดวันใชสิทธิครั้งแรก คือ วันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2558 และวันใชสิทธิครั้งตอ ๆ ไป คือ ทุก

วันทําการสุดทายของแตละไตรมาส ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดง

สิทธิ ท้ังนี้ วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 30 กันยายน 2558  และ กําหนดวันใชสิทธิครั้งสุดทายจะตรงกับวันท่ี 

28 มิถุนายน 2561 โดยในครั้งน้ันมีผูใชสิทธิรวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 5,867,081 หนวย 

 ในปเดียวกันนี้ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2558 อนุมัติการขายหุนของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร 

โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (TPCH) ทีบ่ริษัทถืออยู จํานวน 2,500,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.22 ของสัดสวนการถือหุน

ที่บริษัทถืออยูใน TPCH ในขณะนั้น เนื่องจากทําใหบริษัทมีสภาพคลองทางการเงินเพ่ิมขึ้นและลดภาระทางการเงินทีม่ีอยู 

และมีมติที่ประชุมวิสามญัผูถือหุน 2/2558 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติการขายหุนของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิง้ 

จํากัด (มหาชน) (TPCH) ที่บริษัทถืออยู จํานวน 37,500,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.47 ของสัดสวนการถือหุนที่

บริษัทถืออยูใน TPCH ในขณะนั้น ภายหลังการขายหุนในครั้งนี้ บริษัทจะถือหุน TPCH จํานวน 165,549,960 หุน คิดเปน

สัดสวนรอยละ 41.26 ของหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของ TPCH แต TPCH จะยังคงสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท

ตอไปแมวาสัดสวนการถือหุนของบริษัทใน TPCH จะนอยกวารอยละ 50 ของหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของ TPCH ก็

ตาม เน่ืองจากบริษัทยังคงมีอํานาจควบคุมใน TPCH ดังนั้น บริษัทจะยังสามารถรับรูกําไร (ขาดทุน) จาก TPCH ในงบ

การเงินรวมของบริษัทตอไป และบริษัทยังไมมีแผนที่ลดสัดสวนการถือหุนลงอีกในอนาคตอันใกลนี้ โดยบริษัทมีนโยบายที่

จะรักษาสัดสวนการถือหุนใน TPCH ที่ไมต่ํากวารอยละ 40 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ TPCH 

 ป พ.ศ. 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 อนุมัติแตงตั้งประธาน

กรรมการบริหาร คือ นางกนกทิพย จันทรพลังศรี และกรรมการผูจัดการใหญ คือ นายปฐมพล สาวทรัพย แทน 

นายไชยณรงค จันทรพลังศรี ซึ่งขอลาออกเน่ืองจากติดภารกิจอ่ืน กอปรกับตองการพักผอนและใชเวลากับครอบครัวมาก

ขึ้น 

 ป พ.ศ. 2561 บริษัท ไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว จากเดิม 567,705,607 บาท 

เปน 572,759,484  บาท เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2561 อันเนื่องมาจากการใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท ตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิครั้งท่ี 2 (TPOLY-W2)  ซึ่งมีกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 

 ในปเดียวกันบริษัทไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกรจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ที่ระดับ “BBB” (Triple 

B Straight) โดยมีแนวโนมอันดับเครดิตท่ีระดับ “Stable” หรือ “คงท่ี” ซึ่งอันดับเครดิตดังกลาวจะชวยสนับสนุนศักยภาพ

ในการแขงขัน และ การเติบโตจากการลงทุนเชิงกลยุทธของบริษัทที่อยูระหวางดําเนินการ ตลอดจนสนับสนุนการจัดหา

แหลงเงินทุน และชวยใหการบริหารโครงสรางและตนทุนทางการเงินสอดคลองกับเปาหมายของบริษัทที่จะรักษาใหอยูใน

ระดับท่ีเหมาะสมกับการขยายการลงทุนของบริษัท และบริษัทไดพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเรียกวา ERP (Enterprise 

Resource Planning) ซึ่งบริษัทใชมาแลวเปนระยะเวลากวา 10 ป ใหมีความทันสมัยมากข้ึน โดยเปนระบบเดียวกันกับ

บริษัทรับเหมากอสรางชั้นนํา ซึ่งจะทําใหการบริหารโครงการ การควบคุมตนทุน งบประมาณและคาดการณกระแสเงนิสด 

การจัดทํารายงานทางบัญชีและการเงนิมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 ป พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 ไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 120,109,009 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 692,868,493 บาท เปน 572,759,484 บาท โดยการตัดหุนสามัญทีย่ังมิไดออกจําหนายจาํนวน 120,109,009 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธขิอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด

ทะเบียนนั้น ซึ่งบริษัท ไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนตอนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 และไดรับการทบทวนการจัดอันดับเครดิตองคกรจาก

บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ที่ระดับ “BBB” (Triple B Straight) โดยมีแนวโนมอันดับเครดิตท่ีระดับ “Stable” หรือ “คงท่ี” 

ซึ่งอันดับเครดิตดังกลาวจะชวยสนับสนุนศักยภาพในการแขงขัน และ การเติบโตจากการลงทุนเชิงกลยุทธของบริษัทที่อยู

ระหวางดําเนินการ ตลอดจนสนับสนุนการจัดหาแหลงเงินทุน และชวยใหการบริหารโครงสรางและตนทุนทางการเงิน

สอดคลองกับเปาหมายของบริษัทที่จะรักษาใหอยูในระดับที่เหมาะสมกับการขยายการลงทุนของบริษัท และเริ่มใชระบบ

สารสนเทศท่ีเรียกวา ERP (Enterprise Resource Planning: Mango) ที่ไดรับการพัฒนาในป 2561 เปนระบบปฏิบัติการ

หลัก ซึ่งจะทําใหการบริหารโครงการ การควบคุมตนทุน งบประมาณและคาดการณกระแสเงินสด การจัดทํารายงานทาง

บัญชีและการเงนิมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ป พ.ศ. 2563  

 มกราคม 2563 ไดนําโปรแกรม ERP Mango มาใชอยางเต็มรูปแบบ ทดแทนโปรแกรมเดิมที่ใชมานานกวา 

10 ป ซึ่งถือเปนการปรับปรุงโปรแกรมหลักที่ใชในการปฏิบัติงานทั้งงานสนับสนุนและงานบริหารโครงการครั้งใหญของ

บริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม 

 27 ตุลาคม 2563 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ประกาศผลการทบทวนอันดับเครดิต ของ บริษัท 

ไทยโพลีคอนส จํ า กัด (มหาชน) ซึ่ งผลอันดับเครดิตองคกรของบริษัทอยูที่  BBB และแนวโนมอันดับเครดิต 

 “คงท่ี” (Stable) เชนเดียวกับปกอนหนา 
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7. โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

7.1 โครงสราง 

โครงสรางการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันท่ี 28 มกราคม 2564 เปนดังนี ้
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7.2 ขอมลูเกี่ยวกับกรรมการ 

 ตามขอบังคับของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ระบุวา กรรมการของบริษัทตอง

ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถิ่นที่อยูใน

ราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด ในการดําเนินกิจการของบริษัท 

กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติประชุมผูถือหุนดวย

ความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ดังนี ้ 

 1. ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

 2. นางกนกทิพย จันทรพลังศร ี กรรมการ 

 3. นายปฐมพล สาวทรัพย กรรมการ 

 4. นายจักรกฤษณ พงษประเสริฐ กรรมการ 

 5. นายไชยณรงค จันทรพลังศร ี กรรมการ 

 6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวจิิตรกุล กรรมการ 

 7. ดร.สุพงษ ลิ้มธนากลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 8. นายพรเทพ เศวตวรรณกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 9. ดร.ศรสีุดา จงสิทธผิล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสร 

 

 กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปฐมพล สาวทรัพย นางกนกทิพย จันทรพลังศรี  

นายจักรกฤษณ พงษประเสริฐ กรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือชื่อรวมกันพรอมประทับตราสําคญัของบริษัท 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  

 1) อํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย รวมถึงกฎหมายอ่ืนใดที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่

ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจํากัด  

 2) อํานาจหนาที่ตามขอบังคับของบริษัทที่กําหนดใหเปนของคณะกรรมการ  

 3) พิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณและงบลงทุนประจําป  

 4) ดําเนินกิจการคาของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท  

ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุน  

 5) วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษัท  

 6) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของบริษัท  

 6.1) แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือ

บุคคลอื่นกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิท่ีจะยกเลิก 

เพิกถอน แกไข หรือ เปลี่ยนแปลงอํานาจดังกลาวได  

 6.2) พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆที่สําคัญ อันเก่ียวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดําเนินกิจการ

นั้นๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกบริษัท เวนแตเรื่องดังตอไปน้ี จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้

กําหนดใหรายการที่กรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด

กับบริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องน้ัน ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน  

 6.2.1) เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมตทิี่ประชุมผูถือหุน 

 6.2.2) การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสียและอยูในขายที่กฎหมาย หรือขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยระบุใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
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 6.2.3) นอกจากน้ันในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการและที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 6.2.3.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

 6.2.3.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเปนของ

บริษัท  

 6.2.3.3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัท

ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน การแกไขหนังสือบริคณหสนธหิรือขอบังคับของบริษทั 

 6.2.3.4) การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุนกู การควบหรือเลิกบริษัท 

 6.2.3.5) เรื่องอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนด 

 

การสรรหากรรมการบริษัท 

 บริษัทใหความสําคัญตอการสรรหาและแตงตั้งกรรมการที่ทรงคุณวฒิุ เพ่ือทําหนาที่กํากับดูแลกิจการ เพ่ือ

ประโยชนสูงสุดแกบริษัท โดยกรรมการทุกทานตองมีคณุสมบัติเบ้ืองตน ดังนี ้ 

 1) มีคุณสมบัติไมขัดแยงกับขอกําหนดของกฎหมาย ของประกาศ ที่เก่ียวของ ประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอบังคับบริษัทเก่ียวกับคุณสมบัติของ

กรรมการบริษัท  

 2) มีความซื่อสัตย คุณธรรม ความคิดริเริ่ม ความเปนเลิศ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเปนอิสระ

และการใหโอกาสผูถือหุนอยางเทาเทียม ประวัติการศึกษาและประวัติการทํางานอันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลกิจการ 

 3) การอบรมที่เก่ียวเนื่องกับการกํากับดูแลกิจการและการกําหนดนโยบายในระดับสูง  

 4) ความมุงมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 5) การอุทิศเวลาและความสามารถเพ่ือยกระดับการพัฒนากิจการของบริษัท 

 บริษัทจะพิจารณากลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ ไมวาจะเปนกรรมการบริษัทที่เปน

ผูแทนของผูถือหุนหรือกรรมการอิสระ จากความเหมาะสมของทักษะและประสบการณที่จะสรางความเขมแข็งของ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการทบทวนเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม 

 

การแตงตั้งกรรมการบริษัท กําหนดใหแตงตั้งกรรมการจากการลงคะแนนเสยีงของผูถือหุน โดยมหีลกัเกณฑและวิธกีาร

ดังนี ้

 1) คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นฐานอยูในราชอาณาจักร  

 2) ผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีถือโดยหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง 

 3) ในกรณีท่ีผูถือหุนใชสิทธิเลือกบุคคลมากกวา 1 คน เปนกรรมการ ผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแก

บุคคลแตละทานไดเทากับจํานวนเสียงท่ีตนมีอยู โดยจะแบงคะแนนเสียงไมได 

 4) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปน

ประธานในที่ประชมุเปนผูออกเสียงช้ีขาด  

 5) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงเปนอัตราหนึ่งในสาม ถา

จํานวนกรรมการบริษัทที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม 



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 

 
63 

 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหใชมติ

คณะกรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของกรรมการท่ีเหลืออยู เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม และใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของตําแหนงกรรมการท่ีวางลง 

 

คาตอบแทนกรรมการ 

 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ ใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกันและสูงเพียงพอท่ีจะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทตองการ หลังจากท่ีกําหนดคาตอบแทน

กรรมการแลว บริษัทจะเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 ขอมติท่ีประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2564 วันท่ี 22 เมษายน 2564 อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2564 โดยมรีายละเอียด ดังน้ี  

 1) คาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายป 

 

ตําแหนง/คาตอบแทน  เบี้ยประชุม 

(บาท/ครั้ง) 

คาตอบแทนรายป 

(บาท) 

ประธานกรรมการ   20,000 1,900,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   20,000 1,000,000 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   10,000 500,000 

กรรมการ   10,000 500,000 

 

 กรรมการจะไดรับเบี้ยประชุม 4 ครั้งตอป และจะไดรับเบีย้ประชุมในการประชุมทีม่ีวาระพิจารณารับรองงบ

การเงินเทานั้น การประชุมนอกเหนือจาก 4 ครั้งที่บริษัทกําหนด กรรมการจะไมขอรับเบีย้ประชุมแตอยางใด 

 

 2) โบนัสกรรมการ ในกรณีที่บริษัทมีกําไรจากผลการดําเนินงานจะจายโบนัสใหแกคณะกรรมการที่ไมเปน

ผูบริหารในอัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท ท้ังนี้วงเงินสูงสุดท่ีจะจายโบนัสจะไมเกิน 

1,625,000 บาท 

 3) คาเบ้ียประชุม, คาตอบแทนรายปและโบนัสกรรมการ ที่จะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหารนั้น เปน

วงเงนิรวมท้ังสิ้นไมเกิน 6,000,000 บาทตอป โดยไมมีคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดไว 

 

ในรอบป 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการจายคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการ ดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง คาตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คาเบี้ยประชุม คาตอบแทนรายป 

1.ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 80,000 1,900,000 

2.นางกนกทิพย จันทรพลังศรี  กรรมการ 40,000 - 

3.นายปฐมพล สาวทรัพย กรรมการ 40,000 - 

4.นายจักรกฤษณ พงษประเสริฐ  กรรมการ 40,000 - 

5.นายไชยณรงค จันทรพลังศรี  กรรมการ 30,000 500,000 

6.นายเชิดศกัดิ์ วัฒนวิจิตรกุล  กรรมการ 40,000 500,000 

7.ดร.สุพงษ ลิ้มธนากุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 80,000 1,000,000 

8.นายพรเทพ เศวตวรรณกุล  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 40,000 500,000 

9.ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 40,000 500,000 
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ตารางเปรียบเทียบการจายคาตอบแทนคณะกรรมการ ป 2562 และ ป 2563  

รายชื่อ ตําแหนง คาตอบแทนกรรมการ 

2562 2563 

คาเบี้ย

ประชุม 

คาตอบแทน 

รายป 

คาเบี้ย

ประชุม 

คาตอบแทน 

รายป 

1. ดร. ธนู  กุลชล ประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ 

60,000 1,900,000 80,000 1,900,000 

2. นางกนกทิพย  จันทรพลังศร ี กรรมการ 40,000 - 40,000 - 

3. นายปฐมพล สาวทรพัย กรรมการ 30,000 - 40,000 - 

4. นายจักรกฤษณ พงษประเสรฐิ กรรมการ 40,000 - 40,000 - 

5. นายไชยณรงค จันทรพลังศร ี กรรมการ 40,000 500,000 30,000 500,000 

6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการ 40,000 500,000 40,000 500,000 

7. ดร. สุพงษ  ลิ้มธนากุล   ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

80,000 1,000,000 80,000 1,000,000 

8. นายพรเทพ  เศวตวรรณกุล กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

40,000 500,000 40,000 500,000 

9. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล  กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

40,000 500,000 40,000 500,000 

รวม 410,000 4,900,000 430,000 4,900,000 

 

คาตอบแทนอื่นของกรรมการ  

 - ไมมี – 

 

นโบบายพัฒนากรรมการ  

 คณะกรรมการมีนโยบายสงเสิมใหกรรมการพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง โดยใหมีการฝกอบรม และการให

ความรูที่เก่ียวของกับกรรมการ เพ่ือเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อาทิเชน สงเสริมใหมีการจัดสง

กรรมการเขาอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรูและประสบการณ  

 

สรุปการเขาอบรมหลักสูตรตางๆของคณะกรรมการ 

ชื่อ-สกุล Director Accreditation Program 

(DAP) 

Director Certification Program 

(DCP) 

1. ดร. ธนู  กุลชล DAP รุนท่ี 68 ป 2551 - 

2. นางกนกทิพย  จันทรพลังศรี DAP รุนท่ี 104 ป 2556 - 

3. นายปฐมพล สาวทรัพย DAP รุนท่ี 103 ป 2556 - 

4. นายจักรกฤษณ พงษประเสริฐ DAP รุนท่ี 123 ป 2558 - 

5. นายไชยณรงค จันทรพลังศรี DAP รุนท่ี 68 ป 2551 - 

6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล DAP รุนท่ี 100 ป 2556 - 

7. ดร. สุพงษ  ลิ้มธนากุล  DAP รุนท่ี 104 ป 2556 DCP รุนท่ี 99 ป 2551 

8. นายพรเทพ  เศวตวรรณกุล DAP รุนท่ี 45 ป 2558 - 

9. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล  DAP รุนท่ี 134 ป 2560 - 
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นโยบายและวิธีปฏิบัต ิในการดาํรงตําแหนงกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 คณะกรรมการใหความสําคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการเพื่อใหกรรมการสามารถ

อุทิศเวลา ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไดอยางเต็มท่ี จึงกําหนดเปนนโยบาย ในการจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียน ที่

กรรมการดํารงตําแหนงกรรมการไดไมเกิน 5 แหงโดยในปจจุบัน ไมมีกรรมการบริษัทท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนเกินหลักเกณฑที่กําหนด 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายในการดํารงตําแหนงกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการและ

กรรมการผูจัดการใหญดังนี้ คือกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ จะตองไมประกอบกิจการ อันมีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความ

รับผิดชอบในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืน ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพ่ือประโยชนของตนหรือเพ่ือประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจง 

ใหที่ประชุมผูถือหุน ทราบกอน ที่จะมีมติแตงตั้ง 

 โดยในปจจุบันกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญไมไดดาํรงตําแหนงกรรมการบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการ

อันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทนอกจากนี้ กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ ไมได

เขาเปนหุนสวน ในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผดิชอบ ในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของ

บริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืน ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการบริษัท 

 

การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ 

 บริษัทไดถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่ง

ในสามในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ โดย

บริษัทไดจัดใหมีกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ในปจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเปนกรรมการ

ที่เปนผูบริหาร 3 คน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 2 คน กรรมการอิสระ 4 คน ทั้งนี้กรรมการแตละคนมีวาระการดํารง

ตําแหนงคราวละ 3 ป 

 สําหรับการกําหนดใหวาระการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระตอเนื่องไมเกิน 9 ป นั้น คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแลวเห็นวา การแตงตั้งกรรมการอิสระใหดํารงตําแหนงตอเนื่องจะเปนประโยชนตอบริษัทและผูถือหุน เนื่องจาก

กรรมการที่ดํารงตําแหนงตอเน่ืองจะมีความรูและประสบการณ เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท ทั้งน้ีกรรมการอิสระที่

ดํารงตําแหนงตอเนี่องยังคงสามารถแสดงความเห็นไดอยางเปนอิสระ 

 

วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัท 

รายชื่อกรรมการ ปท่ีไดรับ

แตงตั้ง 

ปท่ีเลือก

ครั้งลาสุด 

การแตงตั้งใน

ครั้งถดัไป 

1. ดร.ธนู กุลชล 2551 2563 2566 

2.นายไชยณรงค จันทรพลังศร ี 2531 2563 2566 

3.นายจักรกฤษณ พงษประเสริฐ 2558 2562 2565 

4.นางกนกทิพย จันทรพลังศรี 2556 2561 2564 

5.นายปฐมพล สาวทรัพย 2556 2561 2564 

6.นายเชิดศกัดิ์ วัฒนวจิิตรกุล 2556 2562 2565 

7.ดร.สุพงษ ลิ้มธนากุล  2551 2563 2566 

8.นายพรเทพ เศวตวรรณกุล 2551 2562 2565 

9.ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล 2559 2561 2564 
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การรายงานการถือครองหลักทรัพยบริษัทของกรรมการ 

 บริษัทกําหนดใหกรรมการตองรายงานการถือครองหลักทรัพยบริษัท ของตนเองและคูสมรสรวมทั้งบุตรที่

ยังไมบรรลุนิติภาวะตอที่ประชุมคณะกรรมการภายหลังกรรมการทานนั้นไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการ หลังจากนั้น

หากกรรมการและคูสมรสรวมทั้งบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะมีการทําธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทกรรมการทาน

นั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพยตอที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป โดยรายงานการถือครอง

หลักทรัพยของกรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวย 

 

รายชื่อกรรมการ การถือครองหลักทรัพยของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 การ

เปลี่ยนแปลง 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

ของตนเอง ของคูสมรส

และบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนิติ

ภาวะ 

คิดเปน

รอยละ 

ของตนเอง ของคูสมรส

และบุตรที่

ยังไมบรรลุ

นิติภาวะ 

คิดเปน

รอยละ 

1. ดร. ธนู  กุลชล - - - ไมเปลี่ยนแปลง - - - 

2. นางกนกทิพย  จันทรพลังศร ี 200,000,038 - 34.919 ไมเปลี่ยนแปลง 200,000,038 - 34.919 

3. นายปฐมพล สาวทรพัย 960 - - ไมเปลี่ยนแปลง 1,000,699 - 0.175 

4. นายจักรกฤษณ พงษประเสรฐิ 120,000 - 0.021 เปลี่ยนแปลง - - - 

5. นายไชยณรงค จันทรพลังศร ี 6,633,333 - 1.158 ไมเปลี่ยนแปลง 6,633,333 - 1.158 

6. นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล 1,136,484 - 0.198 ไมเปลี่ยนแปลง 1,136,484 - 0.198 

7. ดร. สุพงษ  ลิ้มธนากุล  - - - ไมเปลี่ยนแปลง - - - 

8. นายพรเทพ  เศวตวรรณกุล - - - ไมเปลี่ยนแปลง - - - 

9. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล  - - - ไมเปลี่ยนแปลง - - - 

 

รายงานการมีสวนไดเสีย 

 บริษัทกําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตนหรือของ

บุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งนี้ เพ่ือให

บริษัทมีขอมูลประกอบการดําเนินการตามขอกําหนดเก่ียวกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งเปนรายการท่ีอาจกอใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนและอาจนําไปสูการถายเทผลประโยชนของบริษัทและบริษัทยอยได โดยกําหนดใหรายงานใน

ครั้งแรกภายใน 7 วันทําการ นับจากวันท่ีไดรับแตงตั้ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสยี ภายใน 3 วันทํา

การนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยเลขานุการบริษัทจะมีการแจงใหกรรมการและผูบริหารทบทวนแบบรายงาน

ดังกลาวปละ 2 ครั้ง 

 

7.3 ขอมลูเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี ้

 1. ดร.สุพงษ ลิ้มธนากลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 2. นายพรเทพ เศวตวรรณกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 3. .ดร.ศรสีุดา จงสิทธผิล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 นายพรเทพ เศวตวรรณกุล และดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล เปนกรรมการตรวจสอบที่มคีณุสมบัติ ความรูและ

ประสบการณเพียงพอที่สามารถทาํหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถืองบการเงินของบริษัท 
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงาน

กับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนเรื่องสําคัญในระหวาง

การตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

 2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในหรือ

หนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  

 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  

 4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบ

บัญชีโดยคํานึงถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบบัญชีนั้น 

รวมถึงประสบการณของบุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี

โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

 5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมาย

และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท  

 6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวยเชน 

ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ

ผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก 

บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน  

 7) จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฉบับนี้ 

ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี ้ 

 7.1) ความเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท

ถึงความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือได 

 7.2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

 7.4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช ี

 7.5) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 7.6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ

แตละทาน  

 7.7) ความเห็นหรือขอสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎ

บัตร 

 7.8) รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปของบริษัทเปนผูมีอํานาจแตงตั้งกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ขึ้น ซึ่งกําหนดใหมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และผูที่ไดรบั

คัดเลือกเปนกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูดานบัญชี หรือการเงิน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ

ดํารงตําแหนงอยูในวาระคราวละ 3 ป โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ดังน้ี 

 1) เปนบุคคลท่ีถือหุนในบริษัทไมเกินรอยละ 0.5 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท 

 2) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังในการเงิน

และการบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใน

ลักษณะที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระ โดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอย

กวา 2 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

 3) ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนใหญ ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแยงและไมไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ  

 4) เปนบุคคลที่มีความรู ประสบการณ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นไดโดยอิสระ ไมอยู

ภายใตอิทธิพลของกลุมบุคคลใด ๆ 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ ปจจุบัน บริษัทยังไมไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่งองคกร โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบทําหนาทีบ่ริหารความเสี่ยงขององคกร 

 

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน 

ณ ปจจุบัน บริษัทยังไมไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ตรวจสอบทําหนาทีส่รรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการ และผูบริหารระดับสูง 

  

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน ดังนี ้

 1. นางกนกทิพย จันทรพลังศร ี ประธานกรรมการบริหาร 

 2. นายปฐมพล สาวทรัพย กรรมการบริหาร 

 3. นายจักรกฤษณ พงษประเสริฐ กรรมการบริหาร 

 4. นายวกิุล โลหะมงคล กรรมการบริหาร 

 5. นายอดิศร ศรสุีขใส กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  

 1) ใหมีอํานาจตัดสินใจในเรื่องการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัท โดยกําหนดขอบเขตประเภท หรือขนาด

ของภารกิจ วัตถุประสงค แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต 

ความสัมพันธกับลูกคา ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ  

 2) พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจาง ตลอดจนการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพยถาวรของ

บริษัทภายในขอบเขตที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

 3) มีอํานาจในการจัดซื้อวัสดุกอสรางทั่วไปไดไมเกิน 20 ลานบาท และมีอํานาจในการจัดซื้อวัสดุจําพวก 

เหล็ก คอนกรีต ไดไมเกิน 80 ลานบาท และมีอํานาจในการจัดจางบริษัทรับเหมาและ/หรือผูรับเหมารายยอยไดไมเกิน 150 

ลานบาท 
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 4) มีอํานาจในการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน รวมถึงการกูยืมเงิน และการเปดบัญชีตาง ๆ ภายใน

ขอบเขตท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด  

 5) มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนของบริษัทตอบุคคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวของและเปน

ประโยชนตอกิจการ  

 6) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

 7) อนุมัติการแตงตั้งท่ีปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัท 

 8) ดําเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานโดยท่ัวไปของบริษัท 

 9) พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแตละฝายงานของบริษัทและพิจารณาอนุมตัิคําขอจากฝายงาน 

ตาง ๆ ของบริษัทที่เกินอํานาจสั่งการของฝายงานนั้น 

 10) หากการดําเนินงานตามแผนงานท่ีไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการบริษัท ใชงบประมาณสูงเกินกวา

งบประมาณท่ีไดรับอนุมตัิรอยละ 10 จะตองนําเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 ทั้งน้ี การมอบอํานาจดังกลาวขางตน คณะกรรมการบริหารจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบตาง ๆ 

ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตองไมอนุมัตริายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทและบริษทัยอย และจะตอง

เปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 การอื่นใดนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน คณะกรรมการบริหารไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับ

มอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราวไป 

 

การสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งกําหนดใหมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไม

เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการ หรือพนักงาน หรือผูมีความรูความสามารถ โดยจะตองไมเปนกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือทําหนาที่ดูแลบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท โดย

คณะกรรมการบริหารจะตองรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท  

 

7.4 ขอมลูเกี่ยวกับผูบริหาร 

ผูบริหาร (ตามนิยามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 มีดงน้ี 

 1. นายปฐมพล สาวทรัพย ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

 2. นายจักรกฤษณ พงษประเสริฐ รองกรรมการผูจดัการใหญ กลุมงานวิศวกรรมปฏบิัติการ 

 3. นายวกิุล โลหะมงคล รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานเทคนิคและกอสรางโรงไฟฟา 

 4.นายรัฐพัฒน รัตนพันธ รองกรรมการผูจดัการใหญ กลุมงานบริหาร 

 5. นายอดิศร ศรสุีขใส รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานบัญชีและการเงนิ 

 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

 1) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปกอนที่จะนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

ทั้งน้ีใหรวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมงบประมาณรายจายประจําปในระหวางที่ไมมีการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบในที่ประชุมคราวถัดไป  
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 2) มีอํานาจในการจัดซื้อวัสดุในการกอสรางครั้งละมูลคาไมเกิน 10 ลานบาท และการจัดซื้อสินคาเครื่องมือ 

อุปกรณ เครื่องใช ฯลฯ ที่มีมูลคาในการจัดซื้อครั้งละไมเกิน 10 ลานบาท หากเกินจากจํานวนที่สามารถอนุมัติใหนําเสนอ

เพ่ือขออนุมัติตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท  

 3) อนุมัติการใชจายเงินลงทุนที่สําคัญๆ ที่ไดกําหนดไวในงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งงบประมาณ

ดังกลาวไดผานมติอนุมัติจากคณะกรรมการแลว หรือที่คณะกรรมการบริษัทไดเคยมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 

 4) อนุมัติในหลักการการลงทุนในการขยายธุรกิจตลอดจนการรวมทุนกับผูประกอบกิจการอื่นๆ และให

นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป 

 5) อนุมัติการแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสั่งจายเงนิของบริษัท รวมทั้งสัญญาตาง ๆ เอกสาร

ทางการบัญชี / การเงิน และเอกสารทั่วไป 

 6) เปนที่ปรึกษาฝายจัดการในเรื่องเก่ียวกับนโยบายดานการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคลและดาน

การปฏิบัติการอ่ืน ๆ ซึ่งเก่ียวของกับการดําเนินธรุกิจของบริษัท 

 7) จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลหรือคาตอบแทนซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลวใหแกพนักงาน

หรือลูกจางของบริษัทหรือของบุคคลใด ๆ ที่กระทํากิจการใหบริษัท 

 8) อนุมัติการแตงตั้งโยกยายและเลิกจางพนักงาน 

 9) มีหนาที่ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุทุจริต 

หรือสงสัยวามีเหตุการณทุจริต มีการปฏิบัติท่ีฝาฝนกฎหมาย และมีการกระทําที่ผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจกระทบตอชื่อเสียง และ

ฐานะการเงินของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 

 ทั้งน้ีการมอบอํานาจดังกลาวขางตนกรรมการผูจัดการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดและระเบียบวาระตาง ๆ 

ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทและบริษัทยอยและจะตอง

เปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

 การอ่ืนใดนอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน กรรมการผูจัดการไมสามารถกระทําได เวนแตจะไดรับมอบหมาย

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนคราว ๆ ไป 

การสรรหาผูบริหารระดับสูงสุด  

 ในการสรรหาผูดํารงตําแหนงผูบรหิารระดับสูงน้ัน คณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาเบื้องตน ในการ

กลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบัติครบถวนเหมาะสม มีความรูความสามารถ ทักษะและประสบการณที่เปนประโยชนตอ

การดําเนินงานของบริษัท และเขาใจในธรุกิจของบริษัทเปนอยางดี และสามารถบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย

ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวได และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัตติอไป 

คาตอบแทนผูบริหาร 

 คาตอบแทนท่ีเปนตวัเงิน 

  คาตอบแทนผูบรหิารเปนไปตามหลักการและนโยบายทีค่ณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเช่ือมโยงกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน 

 คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิของผูบรหิาร จํานวน 6 ทาน (เฉพาะผูบรหิารในนิยามของประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย)  

ตําแหนง รายละเอียดคาตอบแทน ป 2562 ป 2563 

จํานวน 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

ผูบริหารระดับสูง เงนิเดือน, โบนัส, ประกันสังคม,กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการตามตําแหนง 
6 19.95 6 22.67 

 



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 

 
71 

คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร 

 - ไมมี – 

 

การประเมินผลงานประจําปของผูบริหารสูงสุด (CEO) ขององคกร 

 เปนแบบประเมินการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสูงสุดขององคกร โดยเปนการประเมินตนเองของผูบริหาร

สูงสุด (CEO) และใหกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารสูงสุด (CEO) อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 โดยเลขานุการบริษัทจะนําสงแบบประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ใหผูบริหารสูงสุด (CEO) และกรรมการทุก

ทานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ภายหลังที่ผูบริหารสูงสุด (CEO) และกรรมการแตละทานประเมินเสร็จเรียบรอย

แลว จะนําสงแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมผลการประเมินและสรุปผลวิเคราะหการประเมินการ

ปฏิบัติงานในรอบป รายงานใหผูบริหารสูงสุด (CEO) และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แบบประเมินผลใชวิธีการให

คะแนนเพื่อใหผูประเมินสามารถเปรียบเทียบผลประเมินในแตละหัวขอหรือเปรียบเทียบผลประเมินของแตละปได โดย

ความหมายของการใหคะแนนมีดังน้ี 

 0  =  ไมมีการดําเนินการในเรื่องนั้น 

 1  =  มีการดําเนินการในเรื่องน้ันเล็กนอย  

 2  =  มีการดําเนินการในเรื่องน้ันพอสมควร 

 3  =  มีการดําเนินการในเรื่องน้ันด ี

 4  =  มีการดําเนินการในเรื่องน้ันอยางดีเยี่ยม 

 N/A  =  ไมมีขอมลู หรือไมสามารถนํามาใชได 

 ซึ่งการประเมินดังกลาว เปนการประเมินหมวดตางๆ ดังน้ี 

 หมวดท่ี 1 ความคืบหนาของแผนงาน 

 หมวดท่ี 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน 

 หมวดท่ี 3 การพัฒนาผูบรหิารสูงสดุ (CEO) 
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7.5 ขอมลูเกี่ยวกับพนกังาน 

จํานวนพนกังาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 343 คน  โดยแบงตามสายงานหลักไดดังน้ี 

 

สายงานหลัก จํานวนพนักงานป 2562 จํานวนพนักงานป 2563 

สายงานวิศวกรรมปฏิบัติการ 246 145 

- ฝายกอสราง 

- ฝายโรงไมแบบ 

  

สายงานวิศวกรรมเทคนิค 41 64 

- ฝายกอสรางโรงไฟฟา  

- ฝายเทคนิค 

- ฝายออกแบบ  

- ฝายเขียนแบบ  

- ฝายงานระบบเครื่องกลและไฟฟา 

  

สายงานสนับสนุน 73 67 

- ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  

- ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

- ฝายระบบสารสนเทศ  

- ฝายจัดหาจัดจาง  

- ฝายสื่อสารองคกรและพัฒนาสังคม  

- ฝายธุรการ 

-ฝายคลังสินคา 

- ฝายกฎหมาย 

  

สายงานบัญชีและการเงิน 23 23 

- ฝายการเงิน  

- ฝายบัญชี  

- ฝายบัญชีทรัพยสิน  

  

อื่น ๆ 57 44 

รวม 440 343 

  

คาตอบแทนพนักงาน 

 บริษัทและบริษัทยอยไดพิจารณาใหผลตอบแทนที่เปนธรรมแกพนักงาน ท้ังผลตอบแทนระยะสั้น ใน

รูปแบบเงินเดือน คาครองชีพ สวัสดิการ โบนัส และผลตอบแทนระยะยาว ในรูปแบบอื่นที่เช่ือมโยงกับการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับบริษัทและบริษัทยอย เชน การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สทิธิในการเบิกคารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ การให

สวัสดิการเงินกูยืมสําหรับพนักงานในยามฉุกเฉินและจําเปน การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานและ

ครอบครัวที่บานพักช่ัวคราวของหนวยงานแตละแหง การจัดทําโครงการกิจกรรม 5ส เพ่ือสรางสภาพแวดลอมและ

บรรยากาศที่ดีในสถานท่ีทํางาน สะอาดเรียบรอยและถูกสุขลักษณะ ทําใหพนักงานสามารถใชศักยภาพของตนเองไดอยาง

เต็มความสามารถ ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
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บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาตอบแทนใหแกพนักงานในรูปเงินเดือน คาครองชีพ สวัสดิการ และโบนัส ดังนี ้ 
บริษัท  

 

ป 2561 

(ลานบาท) 

ป 2562 

(ลานบาท) 

ป 2563 

(ลานบาท) 

บมจ.ไทยโพลีคอนส  191.51 220.27 238.52 

บริษัท ทีพีซ ีแอสเสท จํากัด  9.11 8.27 6.90 

บจก.ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย 1.87 1.60 1.45 

 

นโยบายในการพฒันาพนักงานของบริษัท 

 เนื่องจากการบริการงานรับเหมากอสรางนั้น ทรัพยากรบุคคลถือวามีความสําคัญเปนอยางมาก บริษัทและ

บริษัทยอยจึงเห็นถึงความสําคัญในการสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน รวมทั้งความเปนอยูที่ดีของพนักงานเพ่ือการ

ทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ เปนกําลังในการสรางองคกรใหเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป 

 บริษัทจึงจัดใหมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ 

และความชํานาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยสงเสริมให

บุคลากรสามารถพัฒนาความรูความชํานาญจากการปฏิบัติงานจริง โดยพนักงานที่เขาใหมจะมี Supervisor ในแตละสาย

งานทําหนาท่ีฝกสอนงานในสายงานน้ันๆ บริษัทและบริษัทยอย จะพิจารณาจัดสงพนักงานและผูบริหารในสายงานตางๆ 

เขารวมการอบรมและสัมมนานอกสถานที่ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของแตละฝายเปนการเพิ่มเติม  

 บริษทัและบริษัทยอยใหความสําคญักับการพัฒนาคณุภาพของบุคลากร และพยายามท่ีจะผลิตบุคลากรท่ีมี

คุณภาพเพ่ือความกาวหนาขององคกรโดยมีกลยุทธดังนี ้

 1) พัฒนาผูบริหาร และพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการ

สงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอ การอบรม และสัมมนา 

 2) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร สําหรับแตละตําแหนง เพ่ือใหบุคลากรมีสมรรถนะตรงตามตําแหนงงาน และ

มีความกาวหนาในสายอาชีพ รวมท้ังมีความเตรียมพรอมสําหรับการสืบทอดตําแหนง 

 3) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการสอนงาน การฝกอบรมขณะปฏิบัติงาน  

 4) สรางจิตสํานึกของบุคลากรใหมีการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของจริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยการยกยอง

และสงเสริมคนด ี

 5) สงเสริมใหบุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองคกร มีทัศนคติความเปนเจาของ มีจิตสํานึกในการทํางาน

รวมกัน การใหบรกิารที่ดีและประทับใจแกลูกคาทั้งภายในและภายนอก 

 บริษัทไดจัดใหมีการอบรมและพัฒนาภายในแกบุคลากรเปนประจําทุกป โดยมุงเนนการพัฒนาความรู 

ความสามารถ ศักยภาพใหเหมาะสมกับตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ ทั้งในสวนของสายงานกอสรางและสายงาน

สนับสนุน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังตอตนเองและองคกร ซึ่งในปที่ผานมาบริษัทไดจัดอบรมทั้งสิ้น 15 หลักสูตร 

ดังนี ้

 1).ผูควบคุมการใชงานปนจั่น ผูยดึเกาะวัสดุ แลผูใหสัญญานแกผูบังคับปนจ่ัน 

 2).พัฒนางานและสารสรางจิตสํานึกรักองศกร 

 3).ความรูเบื้องตนวศิวกรรมงานระบบ 

 4).ทบทวนความสัมพันธของงานกอสรางเพ่ือลดปญหา Defect 

 5).การทบทวนขอกําหนด ISO 9001:2015 

 6).การติดตั้ง Protection  ปดคลมุอาคาร  (On The Job Training) 

 7).เทคนิคการวางแผนควบคมุ และการตดิตามงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 8).Leadership การสรางภาวะผูนํา 

 9).การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
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 10).การทํางานเกี่ยวกับปนจ่ัน 

 11).ทบทวนการทํางานเก่ียวกับปนจั่น 

 12).เจาหนาที่ความปลอดภัย ระดบับริหาร 

 13).Internal Quality Audit 

 14).การดับเพลิงเบ้ืองตนและการซอมอพยพหนีไฟ 

 15).คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน 

 

พนักงานและผูบริหารที่ผานการฝกอบรม ประจําป 2563  
ตําแหนง จํานวนคน จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง

เฉลี่ย/คน/ป 

1. ระดับผูบริหารระดับสูง 6 78 13.00 

2. ระดับผูบริหาร 26 192 7.38 

3. ระดับหัวหนางาน 63 470 7.46 

4. ระดับพนักงาน 193 1,120 5.80 

5. พนักงานรายวันตําแหนงชาง 112 672 6.00 

6. พนักงานรายวันขามชาติ 40 226 5.65 
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8. รายงานผลการดําเนินงานสําคัญเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ 

 บริษัทมีนโยบายจัดใหกรรมการ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง เปนประจํา

ทุกปเพื่อชวยใหกรรมการไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน โดยเปนการแสดงความเห็นตอการปฏิบัติงานของกรรมการทั้ง

คณะวาไดกําหนด ปฏิบัติ ดําเนินการในเรื่องตางๆ ไดเหมาะสมมากนอยเพียงใด ซึ่งการประเมินผลดังกลาวเปนประโยชน

ตอการทํางานของกรรมการ โดยกรรมการ ไดมีการวิเคราะหประเด็นอุปสรรคตางๆและหาขอสรุปเพ่ือกําหนดแนวทางใน

การปรับปรุงประสิทธภิาพการทํางานของกรรมการ 

 โดยเลขานุการบริษัทจะนําสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งเปนแบบฟอรมตามแนวของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สงใหกรรมการทุกทานประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่ง

ภายหลังท่ีกรรมการแตละทานประเมินเสร็จเรียบรอยแลว จะนําสงแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวม

ผลคะแนนการประเมินของกรรมการแตละทานและสรุปผลวิเคราะหการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในรอบปและรายงานใหคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กลาวขางตน เกณฑการประเมินผลจะคิดเปน

รอยละจากคะแนนเต็มในแตละขอ ดังนี ้

 100  คะแนน ดีเยี่ยม 

 81 - 99  คะแนน ดีมาก 

 61 – 80 คะแนน คอนขางดี 

 41 – 60 คะแนน พอใช 

 0 – 40 คะแนน ควรปรับปรุง 

 การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ จัดทําเปน 2 ลักษณะ 

 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะ 

 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล 

 การประเมินท้ัง 2 แบบดงักลาว เปนการประเมินทางดานตางๆ ดังนี้  

 1) โครงสรางและคณุสมบติัของคณะกรรมการ 

 2) การประชุมคณะกรรมการ 

 3) บทบาท หนาที่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 4) การทําหนาที่ของกรรมการ 

 5) ความสมัพันธกับฝายจัดการ 

 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบรหิาร 
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จํานวนคร้ังที่กรรมการแตละรายเขาประชุม 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง การเขาประชุม 

จํานวนคร้ังการ

ประชุม 

ป 2562 

จํานวนคร้ังที่เขา

รวมประชุม 

ป 2563 

1.ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 4/5 6/6 

2.นางกนกทิพย จันทรพลังศรี กรรมการ 5/5 6/6 

3.นายปฐมพล สาวทรัพย กรรมการ 5/5 6/6 

4.นายจักรกฤษณ พงษประเสริฐ กรรมการ 5/5 6/6 

5.นายไชยณรงค จันทรพลังศรี กรรมการ 5/5 5/6 

6.นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการ 5/5 6/6 

7.ดร.สุพงษ ลิ้มธนากุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 5/5 6/6 

8.นายพรเทพ เศวตวรรณกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 5/5 6/6 

9.ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 5/5 6/6 

 

8.2 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 

ทาน ทุกทานปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรกรรมการ

ตรวจสอบ ทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิมีประสบการณจากหลายดาน ไดแก การบัญชี เศรษฐศาสตรและการบริหารองคกร 

เปนตน โดยมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะทําหนาที่สอบทานความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงิน ตามขอกําหนดของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบดวย 

1. ดร.สุพงษ ลิ้มธนากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายพรเทพ เศวตวรรณกุล  กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล  กรรมการตรวจสอบ 

 ในระหวางป 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ รวม 4 ครั้ง เปนการประชุม

รวมกับฝายจัดการ ผูบริหารท่ีเกี่ยวของ ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี รวมทั้งการประชุมเฉพาะผูสอบบัญชีโดยไมมี

ผูบริหารเขารวม เพ่ือพิจารณาและสอบทานเรื่องตางๆ ตามขอบเขตท่ีรับผิดชอบ โดยไดรายงานผลการประชุมและ

ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหมีการดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

 

จํานวนคร้ังที่กรรมการตรวจสอบแตละรายเขาประชุม  

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง การเขาประชุม 

จํานวนคร้ังการ

ประชุม 

ป 2562 

จํานวนคร้ังที่เขา

รวมประชุม 

ป 2563 

1.ดร.สุพงษ ลิ้มธนากุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 4/4 4/4 

2.นายพรเทพ เศวตวรรณกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 4/4 4/4 

3.ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 4/4 4/4 
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการชุดยอยอื่น ๆ 

สรุปผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหาร ของ บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน ที่มี

ความรูความสามารถในดานตางๆ อาทิเชน ดานวิศวกรรม ดานบริหาร ดานบัญชีและการเงิน และดานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับ

การดําเนินกิจการ เพ่ือกําหนดวตัถุประสงค กําหนดกลยุทธ กําหนดนโยบาย และวางแผนระยะยาวขององคกร รวมถึงการ

ตัดสินใจแกไขปญหาตางๆท่ีมีความสําคัญ เชน การผลิตสินคาใหม การลดหรือเพ่ิมราคาสินคา การดําเนินงานทั้งในและ

ตางประเทศ เปนตน  

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง การเขาประชุม 

จํานวนคร้ังการ

ประชุม 

ป 2562 

จํานวนคร้ังที่เขา

รวมประชุม 

ป 2563 

1.นางกนกทิพย จันทรพลังศรี ประธานกรรมการบริหาร 22/22 24/24 

2.นายปฐมพล สาวทรัพย กรรมการบริหาร 20/22 23/24 

3.นายจักรกฤษณ พงษประเสริฐ กรรมการบริหาร 22/22 20/24 

4.นายวิกุล โลหะมงคล กรรมการบริหาร 22/22 24/24 

5.นายอดิศร ศรีสุขใส กรรมการบริหาร 22/22 24/24 
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9. การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามทานเขารวมประชุมนั้น คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทในดานตาง ๆ โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหาร ดังนี ้

 1. องคกรและสภาพแวดลอม  

 บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได โดยกําหนดไวใน

วัตถุประสงคคุณภาพของบริษัท มีการกําหนดดัชนีชี้วัดเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดทําคูมือคุณภาพ

ซึ่งเปนเอกสารระดับนโยบายจากผูบริหารไปสูระดับปฏิบัติงาน กําหนดโครงสรางองคกรท่ีชวยใหฝายบริหารสามารถ

ควบคุมการดําเนินงานไดอยางมปีระสิทธภิาพและประสิทธิผลของระบบอยางตอเนื่องใหเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว เชน 

นําระบบ Iso 9001:2015 ซึ่งเปนระบบบริหารงานคุณภาพมาใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานและวางแผน มีระบบ

ควบคุมการจัดซื้อ การทําธุรกรรมดานการเงินและการบริหารทั่วไปที่รัดกุมสามารถปองกันการทุจริตไดเปนอยางดี นํา

โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบออนไลนท่ีสามารถเช่ือมโยงการทํางานมาใช เพื่อใหไดขอมูลท่ีรวดเร็วทั้งสํานักงานใหญและ

หนวยงานโครงการตาง ๆ ของบริษัท ซึ่งเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการบริหารงาน และทําการปรับปรุงประสิทธิภาพ

อยางตอเนื่อง 

 ดวยเล็งเห็นความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ในการทํางานของพนักงาน บริษัททําการทบทวนเปาหมาย

ในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ มีการวิเคราะหถึงการใหสิ่งจูงใจแกพนักงานอยางสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูถือหุนเปนสําคัญ ใหผลตอบแทนที่สามารถจูงใจใหพนักงานทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพและสามารถสรางผลกําไร

สูงสุดใหแกบริษัท นอกจากนี้ เพื่อประโยชนขององคกรในระยะยาว บริษัทมีขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัติ

ตนในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับกิจการเปนลายลักษณอักษรรวมท้ังบทลงโทษของบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทกําหนดหลักจริยธรรมที่ละเอียดยิ่งขึ้นสําหรับพนักงาน บริษัทยึดมั่นในคุณธรรมตอคูคา ใหการดูแลและ

สนับสนุนการทํางาน ชําระเงินตรงตอเวลา ไมเอารัดเอาเปรียบคูคา 

 2. การบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทจัดใหมีการประชุมเพ่ือการประเมินปจจัยความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ ทั้งปจจัยความเสี่ยงท่ีมา

จากภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  โดยมีการนําปญหาตาง ๆ เขา

พิจารณาและวิเคราะหถึงเหตุการณที่เปนปจจัยความเสี่ยง เพ่ือจะไดกําหนดมาตรการแกไขและปองกันความเสี่ยงที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีการกําหนดมาตรการขั้นตอน รวมทั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ ในการติดตามเหตุการณที่เปนสาเหตุ

ของปจจัยความเสี่ยง เพ่ือจะไดนํามาปฏิบัติและปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดทันทวงที พรอมทั้งไดแจงให

พนักงานทุกคนที่เกี่ยวของรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กําหนดไว รวมท้ังจัดอบรมพนักงานที่

เก่ียวของใหรับทราบมาตรการบริหารความเสี่ยงและถือปฏิบัติตามที่กําหนดไว 

 3. การควบคุมการปฏิบัตงิานของฝายบริหาร 

 บริษัทกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละระดับไวอยาง

ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร โดยแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติรายการตามลําดับสายงานและมีการ

ตรวจสอบอยางเขมงวด มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ และดูแลจัดเก็บ

ทรัพยสิน โดยแบงแยกหนวยงานผูมีหนาที่กํากับดูแลอยางชัดเจน กรณีท่ีบริษัทมีธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ 

ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว คณะกรรมการผูมีหนาที่กํากับดูแล และจะมีการประชุมพิจารณากรณีท่ีเกิดข้ึน

เพื่อปองกันการถายเทผลประโยชน โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเปน

รายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนดมาตรการที่จะติดตามใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไป
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ตามกฎหมายที่เก่ียวของ เพ่ือลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาไวซึ่งช่ือเสียงและเกียรติภูมิของบริษัท รวมถึง

การทําธุรกรรมทุกรายการ ไดแจงคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบไดวาเปนธุรกิจปกติของบริษัท

หรือไม 

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

 บริษัทจัดใหมีการเขาถึงขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอและมีคุณภาพเพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร 

ผูถือหุน หรือผูที่เก่ียวของ ใชประกอบการตัดสินใจ โดยไดกําหนดคุณสมบัติของขอมูลท่ีมีคุณภาพ มีเน้ือหาที่จําเปน

เพียงพอตอการตัดสินใจ มีความถูกตองสมบูรณ มีความเปนปจจุบัน มีรูปแบบที่เขาใจงาย และมีการจัดเก็บที่ดี ซึ่งเปน

สิ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีจะชวยสงเสริมประสิทธภิาพของระบบการควบคุมภายใน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการ

จะไดรับหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด  เอกสารประกอบการ

บันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ มีการจัดเก็บไวอยางครบถวนเปนหมวดหมู และไมเคยไดรับแจงจากผูตรวจสอบบัญชีวามี

ขอบกพรองในเรื่องนี้ นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือติดตามการบริหารงานของ

คณะผูบริหาร  โดยคณะผูบริหารจะมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน ซึ่งจะมีการนําเสนอขอมูลเพื่อใหผูบริหารพิจารณา

อยางครบถวนทุกแงมุม ทั้งขอมูลดานการบริหาร ขอมูลทางเทคนิค ดานการเงนิ การบัญชี กฎหมาย เปนตน 

 5. ระบบการตดิตาม 

 บริษัทมีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ มีคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงาน ทบทวน

และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของฝายบริหารใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางสม่ําเสมอ ตามข้ันตอนที่ระบุไว

ในระเบียบปฏิบัติของระบบ ISO 9001:2015 กรณีที่มีผลการดําเนินงานมีความบกพรองและแตกตางจากเปาหมายที่

กําหนดไว คณะกรรมการบริหารมีอํานาจสั่งการใหดําเนินการแกไขไดในระยะเวลาที่เหมาะสมและทุกฝายที่เก่ียวของจะมี

การประชุมชี้แจงติดตามการดําเนินงานอยูตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทไดจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ

ควบคุมภายในท่ีวางไวอยางสม่ําเสมอ โดยใหผูตรวจสอบภายในเปนผูรบัผิดชอบ ซึ่งมีความเปนอิสระที่จะตรวจสอบ ซักถาม

ขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกําหนดนโยบายให

ฝายบริหารรายงานตอคณะกรรมการบริษัททันที ในกรณีที่เกิดเหตุการณหรือสงสัยวามีการทุจริต มีการฝาฝนกฎหมาย

และ/หรือมีการกระทําที่ผิดปกติใด ๆ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัท  

 ภายหลังการประเมินแลว คณะกรรมการมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยาง

เพียงพอและเหมาะสม ในเรื่องการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของ และมีระบบ

ควบคุมภายในดานตาง ๆ ทั้ง 5 สวนท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอในการปองกันทรัพยสินอันเกิดจากการท่ีผูบริหาร

นําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รวมถึงการตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุม

ภายใน นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารสําคัญที่ทําใหกรรมการ ผูสอบบัญชี และผูมีอํานาจตามกฎหมายสามารถ

ตรวจสอบไดภายในระยะเวลาอันควร 
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9.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง เพ่ือปองกันและลดความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ สอบทานการประเมินระบบ

การควบคุมภายใน โดยมีฝายตรวจสอบภายในรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาท่ีสอบทานระบบการ

ปฏิบัติงานในฝายตางๆ และโครงการตางๆ ของบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจําป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความ

มั่นใจวา การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใชทรัพยากรตางๆของบริษัทอยางคุมคาและเกิดประโยชน 

รวมถึงมีการควบคุมดานการดําเนินงาน ดานรายงานทางการเงนิที่มีความถูกตองเช่ือถือไดและทันเวลา รวมทั้งมีการปฏิบัติ

ตามนโยบาย และเปนไปตามขอกําหนดกฎหมายและขอบังคับของทางราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการทบทวน

ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสามารถดําเนินธรุกิจใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือ

หุนบนพื้นฐานความเปนธรรมของผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหนาที่ใน

การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี รวมถึงคาตอบแทนผูสอบบัญชี พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทให

มีความถูกตองครบถวนในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  

 ในรอบป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกัน 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบไดรวม

ประชุมกับผูสอบบัญชี เขารวมประชุมดวยจํานวน 4 ครั้งในการพิจารณางบการเงิน เพ่ือซักถามเก่ียวกับแผนงานสอบบัญชี

และประเด็นตางๆท่ีตรวจพบในระหวางการตรวจสอบอยางเปนอิสระ และไดนําไปเสนอตอในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯซึ่งจะมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยทุกครัง้ เพ่ือใหฝายจัดการดําเนินการแกไขปรับปรุง 

 ดานการบริหารความเสี่ยง บริษัทไดใหความสําคัญในการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหาร

จัดการ เพ่ือจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยฝายบริหารของบริษัทฯดําเนินการพิจารณาปจจัย

เสี่ยงที่บริษัทฯประสบอยูหรือคาดวาจะประสบนํามาวิเคราะหผลกระทบและโอกาสท่ีความเสี่ยงจะเกิดข้ึน แลวกําหนด

มาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยงนั้นใหอยูในระดับที่ยอมรับไดและสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯรวมทั้งมีการ

ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทุกป และในชวงระยะเวลาที่พบวาระดับความเสี่ยงมีการ

เปลี่ยนแปลง โดยมีฝายตรวจสอบภายในทําการติดตามผลเปนระยะอยางสม่ําเสมอและรายงานผลใหฝายบริหารทราบ  

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 คณะกรรมการ

บริษัทไดประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในจากการรายงานผลการประเมินของ

คณะกรรมการตรวจสอบในดานตางๆตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งมี 5 องคประกอบ 

คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ

สื่อสารขอมูลและระบบการติดตาม สรุปความเห็นไดวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการ

ดําเนินธุรกิจ ไมมีขอบกพรองเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเปนสาระสําคัญ สามารถปองกันทรัพยสินของบริษัทและ

บริษัทยอยจากการที่ผูบริหารนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทําข้ึนตามหลักการ

บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกตอง เชื่อถือได การดําเนินธุรกิจของบริษัทได

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของครบถวน 

 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชี มีความเห็นสอดคลองกันวาการดําเนินงาน

ของบริษัทเปนไปภายใตหลักการกาํกับดูแลกิจการที่โปรงใส มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม มีประสิทธผิล สามารถ

ปองกันทรัพยสินของบริษัทจากการที่ผูบริหารหรือพนักงานนําไปใชในทางมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจ 

 หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท คือ นางสาวจริยา ปนเพชร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

วา นางสาวจริยา ปนเพชร มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยในการแตงตั้ง ถอดถอน และโอนยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในตองไดรับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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9.3 รายการระหวางกัน 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิารทํารายการระหวางกัน 

 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในชวงท่ีผานมา ไดแก การซื้อขายวัสดุ ท่ีใชในการกอสราง การเชาเครื่องจักร การ

ใหบริการบริหารจัดการ การเชาพื้นที่สํานักงาน และการกูยืมเงินระหวางกัน ซึ่งบริษัทไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู

พิจารณารายการที่เกิดข้ึน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเปนรายการปกติธุรกิจ 

และไปเพ่ือประโยชนในการดําเนินธุรกิจ เปนรายการที่สมเหตุสมผล การกําหนดราคาเปนไปอยางยุติธรรม และไมมีการถายเท

ผลประโยชนระหวางกัน 

 สําหรับรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่เปนกรณีการคาปกติ เชน การซื้อหรือจําหนายสินคา หรือ

การใหบริการ บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเปนผูพิจารณาและใหความเห็นตอรายการดังกลาวทุก

ไตรมาสวาเปนราคาหรืออัตราการใหบริการเดียวกันกับราคาหรืออัตราการใหบริการท่ีบริษัทกระทํากับบุคคลภายนอก รวมถึง

ใกลเคียงกับราคาตลาด และขอใหกรรมการผูมีสวนไดเสีย งดออกเสียง สําหรับรายการระหวางกันที่ไมใชกรณีการคาปกติ เชน 

การซื้อหรือขายที่ดิน บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เปนผูพิจารณาและใหความเห็นตอรายการ

ดังกลาวกอนที่บริษัทจะเขาทํารายการนั้น และขอใหกรรมการผูมีสวนไดเสีย งดออกเสียง อยางไรก็ตาม การทํารายการ

ดังกลาวในอนาคตขึ้นอยูกับเหตุผลและความจําเปนของบริษัท การรับและจายคาตอบแทนระหวางกันจะตองเปนไปตามราคา

ปกติท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเปนผูใหความเห็นตอรายการดังกลาว  

 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

 ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่ง

สามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของ

บริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการ

ทํารายการดวย 

 รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตนั้น กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตาง ๆ ที่ไดกําหนดขึ้นและ

กรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท และ

จะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไป

ซึ่งทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทยอย รวมถึงการปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรอืขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 ทั้งน้ีหากมีรายการระหวางกันของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) เกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ที่ไมใชกรณีการคาปกติ บริษัทจะใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับราคา อัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณี

ที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะใหผูประเมินราคาอิสระ 

หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้นๆเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน และรายงานประจําปของบริษัท 
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สรุปรายการระหวางกันของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของหรือกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2562 และป 2563 ดังนี ้

 

ชื่อ/ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ

ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ ประเภทรายการ ป 2563 ป 2562 ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

1.กิจการรวมคา 

ไทยโพลีคอนส 

และแหลมทอง 

พัทลุง 

/ธุรกิจรับเหมา

กอสราง 

 

บริษัทยอย - บริษัทใหเชาเครื่องจักรเพื่อใช

ในการดําเนินธุรกิจ 

 

- บริษัทใหเงินกูยืมระยะสั้น คิด

อัตราดอกเบ้ียที่รอยละ 5-6

ตอป แกกิจการรวมคาฯ 

 

 

 

ลูกหนี้การคา 

รายไดคาเชา 

 

เงนิใหกูยืมระยะสั้น 

- ยอดตนงวด 

- เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

- ดอกเบี้ยรับ 

- ดอกเบี้ยคางรับ 

2.45 

 

 

40.70 

40.70 

- 

- 

40.70 

2.44 

11.04 

2.45 

 

 

40.70 

40.70 

- 

- 

40.70 

2.44 

8.60 

- การใหเชาเคร่ืองจักรในราคาตลาดเพ่ือกิจการรวมคาฯ ไมตองใชเงินลงทุน

เปนจํานวนมากในการลงทุน 

 

- เพื่อเสริมสภาพคลองใหกับกิจการรวมคา  

 

 

 

 

- คํานวณจากเงนิใหกูยืมระยะสั้นโดยคดิดอกเบี้ยรอยละ 5-6 ตอปทาง

บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สูญของจํานวนเงนิที่กูยืมและดอกเบี้ยเงนิกูยืมทั้ง

จํานวนไวแลว เน่ืองจากกจิการรวมคาไทยโพลคีอนสและแหลมทองพัทลุง 

ยังไมมีการประมูลงานกอสรางเพ่ิมเติม 

2.กิจการรวมคา  

ไทยโพลีคอนส  

พี.เอส.เอ็ม 

/ธุรกิจรับเหมา

กอสราง 

กิจการที่

ควบคุม

รวมกัน 

- บริษัทใหเงินกูยืมระยะสั้น คิด

อัตราดอกเบ้ียที่รอยละ 5-6 

ตอป แกกิจการรวมคาฯ 

 

 

 

 

เงนิใหกูยืมระยะสั้น 

- ยอดตนงวด 

- เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

- ดอกเบี้ยรับ 

- ดอกเบี้ยคางรับ 

1.26 

1.24 

0.02 

- 

1.26 

0.08 

0.32 

1.24 

1.21 

0.03 

- 

1.24 

0.07 

0.25 

- เนื่องจากมโีครงการในกิจการรวมคาฯ ที่ไมไดรับเงินลวงหนาในการ

ดําเนินงานจึงไดขอกูยืมเงินจากบรษิัทเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

 

 

- คํานวณจากเงินใหกูยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 5-7 ตอป ทาง

บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สูญของจํานวนเงินที่กูยืมและดอกเบี้ยเงินกูยืมทั้ง

จํานวนไวแลว เนื่องจากกิจการรวมคาไทยโพลีคอนส พี.เอ็ส.เอ็ม ยังไมมี

การประมูลงานกอสรางเพ่ิมเติม 

3.กิจการรวมคา 

ทีพีซีไอ 

/ธุรกิจรับเหมา

กอสราง 

บริษัทยอย - บริษัทขายวัสดุ ที่ใชในการ

กอสราง ใหแกกิจการรวมคาฯ 

เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ 

-    บริษัทรับกอสราง 

รายไดจากการขาย 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

-  เนื่องจากป 2557 กิจการรวมคาฯ ไดมีการซื้อเหล็กขอออยเพือ่ใชในการ

กอสราง โดยซื้อผาน บมจ.ไทยโพลีคอนสจะไดในราคาที่ตกลงไวกับ 

Supplier  
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ชื่อ/ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ

ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ ประเภทรายการ ป 2563 ป 2562 ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

- บริษัทขายวัสดุ/อุปกรณ/ให

เชาเครื่องจักรเพ่ือใชในการ

ดําเนินธุรกิจ 

- บริษัทสงพนักงานควบคมุงาน

กอสราง 

- บริษัทใหเงินกูยืมระยะสั้น คิด

อัตราดอกเบ้ียที่รอยละ 6 ตอ

ป แกกิจการรวมคาฯ 

 

 

 

 

- บริษัทกูยืมระยะสั้น คิดอัตรา

ดอกเบี้ยที่รอยละ 6 ตอป แก

กิจการรวมคาฯ 

รายไดคารับเหมากอสราง 

รายไดคาเชา 

ลูกหนี้การคา 

 

ลูกหนี้อื่น 

 

เงนิใหกูยืมระยะสั้น 

- ยอดตนงวด 

- เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

- ดอกเบี้ยรับ 

- ดอกเบี้ยคางรับ 

เงนิกูยืมระยะสั้น 

- ยอดตนงวด 

- เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

- ลดลงระหวางงวดยอดปลายงวด 

- ยอดปลายงวด 

- ดอกเบี้ยจาย 

0.16 

- 

- 

- 

- 

- 

-34.85 

34.85 

93.40 

(128.25) 

- 

2.29 

- 

45.00 

- 

45.00 

- 

45.00 

0.20 

- 

- 

31.38 

- 

- 

- 

34.85 

32.46 

138.45 

 (136.06) 

34.85 

3.31 

0.30 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

-   ตามสัญญางานกอสราง 

- การใหเชาเคร่ืองจักรในราคาตลาด เพื่อกจิการรวมคาฯ ไมตองใชเงิน

ลงทนุเปนจํานวนมากในการลงทุน 

 

-เพื่อเปนการลดและควบคมุตนทุนการกอสรางจึงสงพนักงาน TPOLY ไป

ควบคุมงาน 

- เพื่อใหกิจการรวมคาฯ มีเงนิทุนหมุนเวียน 

- คํานวณจากเงนิใหกูยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป 

 

 

 

 

 

- เพื่อใหบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียน 

4.บริษัท ทุงสัง 

กรีน จํากัด 

/ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทยอย - บริษัทใหเชาสินทรัพย 

 

- บริษัทรับกอสรางโรงไฟฟา 

รายไดคาเชา 

ลูกหนี้อื่น 

เงนิรับลวงหนาคากอสราง 

รายไดรบัคากอสราง 

รายไดคาบริหารจัดการ 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- ทางบริษัทฯใหเชารถ เพือ่ความคลองตัวในการดาํเนินงาน 

 

- ตามสัญญางานกอสรางโรงไฟฟา  
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ชื่อ/ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ

ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ ประเภทรายการ ป 2563 ป 2562 ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

5.บริษัท มหาชัย  

กรีน เพาเวอร จํากัด /

ธุรกิจพลังงาน 

กิจการที่

ควบคุม

รวมกัน 

- บริษัทรับกอสรางโรงไฟฟา 

 

รายไดจากการรบัเหมากอสราง 

ลูกหนี้การคา 

เงนิรับลวงหนา 

เจาหนี้อื่น 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

- 

- 

- 

- 

- ตามสัญญางานกอสรางโรงไฟฟา  

6.บริษัท แมวงศ  

เอ็นเนอยี่ จาํกัด /

ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทยอย - บริษัทรับกอสรางโรงไฟฟา 

 

รายไดจากการรบัเหมากอสราง 

เงนิรับลวงหนา 

เจาหนี้อื่น 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- ตามสัญญางานกอสรางโรงไฟฟา  

 

 

 

7.บริษัท สตูล  

กรีน เพาเวอร จํากัด/

ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทยอย 

 

- บริษัทรับดําเนินงาน 

ขอใบอนุญาต 

- บริษัทรับกอสรางโรงไฟฟา 

รายไดคาบริหารจัดการ 

 

รายไดจากการรบัเหมากอสราง 

ลูกหนี้การคา 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 

- 

 

0.07 

0.24 

0.97 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 - ตามสัญญาจางดําเนินงาน 

 

- ตามสัญญางานกอสรางโรงไฟฟา  

 

 

8.บริษัท พัทลุง กรีน 

เพาเวอร จํากัด /

ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทยอย -บริษัทรับดําเนินงานขอ

ใบอนุญาต 

-บริษัทรับกอสรางโรงไฟฟา 

รายไดคาบริหารจัดการ 

 

รายไดคารับเหมากอสราง 

เงนิรับลวงหนา 

ลูกหนี้ประกันผลงาน 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

5.26 

- ตามสัญญาจางดําเนินงาน 

 

- ตามสัญญางานกอสรางโรงไฟฟา  

 

 

9.บริษัท ปตตานี กรีน 

จํากัด /ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทยอย - บริษัทรับกอสรางโรงไฟฟา รายไดคารับเหมากอสราง 

ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญารายได 

210.44 

0.91 

117.17 

- 

- 

- 

- 

- 

0.63 

29.69 

- ตามสัญญางานกอสรางโรงไฟฟา 
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ชื่อ/ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ

ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ ประเภทรายการ ป 2563 ป 2562 ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

10.บริษัท ทีพีซี  

พาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด 

(มหาชน) /Holding 

Company 

บริษัทยอย -บริษัทใหเชาสํานักงาน 

-บริษัทกูยืมเงนิระยะสั้น 

รายไดคาเชา 

เงนิกูระยะสั้น 

ดอกเบี้ยจาย 

ดอกเบี้ยคางจาย 

ลูกหนี้อื่น 

รายไดอื่น 

รายไดเงินปนผล 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

34.93 

- 

- 

0.06 

- 

- 

- 

24.22 

- จากการใหเชาสํานักงาน 

- เพื่อสรางสภาพคลองทางการเงนิ 

- คํานวณจากเงนิกูยืมระยะสั้น โดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป 

 

 

11.บริษัท ทีพีซ ี 

แอสเสท จํากัด 

/ธุรกิจ 

อสังหาริมทรพัย 

บริษัทยอย - บริษัทใหเงินกูยืมระยะสั้น  

 

 

 

 

 

 

- บริษัทใหเชาอุปกรณกอสราง 

เงนิใหกูยืมระยะสั้น 

- ยอดตนงวด 

- เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยคางรับ 

รายไดคาเชา 

ลูกหนี้อื่น 

รายไดอื่น 

215.79 

370.18 

120.01 

(274.40) 

215.79 

14.29 

1.60 

- 

0.02 

0.70 

370.18 

237.20 

150.98 

 (18.00) 

370.18 

15.57 

6.95- 

- 

0.02 

0.02 

- เพื่อใหบริษัทยอย มีเงนิทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 

- คํานวณจากเงนิใหกูยืมระยะสั้น โดยคดิดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป 

12.บริษัท ทีพีซ ี

บางกอก ซัพพลาย 

จํากัด/ธุรกิจ ซื้อขาย

สินคา 

บริษัทยอย - บริษัทใหเงินกูยืมระยะสั้น 

 

 

 

 

 

 

- บริษัทซื้อสินคา 

เงนิใหกูยืมระยะสั้น 

- ยอดตนงวด 

- เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

- ลดลงระหวางงวด 

- ยอดปลายงวด 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยคางรับ 

คาวัสดกุอสราง 

เจาหนี้การคา 

- 

- 

- 

- 

-  

- 

- 

15.32 

6.82 

- 

- 

- 

-  

- 

- 

- 

34.40 

4.04 

- เพื่อใหบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในชวงแรกของการเริ่มเปดดําเนินงาน 

- คํานวณจากเงนิใหกูยืมระยะสั้น โดยคดิดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป 
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ชื่อ/ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ

ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ ประเภทรายการ ป 2563 ป 2562 ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

ลูกหนี้อื่น 

คาเชาและคาบริการอื่น 

0.02 

0.05 

0.10 

- 

13.บริษัท ซันเรย 

เพาเวอร แอนด 

เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด / 

กรรมการรวมกับ 

บริษัท กรนี เพาเวอร 

แพลนท จาํกัด ซึ่งเปน

ผูถือหุน บริษัท 

ปตตานี กรีน จํากัด 

กรรมการ

รวมกัน 

บริษัท วาจาง บจก.ซันเรย 

เพาเวอร กอสรางโรงไฟฟา  

เงนิจายลวงหนาคาจางเหมา 

เจาหนี้การคา 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 

คาจางเหมา 

รายไดอื่น 

- 

- 

0.25 

- 

- 

- 

- 

0.35 

- 

0.28 

- ตามสัญญาวาจางกอสรางโรงไฟฟา 

14.บริษัท ซันเทค เอ็นจิ

เนียริ่ง แอนด เอ็นเนอร

ย่ี จํากัด /กรรมการ

รวมกับ บริษัท กรีน 

เพาเวอร แพลนท จาํกัด 

ซึ่งเปนผูถือหุน บริษัท 

ปตตานี กรีน จํากัด 

กรรมการ

รวมกัน 

- บริษัท วาจาง บจก.ซันเทค 

เพาเวอร กอสรางโรงไฟฟา 

เงนิจายลวงหนาคาจางเหมา 

เจาหนี้การคา 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 

คาจางเหมา 

รายไดอื่น 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.70 

- 

0.07 

- ตามสัญญาวาจางกอสรางโรงไฟฟา 

15.บริษัท กรีน 

เพาเวอร แพลนท 

จํากัด /ผูถอืหุน 

บริษัท ปตตานี กรีน 

จํากัด 

ผูถือหุน - บริษัท วาจาง บจก.กรีน 

เพาเวอร แพลนทจํากัด 

กอสรางโรงไฟฟา  

เงนิจายลวงหนาคาจางเหมา 

เจาหนี้การคา 

เจาหนี้อื่น 

เจาหนี้เงินประกันผลงาน 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

0.03 

- 

 

- ตามสัญญาวาจางกอสรางโรงไฟฟา 

16.บริษัท ทีพีซเีอช 

เพาเวอร 5 จํากัด /

ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทยอย - บริษัทรับกอสรางโรงไฟฟา 

 

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 

ลูกหนี้การคา 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 

รายไดคารับเหมากอสราง 

1.38 

53.44 

45.15 

190.61 

30.78 

32.93 

27.80 

333.84 

- ตามสัญญาวาจางกอสรางโรงไฟฟา 
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ชื่อ/ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ

ความสัมพันธ 

ลักษณะรายการ ประเภทรายการ ป 2563 ป 2562 ความจําเปนและความสมเหตุสมผล 

รายไดควบคุมงาน 

ลูกหนี้อื่น 

รายไดอื่น 

- 

- 

- 

- 

- 

0.45 

 

 

- คาดําเนินการออก LG 

17.บริษัท ทีพีซเีอช 

เพาเวอร 1 จํากัด /

ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทยอย - บริษัทรับกอสรางโรงไฟฟา หนี้สินที่เกิดจากสัญญากอสราง 

ลูกหนี้การคา 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 

รายไดคารับเหมากอสราง 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 

เจาหนี้การคา 

2.44 

37.56 

- 

158.76- 

56.35 

0.32 

36.90 

15.50 

32.65 

401.66 

40.31 

- 

- ตามสัญญางานกอสรางโรงไฟฟา 

18.บริษัท ทีพีซเีอช  

พาเวอร 2 จํากัด /

ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทยอย  - บริษัทรับกอสรางโรงไฟฟา หนี้สินที่เกิดจากสัญญากอสราง

รายไดคารับเหมากอสราง 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 

ลูกหนี้การคา 

เจาหนี้การคา 

5.43 

165.38 

- 

55.15 

28.65 

0.13 

40.75 

385.11 

40.88 

38.19 

- 

- 

- ตามสัญญางานกอสรางโรงไฟฟา 

19.บริษัทชางแรก 

ไบโอเพาเวอร จํากัด /

ธุรกิจพลังงาน 

บริษัทยอย - บริษัทรับกอสรางโรงไฟฟา รายไดคารับเหมากอสราง 

รายไดคาดําเนินงาน 

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 

ลูกหนี้การคา 

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 

1.21 

- 

- 

- 

0.07 

- 

- 

- 

- 

- 

- ตามสัญญางานกอสรางโรงไฟฟา 

 



 

 

สวนท่ี 3 : งบการเงิน 
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รายงานของผูสอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงนิ

เฉพาะกิจการของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแส

เงนิสดเฉพาะกิจการ สําหรับป สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขาพเจา ขาพเจามี

ความเปนอิสระจากกลุมบริษัทตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่

เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดาน

จรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดเหลานี้  ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจา

ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งน้ีขาพเจาไมได

แสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบมีดังตอไปนี ้

การรับรูรายไดธุรกิจรับเหมากอสรางตามอัตราสวนงานท่ีทําเสร็จ (งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ) 

 ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยบางแหง มีรายไดจากการรบัเหมากอสรางตามสญัญาในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2,166,247,593.85 บาท และ 2,435,135,717.66 บาท ตามลําดับ ซึ่งเปนการรับรูรายไดตาม

อัตราสวนงานที่ทําเสร็จสําหรับสัญญากอสรางในแตละสัญญา การรับรูรายไดรับเหมากอสรางตามสัญญาโดยวิธีอัตราสวนงาน

ที่ทําเสร็จ ตองใชดุลยพินิจที่สําคัญ โดยคํานวณตามสัดสวนตนทุนการกอสรางที่เกิดขึ้นแลว ณ วันที่ในรายงานทางการเงิน 

เปรียบเทียบกับประมาณการตนทุนการกอสรางจนงานเสร็จ ซึ่งมีความเสี่ยงในความคลาดเคลื่อนของขั้นความสําเร็จของงาน 

อันเนื่องมาจากการรวบรวมตนทุนการกอสรางที่เกิดข้ึนแลวอยางครบถวนถูกตอง และการใชดุลยพินิจที่สําคัญในการ

ปรับเปลี่ยนประมาณการตนทุนกอสรางจนงานเสร็จใหเหมาะสมเปนปจจุบัน ทั้งในสวนของงานกอสรางตามสัญญากอสราง

เดิม และในสวนของการเปลี่ยนแปลงงานเพ่ิมลด ซึ่งผลของความคลาดเคลื่อนมีผลกระทบทั้งรายได และกําไรจากการ

ดําเนินงานในจํานวนที่อาจเปนสาระสําคัญ 

 ขาพเจาไดรับความเชื่อมั่นเก่ียวกับการรับรูรายไดธุรกิจรับเหมากอสรางตามอัตราสวนงานท่ีทําเสร็จ โดย 
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 - ทําความเขาใจและประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีสําคัญเก่ียวกับความครบถวนของการบันทึกตนทุนการ

กอสราง และการประมาณการตนทุนการกอสรางจนงานเสร็จและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สําคัญดังกลาว เพื่อ

พิจารณาวาการควบคุมมีประสิทธิผลจริงตลอดทั้งป 

 - สุมรายการตนทุนการกอสรางเพือ่ตรวจสอบกับเอกสารหลักฐาน เก่ียวกับความถูกตองของรายการ จํานวน

เงนิ และความเก่ียวของกับงานตามสัญญากอสราง 

 - เลือกสัญญาเพื่อเขาสังเกตการณงานกอสรางในสถานท่ีกอสราง โดยตรวจสอบปริมาณงานที่รายงาน

เปรียบเทียบกับปริมาณงานท่ีปรากฏอยู ซักถามวิศวกรผูควบคุมงานเก่ียวกับสถานะโครงการ ความคืบหนา และปญหาการ

ดําเนินงานกอสราง เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับปจจัยที่อาจกระทบตอการประมาณการตนทุนกอสรางจนงานเสร็จ 

 - เปรียบเทียบอัตราสวนงานที่ทําเสร็จที่คํานวณขั้นการรับรูสัดสวนของตนทุนจริงและประมาณการกับรายงาน

ผลงานการกอสรางท่ีวิศวกรที่ปรึกษาไดใหความเห็นชอบแลว และพิจารณาความสมเหตุสมผลของผลแตกตาง 

 - ทําความเขาใจและประเมินความเหมาะสมของการประมาณการตนทุนการกอสรางจนงานเสร็จ โดยหารือกับ

ผูบริหารเกี่ยวกับการใชดุลยพินิจ และสอบทานความสมเหตุสมผลของประมาณการตนทุนดังกลาว 

การดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (งบการเงินรวม) 

 หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 ในป 2563 กลุมบริษัทไดแสดงมูลคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ คิด

เปน รอยละ 65.38 ของยอดสินทรัพยรวม โดยแสดงดวยมูลคาตามวิธีราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม อีกทั้งในระหวางป 

กลุมบริษัทไดมีการลงทนุในทรัพยสินดังกลาวเพ่ิมข้ึน ฝายบริหารจึงตองใชดุลยพินิจอยางสูงในการคาดการณผลการดําเนินงาน 

และประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กลุมบริษัทคาดวาจะไดรับจากการลงทุน โดยกําหนดสมมติฐาน เชน อัตราคิดลด

และอัตราการเติบโตในระยะยาว และขอสมมติอ่ืนที่เหมาะสมในการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณดังกลาว 

 ขาพเจาไดรับความเช่ือมั่นเก่ียวกับการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ โดย 

• - ทําความเขาใจระบบการควบคุมเก่ียวกับการรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญของฝายบริหารเก่ียวกับกระบวนการ

พิจารณาแบบจําลองทางการเงนิของการวัดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

• - ประเมินขอสมมติฐานที่ใชในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของทรัพยสินดังกลาว โดยการทําความ

เขาใจในกระบวนการท่ีทําใหไดมาซึ่งตัวเลขดังกลาว เปรียบเทียบขอสมมติฐานดังกลาวกับแหลงขอมูลภายนอกและภายในของ

กลุมบริษัทและตรวจสอบประมาณการกระแสเงินสดกับผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริง ขอมูลอ่ืนๆ 

ขอมูลอืน่ 

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําปของกลุม

บริษัท (แตไมรวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงานประจําปนั้น) 

ขาพเจาคาดวา ขาพเจาจะไดรับรายงานประจําปภายหลังวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีนี ้

 ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมลูอ่ืนและขาพเจาไมได

ใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอ่ืน 

 ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การ

อานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา 

หรือปรากฏวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

 เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัท หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเพ่ือใหมีการดําเนินการแกไขขอมูลที่แสดง

ขัดตอขอเท็จจริงอยางเหมาะสม 

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดแูลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้ 

โดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

 ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ

กลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช

เกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม

สามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

 ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาทีใ่นการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงนิของกลุม

บริษัท 

ความรับผิดชอบของผูสอบบญัชตีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจรติ

หรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือ

ความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ

ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

และถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกัน

จะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชงบการเงินเหลานี ้

 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง 

ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ

ตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็น

ของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงท่ี

เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการ

แสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 • ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสทิธิผลของการควบคุมภายในของกลุม

บริษัท 

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี

และการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร 

 • สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และจาก

หลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุให

เกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัท ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความ

ไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะ

เปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา 

อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและบริษัท ตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง 
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 • ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง

การเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ ในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอ

ขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

 • ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอ เก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัท เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกําหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 

 ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการ

ตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสําคัญในระบบการ

ควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่

เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซึ่ง

ขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการท่ีขาพเจาใชเพ่ือ

ปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

 จากเรื่องท่ีสื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสําคัญมากที่สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาได

อธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผยตอสาธารณะเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 

หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทํา

ดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจาก

การสื่อสารดังกลาว 

 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

 

 

 (นายนพฤกษ พิษณุวงษ) 

 ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 

 วันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัท ไทยโพลคีอนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
  

สินทรัพย หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 165,823,918.90              95,346,934.21       66,776,649.16       9,284,070.51         

เงินลงทุนช่ัวคราว 7 -                              85,128,534.56       -                      -                      

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 5.2, 8.1 -                              175,056,547.78     120,809,517.25     83,450,069.54       

บริษัทอื่น 8.1 576,678,381.92              638,853,258.66     211,809,307.87     329,058,995.80     

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 5.2,8.2 302,172,548.47              272,912,182.16     101,221,354.98     67,895,398.53       

สินทรพัยที่เกิดจากสัญญา 5.2,9 249,799,581.52              305,076,673.76     209,555,164.86     357,142,134.98     

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 5.2,10 9,695,183.51                 48,016,089.74       283,512,769.52     48,649,680.64       

เงินจายลวงหนาคากอสรางและซ้ือวัสดุ 11 115,284,472.37              222,342,454.35     47,281,616.84       145,547,370.99     

ลูกหน้ีผูรับเหมา 12,000,000.00                12,000,000.00       12,000,000.00       12,000,000.00       

เงินจายลวงหนาคาท่ีดิน 5.2 -                              57,258,300.00       -                      -                      

เงินจายลวงหนาคาบรกิาร 5.2,22 18,756,140.00                -                      -                      -                      

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 5.2 115,000,000.00              267,000,000.00     215,790,100.00     405,031,800.00     

สินคาคงเหลือ 12 96,902,868.03                75,313,961.10       62,424,247.10       63,626,231.52       

โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 13 390,305,083.68              239,155,912.91     -                      -                      

สินทรพัยทางการเงินหมุนเวียนอื่น 14 37,280.63                     -                      -                      -                      

รวมสินทรพัยหมุนเวียน 2,052,455,459.03           2,493,460,849.23   1,331,180,727.58   1,521,685,752.51   

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากที่ติดภาระค้ําประกัน 15 72,749,315.64                155,438,423.71     26,211,409.34       64,935,707.55       

เงินลงทุนในบริษัทยอย 16 -                              -                      700,649,925.00     430,649,925.00     

เงินลงทุนในกิจการรวมคา 17 453,919,974.05              472,857,113.69     -                      -                      

ลูกหน้ีการคาที่ติดภาระคํ้าประกนัต๋ัวแลกเงิน 8.1 6,167,415.55                 -                      6,167,415.55         -                      

อสังหารมิทรัพยเพ่ือการลงทนุ - ที่ดิน 18 272,756,378.86              269,662,129.65     103,000.00           103,000.00           

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 19 6,779,601,243.88           5,869,199,754.12   99,208,283.02       115,433,172.36     

สินทรพัยสิทธิการใช 20 81,423,810.51                -                      21,378,063.50       -                      

คาความนิยม 4.12,47 27,858,069.43                7,600,000.00         -                      -                      

สินทรพัยไม มี ตัวตนอื่น 21 4,908,443.85                 4,876,415.49         4,433,179.04         4,027,377.28         

สินทรพัยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี 38.3 116,252,757.07              111,097,200.65     20,609,021.35       18,362,369.09       

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 208,754,533.46              211,955,180.17     172,925,459.74     187,310,708.25     

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 5.2,10 209,447,140.62              118,754,048.96     141,016,710.29     332,400,060.51     

ลูกหน้ีผูรับเหมา 4,922,144.25                 16,917,068.10       4,922,144.25         16,917,068.10       

เงินจายลวงหนาคาบรกิาร 5.2,22 57,978,995.34                79,305,695.05       -                      -                      

สินทรพัยไมหมุนเวียนอื่น 19,811,784.11                3,656,079.03         16,908,239.11       3,616,794.03         

           รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 8,316,552,006.62           7,321,319,108.62   1,214,532,850.19   1,173,756,182.17   

รวมสินทรัพย 10,369,007,465.65          9,814,779,957.85   2,545,713,577.77   2,695,441,934.68   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท ไทยโพลคีอนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
  

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงิน 23 616,087,403.07              382,716,465.70     363,041,639.70     182,186,438.83     

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 24 924,209,349.06              985,816,828.52     427,598,855.21     645,076,918.41     

ประมาณการคาซอมระยะประกัน 51,148,637.20                68,837,837.44       48,742,637.20       68,837,837.44       

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 5.2,25 162,814,481.35              107,445,292.90     158,705,031.68     96,920,301.70       

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญากอสราง 26 301,988,047.52              377,703,451.53     263,039,219.48     380,926,578.19     

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะซ้ือจะขาย 27 -                              45,000.00             -                      -                      

เงินกูยืมระยะยาว

สวนท่ีครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 28 598,645,965.44              592,135,730.23     51,208,161.01       48,575,730.23       

หน้ีสินตามสัญญาเชา

สวนท่ีครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป 29 17,333,548.45                8,512,244.54         5,104,929.74         3,477,232.54         

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 5.2 -                              -                      45,000,000.00       -                      

ประมาณการหน้ีสิน 2,877,535.84                 1,976,118.76         -                      -                      

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 3,420.42                       131,845.01           -                      -                      

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,675,108,388.35           2,525,320,814.63   1,362,440,474.02   1,426,001,037.34   

หน้ีสินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 28 3,042,495,913.30           2,957,618,603.50   46,060,429.52       93,778,603.50       

หน้ีสินตามสัญญาเชา 29 52,907,487.08                13,817,358.28       14,922,057.07       12,395,715.93       

ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับ

ผลประโยชนพนักงาน 30 40,025,985.00                32,551,487.00       28,205,929.00       21,739,777.00       

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 5.2,25 110,949,253.14              88,461,554.76       67,739,243.79       88,009,631.60       

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 3,246,378,638.52           3,092,449,003.54   156,927,659.38     215,923,728.03     

รวมหน้ีสิน 5,921,487,026.87           5,617,769,818.17   1,519,368,133.40   1,641,924,765.37   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน
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 95 

บริษัท ไทยโพลคีอนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
  

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สวนของผู ถือหุน

ทุนเรือนหุน - มูลคาหุนละ 1.00 บาท 

     ทุนจดทะเบียน

    หุนสามัญ 572,759,484 หุน 572,759,484.00              572,759,484.00     572,759,484.00     572,759,484.00     

ทุนท่ีออกและชําระแลว 

    หุนสามัญ 572,759,484 หุน 572,759,484.00              572,759,484.00     572,759,484.00     572,759,484.00     

สวนเกินมูลคาหุน 229,301,838.00              229,301,838.00     229,301,838.00     229,301,838.00     

กําไร(ขาดทุน)สะสม 

จัดสรรแลว 

    ทุนสํารองตามกฎหมาย 32 136,872,339.95              113,098,042.15     15,047,886.46       14,245,889.13       

ยังไม ไดจัดสรร (510,008,199.48) (462,049,659.60) 209,236,235.91     237,209,958.18     

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 1,192,354,767.64           1,193,573,943.86   -                      -                      

รวมสวนของบ ริษัทใหญ 1,621,280,230.11           1,646,683,648.41   1,026,345,444.37   1,053,517,169.31   

สวนไดเสียท่ีไม มี อํานาจควบคุม 2,826,240,208.67           2,550,326,491.27   -                      -                      

รวมสวนของผู ถือหุน 4,447,520,438.78           4,197,010,139.68   1,026,345,444.37   1,053,517,169.31   

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน 10,369,007,465.65          9,814,779,957.85   2,545,713,577.77   2,695,441,934.68   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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งบกําไรขาดทุน 

บริษัท ไทยโพลคีอนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
  

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายไดจากการรับเหมากอสราง 2,166,247,593.85   2,097,310,806.22   2,435,135,717.66     3,716,632,255.36      

รายไดจากการขายไฟฟา 1,777,373,129.97   1,642,022,088.85   -                        -                         

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 28,570,000.00       53,605,113.41       -                        -                         

รายไดจากการขายสินคาและบริการ 2,137,179.25         5,088,886.95         -                        -                         

รวมรายได 3,974,327,903.07   3,798,026,895.43   2,435,135,717.66     3,716,632,255.36      

ตนทุนรับเหมากอสราง (2,021,519,452.44) (1,963,381,217.11) (2,267,072,205.83) (3,423,662,907.88)

ตนทุนจากการขายไฟฟา (1,150,447,014.93) (883,096,553.93) -                        -                         

ตนทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย (14,330,414.73) (36,120,409.31) -                        -                         

ตนทุนจากการขายสินคาและบริการ (1,505,577.30) (4,687,406.26)        -                        -                         

รวมตนทุน (3,187,802,459.40)  (2,887,285,586.61)  (2,267,072,205.83)     (3,423,662,907.88)     

กําไรข้ันตน 786,525,443.67     910,741,308.82 168,063,511.83        292,969,347.48        

รายไดอ่ืน 30,110,628.25       41,333,594.96       61,267,838.84         49,167,948.40          

กําไรกอนคาใชจาย 816,636,071.92     952,074,903.78     229,331,350.67        342,137,295.88        

ตนทุนในการจัดจําหนาย (3,280,508.77) (4,670,582.97) -                        -                         

คาใชจายในการบริหาร (358,269,450.69) (341,893,986.15) (222,513,388.58)   (209,846,108.62)

โอนกลับ (คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน) (14,902,753.46) (19,031,252.05) 15,133,344.19           (15,126,370.47)

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงาน 440,183,359.00     586,479,082.61     21,951,306.28          117,164,816.79        

รายไดทางการเงิน 10,842,406.90       7,185,671.24         19,476,721.97         22,391,312.16          

ตนทุนทางการเงิน (114,327,944.65) (89,829,948.15) (26,684,288.24)   (11,078,149.57)

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการรวมคา 189,355.87           9,223,616.87         -                        -                         

ขาดทุนจากการดําเนินงานท่ียกเลิก -                      (1,163,003.48) -                        -                         

กําไรกอนภาษีเงินได 336,887,177.12     511,895,419.09     14,743,740.01          128,477,979.38        

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได 36, 38 4,128,418.62         14,230,671.01       1,296,206.66             (24,768,897.45)

กําไรสําหรับป 341,015,595.74     526,126,090.10     16,039,946.67         103,709,081.93        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยโพลคีอนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีจะไม ถูกจัดประเภทใหม

     ไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

          ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาใหมจากประมาณการ

               ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (3,288,013.22) (3,992,211.46) (3,801,782.40) (1,770,126.40)

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับป (3,288,013.22) (3,992,211.46) (3,801,782.40) (1,770,126.40)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 337,727,582.52     522,133,878.64 12,238,164.27         101,938,955.53

การแบ งป นกําไรรวม

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 15,552,697.81       95,265,438.47       16,039,946.67         103,709,081.93        

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไม มี อํานาจควบคุม 325,462,897.93     430,860,651.63     -                        -                         

กําไรสําหรับป 341,015,595.74     526,126,090.10     16,039,946.67         103,709,081.93        

การแบ งป นกําไรเบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 15,225,647.13       96,481,279.27       12,238,164.27         101,938,955.53        

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไม มี อํานาจควบคุม 322,501,935.39     425,652,599.37     -                        -                         

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 337,727,582.52     522,133,878.64     12,238,164.27         101,938,955.53        

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน          33

กําไรตอหุน 0.03 0.17 0.03 0.18

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก(หุน) 572,759,484         572,759,484 572,759,484            572,759,484

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม 

บริษัท ไทยโพลคีอนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม 

สําหรับป สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

จัดสรรแลว สํารองจาก ผลตางจากการ

ทุนท่ีออก สวนเกิน ทุนสํารอง การจายโดย เปล่ียนแปลงสัดสวน รวมองคประกอบอ่ืน รวมสวนของ สวนไดเสียท่ี รวม

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไม ไดจัดสรร ใชหุนเปนเกณฑ เงินลงทุนในบริษัทยอย ของสวนของผู ถือหุน เจาของบริษัทใหญ ไมมี อํานาจควบคุม สวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 572,759,484.00 229,301,838.00       75,151,564.24         (520,584,460.96)       10,208,963.35         1,183,645,453.87     1,193,854,417.22     1,550,482,842.50     2,234,483,651.98     3,784,966,494.48     

การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

รับชําระคาหุนสามัญของบริษัทยอย - สวนท่ีเปนของสวนไดเสีย

     ท่ีไมมี อํานาจควบคุม -                        -                        -                        -                        -                        (280,473.36)            (280,473.36)            (280,473.36)            79,905,473.36         79,625,000.00         

หุนสามัญลดลงจากการจําหนาย-สวนท่ีเปนของสวนไดเสีย

     ท่ีไมมี อํานาจควบคุม -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (13,000,000.00)        (13,000,000.00)        

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไม มี อํานาจควบคุมของบริษัทยอย

     ลดลงสุทธิจากการดําเนินงานท่ียกเลิก -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        209,592.75             209,592.75             

ทุนสํารองตามกฎหมาย 32 -                        -                        37,946,477.91         (37,946,477.91)        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

เงินปนผลจาย 31 -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (176,924,826.19)       (176,924,826.19)       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                        -                        -                        96,481,279.27         -                        -                        -                        96,481,279.27         425,652,599.37       522,133,878.64       

รวมการเปล่ียนแปลงสวนของผู ถือหุน -                        -                        37,946,477.91         58,534,801.36         -                        (280,473.36)            (280,473.36)            96,200,805.91         315,842,839.29       412,043,645.20       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 572,759,484.00       229,301,838.00       113,098,042.15       (462,049,659.60)       10,208,963.35         1,183,364,980.51     1,193,573,943.86     1,646,683,648.41     2,550,326,491.27     4,197,010,139.68     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 572,759,484.00 229,301,838.00       113,098,042.15       (462,049,659.60)       10,208,963.35         1,183,364,980.51     1,193,573,943.86     1,646,683,648.41     2,550,326,491.27     4,197,010,139.68     

การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

รับชําระคาหุนสามัญของบริษัทยอย-สวนท่ีเปนของ

     สวนไดเสียท่ีไม มี อํานาจควบคมุ -                        -                        -                        -                        (1,219,176.22)          (1,219,176.22)          (1,219,176.22)          141,457,567.39       140,238,391.17       

ทุนสํารองตามกฎหมาย 32 -                        -                        23,774,297.80         (23,774,297.80)        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

เงินปนผลจาย 31 -                        -                        -                        (39,409,889.21)        -                        -                        -                        (39,409,889.21)        (188,045,785.38)       (227,455,674.59)       

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                        -                        -                        15,225,647.13         -                        -                        -                        15,225,647.13         322,501,935.39       337,727,582.52       

รวมการเปล่ียนแปลงสวนของผู ถือหุน -                        -                        23,774,297.80         (47,958,539.88)        -                        (1,219,176.22)          (1,219,176.22)          (25,403,418.30)        275,913,717.40       250,510,299.10       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 572,759,484.00       229,301,838.00       136,872,339.95       (510,008,199.48)       10,208,963.35         1,182,145,804.29     1,192,354,767.64     1,621,280,230.11     2,826,240,208.67     4,447,520,438.78     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กําไร(ขาดทุน)สะสม องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 

 99 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ 

บริษัท ไทยโพลคีอนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ 

สําหรับป สิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนท่ีออก สวนเกิน จัดสรรแลว รวม

หมายเหตุ และชําระแลว มูลคาหุน ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไม ไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

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

การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

ทุนสํารองตามกฎหมาย 32 -                          -                          5,185,454.10             (5,185,454.10)            -                          

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                          -                          -                          101,938,955.53         101,938,955.53         

รวมการเปล่ียนแปลงสวนของผู ถือหุน -                          -                          5,185,454.10             96,753,501.43           101,938,955.53         

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 572,759,484.00         229,301,838.00         14,245,889.13           237,209,958.18         1,053,517,169.31       

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 572,759,484.00         229,301,838.00         14,245,889.13           237,209,958.18         1,053,517,169.31       

การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

ทุนสํารองตามกฎหมาย 32 -                          -                          801,997.33               (801,997.33)              -                          

เงินปนผลจาย 31 -                          -                          -                          (39,409,889.21)          (39,409,889.21)          

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                          -                          -                          12,238,164.27           12,238,164.27           

รวมการเปล่ียนแปลงสวนของผู ถือหุน -                          -                          801,997.33               (27,973,722.27)          (27,171,724.94)          

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 572,759,484.00         229,301,838.00         15,047,886.46           209,236,235.91         1,026,345,444.37       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท

กําไร(ขาดทุน)สะสม
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งบกระแสเงินสด 

บริษัท ไทยโพลคีอนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงนิสด สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
  

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํา เนินงาน

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 341,015,595.74    526,126,090.10      16,039,946.67     103,709,081.93    

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน) เปนเงินสดรับ(จาย)

    จากกิจกรรมดําเนินงาน

ปรับปรุง(รายได)คาใชจายภาษีเงินได (4,128,418.62)      (14,230,671.01)      (1,296,206.66)      24,768,897.45     

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 230,102,578.06    167,344,148.51      16,400,475.73     14,247,759.89     

(โอนกลับ) คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 14,902,753.46     19,031,252.05       (15,133,344.19)     15,126,370.47     

หน้ีสูญ 1,269,241.70       297,000.00           1,269,241.70       297,000.00          

ขาดทุนจากการปรับมูลคา 1,566,988.03       -                      1,566,988.03       -                    

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน (34,671.75)          (698,669.02)           (34,671.75)          (698,669.02)         

(กําไร)ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพ่ือคา -                    (82,606.90)            -                    -                    

สวนแบง(กําไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา (189,355.87)         (9,223,616.87)        -                    -                    

ขาดทุนจากการดําเนินงานท่ียกเลิก -                    1,163,003.48         -                    -                    

(กําไร)ขาดทุนจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน -                    (1,137,000.00)        -                    (1,137,000.00)      

(กําไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ (2,348,292.26)      218,351.35           (2,086,991.49)      217,702.34          

ตัดจําหนายสินทรัพย 374,462.73          2,206,955.54         57,853.62           1,270,070.47       

ประมาณการคาซอมระยะประกัน (โอนกลับประมาณการคาซอม) (12,670,111.51)     27,647,343.66       (15,076,111.51)     27,647,343.66     

คาเผ่ือการดอยคาสินทรัพย (โอนกลับคาเผ่ือการดอยคา) (123,373.70)         123,373.70           -                    -                    

ภาษีถูกหัก ณ ท่ีจายตัดจาย 251,152.66          1,587,996.68         95,151.38           -                    

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน 5,596,303.27       6,409,891.82         3,417,924.00       4,176,079.00       

รายไดเงินปนผล -                    -                      (34,931,041.56)     (24,219,959.15)     

คาใชจายดอกเบ้ีย 114,327,944.65    89,829,948.15       26,684,288.24     11,078,149.57     

กําไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 689,912,796.59    816,612,791.24      (3,026,497.79)      176,482,826.61    

สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) .

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 85,088,124.42     66,331,242.39       -                    -                    

ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 175,056,547.78    (174,663,746.50)     (5,977,520.51)      77,223,658.06     

ลูกหน้ีการคา - บริษัทอ่ืน 60,982,027.21     63,312,734.81       116,422,698.40    71,318,547.84     

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (7,500,446.10)      (104,383,223.38)     (37,694,575.61)     (40,666,294.20)     

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา 54,895,268.77     (168,546,046.42)     147,205,146.65    (122,659,055.90)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยโพลคีอนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงนิสด (ตอ) 

สําหรับป สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
  

2563 2562 2563 2562

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน (53,032,355.10)       (42,166,788.69)      (44,139,908.33)     (206,199,600.24)   

เงินจายลวงหนาคากอสรางและซ้ือวัสดุ 126,250,471.44       (27,962,907.55)      75,623,473.91     48,101,842.11     

เงินจายลวงหนาคาที่ดิน -                       (57,258,300.00)      -                    -                    

สินคาคงเหลือ (21,588,906.93)       (18,111,945.23)      1,201,984.42       (11,019,773.13)     

โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา (102,433,428.36)      (71,911,346.12)      -                    -                    

ลูกหน้ีการคาที่ติดภาระคํ้าประกันต๋ัวแลกเงิน (6,167,415.55)         -                      (6,167,415.55)      -                    

เงินจายลวงหนาผูรับเหมา 11,994,923.85        11,797,622.72       11,994,923.85     11,797,622.72     

เงินจายลวงหนาคาบริการ (18,756,140.00)       7,750,000.00         -                    -                    

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,744,284.24          111,454.39           1,721,584.24       (170,985.61)         

หน้ีสินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจาหน้ีการคา 170,690,621.33       72,914,544.49       (213,798,468.28)   171,859,893.44    

เจาหน้ีหมุนเวียนอื่น (36,346,898.15)       (49,459,395.83)      (11,039,462.08)     (8,505,534.03)      

จายประมาณการคาซอมระยะประกัน (5,019,088.73)         (8,375,930.00)        (5,019,088.73)      (8,375,930.00)      

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน                                                                                                                                                 74,798,130.11        36,306,622.50       44,156,621.71     34,685,354.96     

หน้ีสินที่เกิดจากสัญญากอสราง (75,715,404.01)       174,314,642.21      (117,887,358.71)   (165,310,718.13)   

หน้ีสินที่เกิดจากสัญญาจะซ้ือจะขาย (45,000.00)             15,000.00             -                    -                    

จายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (2,904,008.27)         (2,780,972.82)        (1,704,000.00)      (1,914,408.00)      

เงินสดรับ(จาย)จากการดําเนินงาน 1,121,904,104.54    523,846,052.21     (48,127,862.41)     26,647,446.50     

จายดอกเบ้ีย (172,300,660.43)      (143,467,547.21)     (26,526,743.67)     (8,115,228.81)      

เงินสดรบัภาษีเงินได 64,099,010.93        243,970.32           64,099,010.93     -                    

เงินสดจายภาษีเงินได (61,458,058.32)       (112,631,172.78)     (49,808,913.80)     (104,994,842.40)   

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใช ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 952,244,396.72       267,991,302.54      (60,364,508.95)     (86,462,624.71)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรบั(จาย)สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน (2,870.49)               6,052,897.37         -                    1,782,900.59       

เงินสดรบั(จาย)เงินฝากท่ีติดภาระค้ําประกนั 82,695,108.07        (32,061,941.29)      38,724,298.21     18,602,105.93     

เงินสดรบัเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการที่เก่ียวของกัน 205,000,000.00       25,000,000.00       200,150,000.00    154,069,172.47    

เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกจิการที่เกี่ยวของกัน (53,020,000.00)       (272,032,037.00)     (213,428,300.00)   (289,463,837.00)   

เงินสดจายเพ่ือลงทุนในบริษัทยอย -                       -                      (67,500,000.00)     (2,500,000.00)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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บริษัท ไทยโพลคีอนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงนิสด (ตอ) 

สําหรับป สิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
  

2563 2562 2563 2562

เงินสดรับจากเงินปนผลในบริษัทยอย -                       -                      34,931,041.56     24,219,959.15     

เงินสดจายซ้ือกิจการ (124,813,741.09)      -                      -                    -                    

เงินสดรับเงินปนผลจากเงินลงทุนในกิจการรวมคา 20,539,000.00        18,647,250.00       -                    -                    

เงินสดรับสุทธิจากการเลิกกิจการในบริษัทยอย -                       1,280,333.20         -                    -                    

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ 7,316,998.49          75,789.16             2,166,998.49       73,920.00           

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน -                       1,800,000.00         -                    1,800,000.00       

เงินสดจายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน (3,094,249.21)         -                      -                    -                    

เงินสดจายเพ่ือซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (1,116,927,980.98)   (1,590,888,384.42)  (12,570,992.55)     (17,586,411.04)     

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยสิทธิการใช (724,784.11)            -                      (724,784.11)         -                    

เงินสดจายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไม มีตวัตนอื่น (1,342,220.00)         (1,002,700.00)        (1,240,970.00)      (975,700.00)         

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใช ไป ใน)กิจกรรมลงทุน (984,374,739.32)      (1,843,128,792.98)  (19,492,708.40)     (109,977,889.90)   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจาก(จายคืน)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

    ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 234,046,749.10       227,699,284.20      180,862,900.07    25,883,133.23     

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 35,000,000.00        50,000,000.00       45,000,000.00     -                    

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (35,000,000.00)       (50,000,000.00)      -                    (30,000,000.00)     

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะส้ันบุคคลท่ีเก่ียวของกัน 10,000,000.00        -                      -                    -                    

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันบุคคลที่เกี่ยวของกัน (10,000,000.00)       -                      -                    -                    

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 544,064,737.57       1,718,630,000.00   5,760,737.57       150,000,000.00    

เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาว (452,677,192.56)      (331,885,666.27)     (50,846,480.77)     (7,645,666.27)      

เงินสดจายหน้ีสินตามสัญญาเชา (17,531,755.14)       (9,650,598.03)        (4,177,934.57)      (1,858,590.31)      

รับเงินคาหุนสามัญบริษัทยอย - สวนไดเสียท่ีไม มีอํานาจควบคุม 22,000,000.00        79,625,000.00       -                    -                    

เงินสดจายคืนทุนในบริษัทยอยที่เลิกกิจการ-สวนไดเสียที่ไม มีอํานาจควบคุม -                       (875,000.00)           -                    -                    

เงินสดจายจากการโอนหุนสามัญ-สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม -                       (12,912,500.00)      -                    -                    

เงินสดจายเงินปนผล (227,295,211.68)      (176,925,150.67)     (39,249,426.30)     (324.48)               

เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใช ไป ใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 102,607,327.29       1,493,705,369.23   137,349,796.00    136,378,552.17    

เงินสดและรายการเทียบ เทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 70,476,984.69        (81,432,121.21)      57,492,578.65     (60,061,962.44)     

เงินสดและรายการเทียบ เทาเงินสด ณ วันตนป 95,346,934.21        176,779,055.42      9,284,070.51       69,346,032.95     

เงินสดและรายการเทียบ เทาเงินสด ณ วันสิ้นป 165,823,918.90       95,346,934.21       66,776,649.16     9,284,070.51       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยโพลคีอนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกระแสเงนิสด (ตอ) 

สําหรับป สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

เป ดเผยขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับกระแสเงินสด

รายการไมกระทบเงินสด

             สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

                        1.  บริษัทฯ และบรษัิทยอย ซ้ือสินทรัพย จํานวน 95.05 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวม และบริษัทฯ  ซ้ือสินทรัพย จํานวน 0.35 ลานบาท 

                              สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันส้ินป ยังไมครบกําหนดชําระจึงแสดงไวเปนเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น

                        2.  กลุมบริษัทซ้ือสินทรัพยตามสัญญาเชา จํานวน 65.44 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวม และจํานวน 8.33 ลานบาทสําหรับงบการเงิน

                              เฉพาะกิจการ

                        3.  บริษัทยอยโอนเงินจายลวงหนาคาที่ดินเปนโครงการอสังหารมิทรัพยระหวางการพัฒนา จํานวน  48.56 ลานบาท  และที่ดิน อาคาร 

                              จํานวน 8.70 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวม

                        4. บริษัทยอยโอนเงินจายลวงหนาคากอสรางและซ้ือวัสดุ จํานวน 4.87 ลานบาท เปนที่ดิน อาคาร สําหรับงบการเงินรวม

                        5.  บริษัทฯ ตัดลูกหน้ีหมุนเวียนอื่นเปนหน้ีสูญ จํานวน 1.27 ลานบาทสําหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ

                        6.  บริษัทฯ  โอนเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกจิการท่ีเกี่ยวของกันแหงหน่ึงจํานวน  202.50  ลานบาทเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยสําหรับ

                              งบการเงินเฉพาะกิจการ

             6.2.1  สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

                        1.  กลุมบริษัทซ้ือสินทรัพย จํานวน 413.78 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวม และบริษัทฯ ซ้ือสินทรัพย จํานวน 1.05 ลานบาทสําหรับงบการเงิน

                              เฉพาะกิจการ ณ วันส้ินป ยังไมครบกําหนดชําระจึงแสดงไวเปนเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น

                        2.  บริษัทฯ  ซ้ือสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน จํานวน 16.90 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

                        3.  บริษัทยอยโอนเงินจายลวงหนาคาที่ดินเปนโครงการอสังหารมิทรัพยระหวางการพัฒนา  จํานวน  102.85  ลานบาทสําหรับงบการเงินรวม

                        4. บริษัทยอยโอนอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา จํานวน 4.79 ลานบาท และเงินจายลวงหนาคากอสรางและซ้ือวัสด ุจํานวน 1.68 ลานบาท 

                              เปนที่ดิน อาคาร สําหรับงบการเงินรวม

                        5. บริษัทยอยรับโอนหุนจากผูถือหุนเดิม จํานวน 13.00 ลานบาท ชําระคาหุนจํานวน 12.91 ลานบาท คงเหลือจํานวน 0.09 ลานบาท

                        6. บริษัทยอยบางแหง  ไดจดทะเบยีนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา  ทําใหเกิดรายการที่ไมกระทบเงินสดและรายการที่ทําให

                              เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดลดลง ดังน้ี

                              สินทรัพยลดลงจากบริษัทยอยเลิกกจิการ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 213,410.74

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 2,500,012.50

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น (135,012.50)

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิกอนสวนท่ีเปนของสวนไดเสียที่ไม มีอํานาจควบคุม 2,578,410.74

สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (1,084,666.80)

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิ 1,493,743.94

หัก  เงินสดรับจากการเลิกกจิการในบริษัทยอย (1,493,743.94)

กําไรจากการเลิกกิจการในบริษัทยอย -                    

เงินสดรับจากการเลิกกจิการในบริษัทยอย 1,493,743.94

หัก  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่มีอยูในบริษัทยอย ณ วันเลิก (213,410.74)

เงินสดรับสุทธิจากการเลิกกิจการในบริษัทยอย 1,280,333.20

งบการเงินรวม (บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

บริษัท ไทยโพลคีอนส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป สิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

1.  ขอมูลท่ัวไป  

     1.1  บริษัท  ไทยโพลีคอนส  จํากัด  (มหาชน)  ทะเบียนเลขท่ี  0107551000037   บริษัทไดจดทะเบียนเขาเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย

             แหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2552 โดยหลักทรัพยทําการซ้ือขายในสวนของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ และตอมาในวันท่ี 

             16   ธันวาคม 2553   ไดรับอนุมั ติใหหลักทรัพยทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับเหมา

             กอสราง 

     1.2  บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  มี ท่ีอยูตาม ท่ีไดจดทะเบียนไวดังน้ี

             1.2.1  สํานักงานใหญ ต้ังอยูเลขท่ี  2, 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29  แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว  

                      กรุงเทพมหานคร

            1.2.2  สํานักงานสาขา ต้ังอยูเลขท่ี 140 ถนนกําปงบารู ตําบลบางนาค  อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส

            1.2.3  สํานักงานสาขา ต้ังอยูเลขท่ี 106 หมู  10 ถนนนาเกลือ ตําบลบานา อําเภอเมืองปตตานี จังหวัดปตตานี

            1.2.4  สํานักงานสาขา ต้ังอยูเลขท่ี 74 หมู  5 ตําบลจะโหนง อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

            1.2.5  สํานักงานสาขา ต้ังอยูเลขท่ี 92/7 หมู  6 ตําบลบางเตย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

2.  หลักเกณฑ ในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน 

     2.1  เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

            งบการเงินน้ีไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี

     ในพระบรมราชูปถัมภ  (“สภาวิชาชีพบัญชี”)  กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   ลงวันท่ี 

     22 มกราคม 2544  เร่ือง การจัดทําและสงงบการเงิน  และรายการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 

     พ.ศ.2544 โดยรูปแบบการนําเสนองบการเงินไมแตกตางอยางมีสาระสําคัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 

     2562 เร่ือง กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562

            งบการเงินของกลุมบริษัทจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการในงบการเงินยกเวน

     รายการท่ีเปดเผยไวในนโยบายการบัญชีท่ีเก่ียวของ

            การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

            ในปจจุบัน  มีการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงสงผลตอลักษณะการดําเนินกิจกรรมตามปกติ

     ของผูคนสวนใหญ  และสงผลกระทบตอธุรกิจโดยท่ัวไป  รวมถึงธุรกิจของกลุมบริษัทเน่ืองจากสถานการณดังกลาว ฝายบริหารของ

     กลุมบริษัทไดประเมินผลกระทบในเร่ืองดังกลาวตองบการเงินอยางรอบคอบและจะประเมินสถานการณอยางตอเน่ืองตอไป
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            แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ

     การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

            สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือ

     รองรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  โดยมี วัตถุประสงคเพ่ือลดผล

     กระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ  และเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชี

     ในชวงเวลาท่ียังมีความไมแนนอนเก่ียวกับสถานการณดังกลาว

            แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกลาวไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใชสําหรับการจัดทํา

     งบการเงินของกลุมบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในชวงเวลาระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

            กลุมบริษัทเลือกใชมาตรการผอนปรนช่ัวคราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีดังตอไปน้ี

     - เลือกท่ีจะไมตองนําขอมูลท่ีมีการคาดการณไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิต

        ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีกลุมบริษัทใชวิธีการอยางงายในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

     - เลือกท่ีจะไม นําสถานการณ COVID-19 มาถือเปนขอบงช้ีของการดอยคา ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 เร่ือง การดอยคา

        ของสินทรัพย

     - เลือกท่ีจะไม นําขอมูลจากสถานการณ COVID-19 ท่ีอาจจะกระทบตอการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมาใชประกอบ

        การทดสอบการดอยคาของคาความนิยม

     2.2  การวัดมูลคายุติธรรม

            นโยบายการบัญชีและการเปดเผยขอมูลของกลุมบริษัทฯหลายขอ  กําหนดใหมีการวัดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและหน้ีสิน

     ทางการเงินและไม ใชทางการเงิน 

            กลุมบริษัทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุมผูประเมินมูลคา 

     ซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมตอการวัดมูลคายุติธรรมท่ีมี นัยสําคัญ  รวมถึงการวัดมูลคายุติธรรมระดับ 3  และรายงานโดยตรง

     ตอผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน 

            ผูประเมินมูลคามีการทบทวนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได   และปรับปรุงการวัดมูลคาท่ีมี นัยสําคัญอยางสมํ่าเสมอ   หากมีการ

     ใชขอมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวัดมูลคายุติธรรม เชน ราคาจากนายหนา หรือการต้ังราคา ผูประเมินไดประเมินหลักฐานท่ีไดมาจาก

     บุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอสรุปเก่ียวกับการวัดมูลคา         รวมถึงการจัดระดับช้ันของมูลคายุติธรรมวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินอยางเหมาะสม 

            เมื่ อวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสิน  กลุมบริษัทไดใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดมูลคา

     ยุติธรรมเหลาน้ีถูกจัดประเภทในแตละลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมตามขอมูลท่ีใชในการประเมินมูลคาดังน้ี 

   -   ขอมูลระดับ 1  เปนราคาเสนอซ้ือขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกัน 

            และกิจการสามารถเขาถึงตลาดน้ัน ณ วันท่ีวัดมูลคา



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 

 106 

 

   -   ขอมูลระดับ 2 เปนขอมูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโดยตรง (เชน ราคาขาย) หรือโดยออม (เชน ราคาท่ีสังเกตได) สําหรับสินทรัพยน้ัน

            หรือหน้ีสินน้ันนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูในขอมูลระดับ 1

   -   ขอมูลระดับ 3  เปนขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ัน

            หากขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินถูกจัดประเภทลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีแตกตางกัน 

     การวัดมูลคายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมของขอมูลท่ีอยูในระดับ

     ตํ่าสุดท่ีมี นัยสําคัญสําหรับการวัดมูลคายุติธรรมโดยรวม 

            กลุมบริษัทรับรูการโอนระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดรายการ

     2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในงวดปจจุบัน

            ในระหวางป   กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

     (ปรับปรุง  2562)  และฉบับใหม   จํานวนหลายฉบับ  ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 

     1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมี ข้ึนเพ่ือใหมี เน้ือหาเทาเทียมกับ

     มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ   โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให

     แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน     การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไม มีผลกระทบอยางเปน

     สาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม ซ่ึงไดมีการเปล่ียนแปลงหลักการ

     สําคัญ สามารถสรุปไดดังน้ี  

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุมเคร่ืองมือทางการเงิน

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  กลุม เคร่ืองมือทางการเงิน   ประกอบดวยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน  จํานวน  5  ฉบับ 

     ไดแก 

         มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 7 การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน

ฉบับท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน

         มาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

         การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 16 การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ

      ในหนวยงานตางประเทศ

ฉบับท่ี 19 การชําระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน
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            มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมดังกลาวขางตน กําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการ

     เงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหนาย     โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน    ลักษณะของกระแสเงินสดตาม

     สัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ  (Business   Model)    หลักการเก่ียวกับวิธีการคํานวณการดอยคาของเคร่ืองมือทางการเงิน   โดยใช

     แนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  และหลักการเก่ียวกับการบัญชีปองกันความเส่ียง   รวมถึงการแสดงรายการและ

     การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

            มาตรฐานกลุมน้ีไม มีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ท่ี 16 เร่ือง สัญญาเชา

            มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเชา และการตีความมาตรฐานการ

     บัญชีท่ีเก่ียวของ  มาตรฐานฉบับน้ีไดกําหนดหลักการของการรับรูรายการ  การวัดมูลคา  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของ

     สัญญาเชา และกําหนดใหผูเชารับรูสินทรัพยและหน้ีสินสําหรับสัญญาเชาทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเชามากกวา 12 เดือน เวนแต

     สินทรัพยอางอิงน้ันมีมูลคาตํ่า

            การบัญชีสําหรับผูใหเชาไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผูใหเชายังคงตองจัดประเภท   

     สัญญาเชา เปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาเงินทุน โดยใชหลักการเชนเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17

            กลุมบริษัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรูผลกระทบสะสมของการนํามาตรฐานการรายงาน

     ทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับกําไรสะสม  ณ   วันท่ี  1  มกราคม  2563  และไมปรับยอนหลังงบการเงิน

     ปกอนท่ีแสดงเปรียบเทียบ

     2.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564

            สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง

     ซ่ึงจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิม ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     ดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมี ข้ึนเพ่ือใหมี เน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญ

     เปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน  ประกอบดวยการปรับปรุงการอางอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐาน

     การรายงานทางการเงิน คํานิยามของธุรกิจ คํานิยามของความมีสาระสําคัญ

            ปจจุบันฝายบริหารของกลุมบริษัท อยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเร่ิมนํามาตรฐานกลุมดังกลาว

     มาถือปฏิบัติ

3.  เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

     3.1  ในการจัดทํางบการเงินรวมถือหลักเกณฑการรวมเฉพาะบริษัท  ซ่ึงบริษัท ไทยโพลีคอนส  จํากัด  (มหาชน)   มี อํานาจควบคุมใน

             บริษัทเหลาน้ันท้ังทางตรงและทางออม หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการระหวางกันท่ีเปนสาระสําคญัแลว โดยบริษัทฯได

             นําบริษัทยอยมาจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีมี อํานาจควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯ   ส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยน้ัน   
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     3.2  งบการเงินรวมน้ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานรวมของบริษัท ไทยโพลีคอนส  จํากัด 

             (มหาชน)   และบริษัทยอยเทาน้ัน  การใชขอมูลตามงบการเงินเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน   อาจมีขอจํากัดดานลักษณะธุรกิจท่ีคอนขาง

            แตกตางกันในบรรดาบริษัทตาง ๆ  ท่ีนํางบการเงินมาประกอบเปนงบการเงินรวม

     3.3  งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงเปนบริษัทใหญ และงบการเงินบริษัทยอย 

            ซ่ึงบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) เขาถือหุนหรือมีอํานาจควบคุมอยางเปนสาระสําคัญในบริษัทยอย  ดังน้ี

จัดต้ังข้ึน

การประกอบธุรกิจ ในประเทศ

2563 2562

บริษัทยอย 

บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด พัฒนา

อสังหาริมทรัพย ไทย 99.99                 99.99                          

บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด ซ้ือ ขายสินคา ไทย 99.99                 99.99                          

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด  (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจ

พลังงาน ไทย 41.26                 41.26                          

กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนส และ แหลมทอง พัทลุง รับเหมากอสราง ไทย 99.95                 99.95                          

กิจการรวมคา ทีพีซีไอ รับเหมากอสราง ไทย 99.00                 99.00                          

บริษัทยอยของบ ริษัท ทีพี ซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด ผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟา ไทย 73.12                 73.12                          

บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด ผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟา ไทย 65.00                 65.00                          

บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด ผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟา ไทย 68.54                 69.06                          

บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด ผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟา ไทย 60.00                 60.00                          

บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร  จํากัด ผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟา ไทย 51.00                 51.00                          

อัตราสวนรอยละท่ีถือ

โดยบริษัทหรือ

สวนแบงกําไรช่ือกิจการ
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จัดต้ังข้ึน

การประกอบธุรกิจ ในประเทศ

2563 2562

บริษัท  แมวงศ  เอ็นเนอย่ี จํากัด ผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟา ไทย 85.00                 85.00                          

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด ผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟา ไทย 87.73                 84.23                          

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด ผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟา ไทย 88.23                 84.23                          

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด ผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟา ไทย 89.00                 89.00                          

บริษัท อีโค เอ็นเนอรยี กรุป คอรปอเรช่ัน จํากัด ลงทุนในธุรกิจ

พลังงาน ไทย 99.87                 -                             

บ ริษัทยอยของบริษัท ทีพี ซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด

กิจการรวมคา ทีพีซีอีเอสจี ขายสินคาและบริการ ไทย 99.99                 80.00                          

บ ริษัทยอยของบริษัท อีโคเอ็นเนอยี่ กรุป  คอรปอเรช่ัน จํากัด

บริษัท ประชารัฐชีวมวล แมลาน จํากัด ผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟา ไทย 48.92                 -                             

บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จํากัด ผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟา ไทย 48.67                 -                             

4.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

     4.1  การรับรูรายไดและคาใชจาย

            4.1.1  กลุมบริษัทบันทึกรายไดจากการรับเหมากอสรางตามอัตราสวนของงานกอสรางท่ีทําเสร็จ    อัตราสวนของงานกอสรางท่ีทําเสร็จ

                      คํานวณโดยการเปรียบเทียบตนทุนงานกอสรางท่ีเกิดข้ึนแลวจนถึงวันส้ินงวดกับตนทุนงานกอสรางท้ังหมดท่ีคาดวาจะใชในการ

                      กอสรางตามสัญญา   กลุมบริษัทจะต้ังสํารองเผ่ือผลขาดทุนจากงานกอสรางทันทีท่ีทราบวาจะมีผลขาดทุนเกิดข้ึนสําหรับรายไดท่ี

                      รับรูแลวในงวดท่ีรายงาน      

ช่ือกิจการ

อัตราสวนรอยละท่ีถือ

โดยบริษัทหรือ

สวนแบงกําไร
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            มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ คือ ราคาขายโดยประมาณหักดวยตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการขาย 

            ตนทุนของโครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนาประกอบดวย  ตนทุนของแตละโครงการ รวมตนทุนจากการไดมา  คาใชจาย

       ในการพัฒนา ตนทุนการกูยืม และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตนทุนการกูยืม ซ่ึงบันทึกเปนราคาทุนของสินทรัพยเม่ือโครงการเร่ิมพัฒนา

       จนกระท่ังการพัฒนาสําเร็จพรอมขาย

     4.5  สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน

            4.5.1  สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนประเภทกองทุนรวมวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน

            4.5.2  สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนประเภทเงินฝากและตราสารหน้ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย

            4.5.3  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนประเภทกองทุนรวมจะใชราคามูลคาหนวยลงทุน (NAV) ท่ีประกาศ 

                      ณ วันท่ีรายงาน

     4.6  เงินลงทุนในบริษัทยอย

            บริษัทยอย หมายถึง บริษัทท่ีบริษัทใหญในกลุมบริษัทมี สิทธิออกเสียงท้ังทางตรงและทางออมมากกวาก่ึงหน่ึงของสิทธิในการออก

     เสียงท้ังหมด   หรือมี อํานาจในการควบคมุนโยบายการเงินและการดําเนินงานของบริษัทยอย บริษัทยอยดังกลาวไดถูกนํามารวมในการ

     จัดทํางบการเงิน  โดยเร่ิม ต้ังแตวันท่ีบริษัทใหญมี อํานาจควบคุม จนถึงวันท่ีบริษัทยอยดังกลาวไดขายออกไป   รายการและยอดคงเหลือ 

     ระหวางกลุมบริษัท    ตลอดจนกําไรขาดทุนท่ียังไม เกิดข้ึนไดตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว    นโยบายการบัญชีสําหรับบริษัทยอยจะ

     เปล่ียนแปลงเพ่ือใชนโยบายบัญชีเดียวกับกลุมบริษัทในการจัดทํางบการเงินรวม        

            เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใชวิธีราคาทุนหักดวยคาเผ่ือการดอยคา (ถามี )

     4.7  เงินลงทุนในกิจการรวมคา

            สวนไดเสียของบริษัทในกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมรวมกันท่ีเปนรวมคาแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีสวนไดเสีย โดยรวมสวนแบง

     กําไรหรือขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของกิจการท่ีควบคุมรวมกัน     นับจากวันท่ีมี อํานาจควบคุมรวมกัน      จนถึงวันท่ีอํานาจ 

    ควบคุมรวมกันส้ินสุดลง   ในกรณีท่ีสวนแบงขาดทุนของกิจการท่ีควบคุมรวมกันท่ีกลุมบริษัทไดรับรู   มี จํานวนเกินกวามูลคาเงินลงทุน

     ในกิจการท่ีควบคุมรวมกัน    มูลคาเงินลงทุนจะถูกลดลงเปนศูนย    และหยุดรับรูสวนแบงขาดทุน    เวนแตบริษัทฯ    มีภาระผูกพันตาม

     กฎหมาย  หรือภาระผูกพันจากการอนุมาน  บริษัทฯ จะรับรูขาดทุนเพ่ิมเปนหน้ีสิน

            เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมรวมกันแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยใชวิธีราคาทุนหักดวยคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)

     4.8  อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน

            อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน   ไดแก    อสังหาริมทรัพยท่ีถือครองโดยบริษัทเปนเจาของหรือผูเชาภายใตสัญญาเชาการเงินเพ่ือหา

     ประโยชนจากรายไดคาเชาหรือจากการเพ่ิม ข้ึนของมูลคาของสินทรัพยหรือท้ังสองอยาง      ท้ังน้ีไม ไดมีไวเพ่ือใชในการผลิตหรือจัดหา

     สินคาหรือใหบริการ หรือใชในการบริหารงานของกิจการ หรือขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ  
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     4.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ

            อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสมและหักคาเผ่ือการดอยคา(ถามี )   สวนท่ีดินแสดงตามราคาทุนหัก

     คาเผ่ือการดอยคา(ถามี )

            กลุมบริษัทตัดคาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ  โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังน้ี

จํานวนป

สวนปรับปรุงท่ีดิน 5

อาคาร 20 - 30

สวนปรับปรุงอาคาร 5

ระบบสาธารณูปโภค 5

เคร่ืองมือและอุปกรณ 5

เคร่ืองจักร 15-25

เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 3 - 5

ยานพาหนะ 5

            ท่ีดิน - บอดิน บริษัทฯ ตัดจายตามปริมาณการขุดดินไปใช

            เม่ือมีการขายหรือเลิกใชงานสินทรัพย กลุมบริษัทจะบันทึกตัดราคาทุนและคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยน้ันออกจากบัญชีและ

     รับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยเหลาน้ันในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

            ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะได รับคืน ซ่ึงคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคต

     จากการใชสินทรัพยอยางตอเน่ือง หรือจํานวนท่ีจะไดรับจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนจากการจําหนายสินทรัพยน้ันแลวแต

     จํานวนใดจะสูงกวา ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะได รับคืน

            การซอมแซมและบํารุงรักษา  จะรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในระหวางงวดบัญชีท่ีเกิดรายการข้ึน  ตนทุนของการปรับปรุงให

     ดีข้ึนอยางสําคัญจะถูกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพย  เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะ

     ไหลเขาสูกลุมบริษัทจะมี มูลคาสูงเกินกวามาตรฐานการใชประโยชนเดิมของสินทรัพยท่ีมี ไวต้ังแตตนเม่ือไดมาซ่ึงสินทรัพยท่ีมีอยูใน

     ปจจุบัน การปรับปรุงหลักจะถูกตัดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพยท่ีเก่ียวของ

            กําไรขาดทุนจากการขายท่ีดิน     อาคารและอุปกรณ     กําหนดข้ึนจากราคาตามบัญชี     และไดรวมอยูในการคํานวณกําไรจากการ

     ดําเนินงาน

            สินทรัพยระหวางติดต้ังแสดงในราคาทุน   โดยท่ียังไมมีการตัดคาเส่ือมราคา   จนกระท่ังสินทรัพยน้ันจะแลวเสร็จ   และพรอมท่ีจะ

     ใชงานไดตามวัตถุประสงค
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            ดอกเบ้ียจากการกูยืมเงินเพ่ือนํามาใชในการกอสรางอาคารและอุปกรณ   ไดบันทึกเปนสวนหน่ึงของตนทุนของสินทรัพยน้ันตลอด

     ชวงเวลาการกอสราง   และเตรียมสินทรัพยน้ันใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามประสงค   ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียท่ีเกิด

     จากเงินกูยืม

     4.10 ท่ีดินรอการพัฒนา

              ท่ีดินรอการพัฒนาแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย  (ถามี )    โดยราคาทุนประกอบดวยตนทุนท่ีดินและ

     ตนทุนในการพัฒนาท่ีดิน 

     4.11 สัญญาเชา

              นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563

              ณ  วันเร่ิมตนสัญญาเชา   กลุมบริษัทจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม    โดยสัญญาจะเปน

     สัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ก็ตอเม่ือสัญญาน้ันมีการใหสิทธิในการควบคุมการใชสินทรัพยท่ีระบุไดสําหรับชวงเวลาหน่ึง

     เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน

              กลุมบริษัทใชวิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา    เวนแตสัญญาเชาระยะส้ันและ

     สัญญาเชาท่ีสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า  ณ  วันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล (วันท่ีสินทรัพยอางอิงพรอมใชงาน)  กลุมบริษัทบันทึกสินทรัพย

     สิทธิการใชซ่ึงแสดงสิทธิในการใชสินทรัพยอางอิง และหน้ีสินตามสัญญาเชาตามการจายชําระตามสัญญาเชา 

              สินทรัพยสิทธิการใช

              สินทรัพยสิทธิการใชรับรู  ณ   วันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล   โดยแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการ

     ดอยคา (ถามี) และปรับปรุงดวยการวัดมูลคาของหน้ีสินตามสัญญาเชาใหม  (ถามี ) ราคาทุนดังกลาวประกอบดวย จํานวนเงินของหน้ีสิน

     ตามสัญญาเชาจากการวัดมูลคาเร่ิมแรก  ตนทุนทางตรงท่ีเกิดข้ึน  และการจายชําระตามสัญญาเชาใด ๆ ท่ีจายชําระ  ณ  วันท่ีสัญญาเชา

     เร่ิมมีผลหรือกอนวันท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเชาท่ีไดรับ

              หากความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงไดโอนใหกับกลุมบริษัท เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเชาหรือราคาทุนของสินทรัพยดังกลาว

     ไดรวมถึงการใชสิทธิเลือกซ้ือ คาเส่ือมราคาจะคํานวณจากอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย

              คาเส่ือมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญาเชา หรืออายุการ

     ใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยสิทธิการใชแตละประเภทแลวแตระยะเวลาใดจะตํ่ากวา ดังตอไปน้ี

จํานวนป 

เคร่ืองจักร 15

ยานพาหนะ 5



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 

 114 

 
  

              หน้ีสินตามสัญญาเชา

              ณ วันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล  กลุมบริษัทรับรูหน้ีสินตามสัญญาเชาดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชา คิดลด

     ดวยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเชาหรืออัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมสวนเพ่ิมของกลุมบริษัทหลังจากวันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล มูลคาตาม

     บัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเชาจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเชาและลดลงโดยสะทอนการจายชําระตามสัญญา

     เชาท่ีจายชําระแลว  นอกจากน้ีมูลคาตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเชาจะถูกวัดมูลคาใหม เมื่ อมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญา

     เชาใหม

              สัญญาเชาระยะส้ันและสัญญาเชาซ่ึงสินทรัพยอางอิงมีมูลคาตํ่า

              จํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาท่ีมีอายุสัญญาเชา  12  เดือนหรือนอยกวานับต้ังแตวันท่ีสัญญาเชาเร่ิมมีผล   หรือสัญญาเชาซ่ึง

     สินทรัพยอางอิงมี มูลคาตํ่า จะถูกรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา

              นโยบายการบัญชีท่ีถือปฎิบัติกอนวันท่ี 1 มกราคม 2563

              สัญญาเชาสินทรัพยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน   

     สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจาย

     ตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา  โดยจํานวนเงินท่ีตองจายจะปนสวนระหวางหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหไดอัตรา

     ดอกเบ้ียคงท่ีตอหน้ีสินคงคางอยูโดยพิจารณาแยกแตละสัญญา    ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงิน     จะบันทึกเปน

     หน้ีสินระยะยาว   สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเชา     สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชา

     การเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา 

              สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญตกอยูกับผูใหเชาจะจัดเปน

     สัญญาเชาดําเนินงาน    เงินท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน   (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรับจากผูใหเชา)     จะบันทึกใน

     งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชาน้ัน

     4.12 คาความนิยม

              บริษัทฯ   บันทึกมูลคาเร่ิมแรกของคาความนิยมในราคาทุน    ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนท่ีสูงกวามูลคายุติธรรมของ

     สินทรัพยสุทธิท่ีไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรูสวนท่ีสูงกวาน้ีเปน

     กําไรในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที

              บริษัทฯ แสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกป หรือ

     เม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงช้ีของการดอยคาเกิดข้ึน

              บริษัทฯ     จะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด     ท่ีคาดวาจะไดรับ

     ประโยชนเพ่ิมข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษัทฯ จะทําการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิด

     เงินสดแตละรายการ    หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคนืของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดตํ่ากวามูลคาตามบัญชี    บริษัทฯ 

     จะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต
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     4.13  สินทรัพยไมมี ตัวตนอ่ืน 

              สินทรัพยไมมี ตัวตนอ่ืนท่ีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนแสดงในราคาทุน หักคาตัดจําหนายสะสม  และคาเผ่ือการ

     ดอยคา (ถามี) โดยจะตัดจําหนายตามวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ ดังน้ี

จํานวนป

                           โปรแกรมคอมพิวเตอร 3 - 5

     4.14  การดอยคาของสินทรัพยท่ีไม ใชสินทรัพยทางการเงิน

              ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงช้ีเร่ืองการดอยคาหรือไม  ในกรณีท่ีมีขอบงช้ี

     จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

              ขาดทุนจากการดอยคารับรูเม่ือมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในกําไรหรือ

     ขาดทุน   เวนแตเม่ือมีการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพ่ิมของสินทรัพยช้ินเดียวกันท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนและ

     มีการดอยคาในเวลาตอมา ในกรณีน้ีจะรับรูในสวนของผูถือหุน

     4.15  รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ

              กลุมบริษัทแปลงคารายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีเกิดข้ึนใหเปนเงินบาท    โดยใชอัตราแลกเปล่ียน  ณ  วันท่ีเกิดรายการ และ  

     แปลงคาสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ   ณ   วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินใหเปนเงินบาท     โดยใชอัตรา

     แลกเปล่ียน  ณ  วันน้ัน  กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจายชําระท่ีเปนเงินตราตางประเทศ   และท่ีเกิดจากการแปลงคาสินทรัพย

     และหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที

     4.16  เคร่ืองมือทางการเงิน

              นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2563

              กลุมบริษัทรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยทางการเงินดวยมูลคายุติธรรม และบวกดวยตนทุนการทํารายการเฉพาะในกรณี

     ท่ีเปนสินทรัพยทางการเงินท่ีไม ไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน    อยางไรก็ตาม    สําหรับลูกหน้ีการคาท่ีไมมีองค

     ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยสําคัญ กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยทางการเงินดังกลาวดวยราคาของรายการ ตามท่ีกลาวไวใน

     นโยบายการบัญชีเร่ืองการรับรูรายได

              4.16.1  การจัดประเภทรายการและวัดมูลคา

                           สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหน้ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน   มูลคายุติธรรมผานกําไร

              ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตัดจําหนาย การจัดประเภทดังกลาวจะข้ึนอยูกับโมเดลธุรกิจของกลุมบริษัทในการจัดการ

              สินทรัพย และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินน้ัน

                           สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

                           หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 
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              4.16.2 การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน

                           สินทรัพยทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยน้ันไดส้ินสุดลง 

              หรือไดมีการโอนสิทธิท่ีจะไดรับกระแสเงินสดของสินทรัพยน้ัน   รวมถึงไดมีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบ

              ท้ังหมดของสินทรัพยน้ัน   หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน้ัน   แมวาจะไมมีการโอนหรือไม ไดคงไวซ่ึงความเส่ียง

              และผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของสินทรัพยน้ัน

                           กลุมบริษัทตัดรายการหน้ีสินทางการเงินก็ตอเม่ือไดมีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหน้ีสินน้ันแลว   มีการยกเลิก

              ภาระผูกพันน้ันหรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพันน้ัน   ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูใหเปนหน้ีสินใหม

              จากผูใหกูรายเดียวกัน ซ่ึงมีขอกําหนดท่ีแตกตางกันอยางมาก หรือมีการแกไขขอกําหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอยางเปนสาระ

              สําคัญ จะถือวาเปนการตัดรายการหน้ีสินเดิมและรับรูหน้ีสินใหม  โดยรับรูผลแตกตางของมูลคาตามบัญชีดังกลาวในสวน

              ของกําไรหรือขาดทุน 

              4.16.3 การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน

                           กลุมบริษัทใชวิธีการอยางงายในการคํานวณผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนสําหรับลูกหน้ีการคาและ

              สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา  ดังน้ัน  ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  กลุมบริษัทจึงไมมีการติดตามการเปล่ียนแปลงของ

              ความเส่ียงทางดานเครดิต         แตจะรับรูคาเผ่ือผลขาดทุนจากผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุของ

              ลูกหน้ีการคาและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา        โดยอางอิงจากขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีต 

              ปรับปรุงดวยขอมูลการคาดการณไปในอนาคตกับลูกหน้ีน้ันและสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ 

                           ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ

              ปฏิบัติผิดสัญญาท่ีมีความเปนไปไดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาดไว ในทางกลับกันผลขาดทุนดาน

              เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน  12  เดือนขางหนาแสดงถึงสัดสวนของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดตลอดอายุท่ีคาดวา

              จะเกิดจากเหตุการณปฏิบัติผิดสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีความเปนไปไดวาจะเกิดข้ึนภายใน 12 เดือนหลังจากวันท่ี

              รายงาน

              4.16.4 การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

                           สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะนํามาหักกลบกัน และแสดงดวยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน

              ก็ตอเมื่ อกิจการมีสิทธิบังคับใชไดตามกฎหมายอยูแลวในการหักกลบจํานวนเงินท่ีรับรู  และกลุมบริษัทมีความต้ังใจท่ีจะ

              ชําระดวยยอดสุทธิ หรือต้ังใจท่ีจะรับสินทรัพยและชําระหน้ีสินพรอมกัน
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                           นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติกอนวันที่ 1 มกราคม 2563

                           ลูกหน้ีการคา

                           ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่นแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ กลุมบริษัทต้ังคา

              เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเทากบัจํานวนหน้ีท่ีคาดวาจะเก็บเงินไม ได      โดยประมาณจากประสบการณในการเก็บหน้ีและ

              วิเคราะหฐานะลูกหน้ีแตละรายตามความเห็นชอบของฝายบริหาร

                           หน้ีสูญที่เกิดข้ึน จะรับรูไวในงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จโดยถือเปนสวนหน่ึงของคาใชจายในการบริหาร

     4.17  ประมาณการทางบัญชี

             ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝายบริหารตองใชการประมาณการรายการบัญชีบางรายการซ่ึงมี 

     ผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ดวยเหตุน้ีผลที่เกิดข้ึนจริงในภายหลังจึงอาจแตกตาง

     ไปจากจํานวนท่ีประมาณไว

     4.18  ประมาณการหน้ีสิน 

             กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสิน   เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือ

     จากการอนุมานอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของทรัพยากร

     เพ่ือจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเช่ือถือ         รายจายที่จะไดรับคืนบันทึกเปนสินทรัพย

     แยกตางหากก็ตอเม่ือการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอน เม่ือไดจายชําระประมาณการหน้ีสินไปแลว

     4.19  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

             บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกนักับบริษัท  หมายถึง  บคุคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท  ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะเปน

     โดยทางตรงหรือทางออม   หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท   รวมถึงบรษิัทที่ทําหนาที่ถือหุน  บรษัิทยอย  และกิจการท่ีเปน

     บริษัทยอยในเครือเดียวกัน  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซ่ึงถือหุนที่มี สิทธิออกเสียง

     ไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคญักับบริษัท   ผูบริหารสําคัญ    กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้ง    

     สมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลาน้ัน

             ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ   บริษัทฯ   คาํนึงถึงเน้ือหาของความ

     สัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
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     4.20  กองทุนสํารองเล้ียงชีพและผลประโยชนของพนักงาน

              4.20.1  กองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน

กลุมบริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ   ซ่ึงเปนลักษณะของแผนการจายสมทบ    ตามท่ีไดกําหนดการจายสมทบ

                          ไวแลว  สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกไปจากสินทรัพยกลุมบริษัทฯ  และไดรับการบริหารโดยผูจัดการ

                          กองทุนภายนอก   กองทุนสํารองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุมบริษัท 

                          เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิด

                          รายการน้ัน

              4.20.2  ผลประโยชนของพนักงาน

                                   กลุมบริษัทจัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังการเลิกจางเพ่ือจายใหแกพนักงานเปนไปตามกฎหมายแรงงานไทย     

                          มูลคาปจจุบันของหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน   ไดถูกรับรูรายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตามหลัก

                          คณิตศาสตรประกันภัย   โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว    (Projected Unit Credit Method)  ภายใตสมมติฐาน

                          เก่ียวกับเหตุการณในอนาคตท่ีกลุมบริษัทกําหนดข้ึนอยางเหมาะสม   สมมติฐานท่ีใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชน

                          ของพนักงานสุทธิประจําป     ไดรวมถึงอัตราสวนลด    อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนักงาน    และอัตราการเปล่ียนแปลง

                          ในจํานวนพนักงาน การเปล่ียนแปลงในอัตราเหลาน้ีมีผลตอประมาณการคาใชจายท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนของพนักงาน

                         สุทธิในทุกป       กลุมบริษัทไดมีการทบทวนอัตราสวนลดท่ีเหมาะสม       ซ่ึงสะทอนถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีควรนํามาใชในการ

                         คํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตท่ีคาดวาจะตองจายใหกับพนักงานในการประเมินอัตราสวนลด

                         ท่ีเหมาะสม กลุมบริษัทจะพิจารณาจากอัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาลซ่ึงจายในสกุลเงินท่ีไดรับประโยชน   

              4.20.3  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑท่ีชําระดวยตราสารทุน

                          กลุมบริษัทรับรูโครงการโดยใชหุนเปนเกณฑ เมื่ อไดรับบริการจากพนักงานตามมูลคายุติธรรมของสิทธิซ้ือ ณ วันใหสิทธิ 

                          โดยบันทึกเปนคาใชจายตามเง่ือนไขของระยะเวลาการใหบริการของพนักงานท่ีกําหนดไวในโครงการพรอมกับรับรู  

                          "สํารองจากการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ" ในสวนของผูถือหุน

     4.21  ภาษีเงินได

             ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

             4.21.1  ภาษีเงินไดปจจุบัน

                          กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณจากกําไร

                          ทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร
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              4.21.2  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

                          กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน 

                          ณ   วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเก่ียวของน้ัน   โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช  

                          ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน

                          หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีจะถูกรับรูทุกรายการยกเวนกรณี ดังตอไปน้ี

                          -  หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรกของคาความนิยมหรือเกิดจากการรับรูรายการเมื่อ

                              เร่ิมแรกของสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีไม ใชการรวมธุรกิจและไมสงผลกระทบตอกําไรทางบัญชี  และกําไรหรือขาดทุนทาง

                              ภาษี

                          -  หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีกิจการ

                              สามารถควบคุมระยะเวลาในการกลับรายการของผลแตกตางช่ัวคราว และมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไม มีการกลับ

                              รายการของผลแตกตางช่ัวคราวในอนาคตอันใกล

                          สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกรับรูสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี    และผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมได

                           ใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีกลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจาก

                           ผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม ไดใชน้ัน ยกเวนกรณี ดังตอไปน้ี

                          -  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากการรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีไม ใชการรวมธุรกิจ

                              และไมสงผลกระทบตอกําไรทางบัญชีและกําไรหรือขาดทุนทางภาษี

                          -  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเกิดจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยจะถูก   

                              รับรูเมื่ อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะมีการกลับรายการของผลแตกตางช่ัวคราวในอนาคตอันใกล     และจะมีกําไร

                              ทางภาษีเพียงพอท่ีจะนําผลแตกตางช่ัวคราวมาใชประโยชนได  

                             กลุมบริษัทจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงานและ

               จะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว   หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา   กลุมบริษัทจะไม มีกําไรทางภาษีเพียงพอ

               ตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน  

                             นอกจากน้ี      กลุมบริษัทจะประเมินสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไม ไดรับรูใหม ทุกวันส้ินรอบระยะเวลา

               รายงาน และจะทําการรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ียังไม ไดรับรู น้ันไดตามจํานวนท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแน

               วาจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะทําใหไดรับประโยชนในอนาคตในสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดังกลาว กลุมบริษัท    

               จะบันทึกรายการภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน     หากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวของกับรายการท่ีไดบันทึก

               โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน
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                             กลุมบริษัทจะนํารายการสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        และรายการหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาหัก

               กลบกัน   หากกลุมบริษัทมี สิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยภาษีเงินไดปจจุบัน  และหน้ีสินภาษีเงินไดปจจุบันมาหักกลบ    

               กันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีน้ันเก่ียวของกับหนวยภาษีเดียวกัน   และหนวยงานจัดเก็บภาษีเงินไดเปนหนวยงานเดียวกัน  

               ผลประโยชนทางภาษีท่ีไดมาจากการรวมธุรกิจ     อาจจะไม เขาเง่ือนไขในการแยกรับรูในวันท่ีมีการซ้ือธุรกิจ     แตในภายหลัง

               อาจจะรับรูผลประโยชนทางภาษีได   กลุมบริษัทไดรับขอมูลใหม เก่ียวกับขอเท็จจริงและสถานการณท่ีมีอยู   ณ  วันท่ีซ้ือธุรกิจ  

               โดยนําไปปรับลดมูลคาตามบัญชีของคาความนิยม (ตราบเทาท่ียังไม เกินจํานวนคาความนิยม) ถายังอยูในชวงระยะเวลาในการ

               วัดมูลคา (Measurement period) หรือรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

     4.22  กําไรตอหุน

               4.22.1  กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน  

                            กําไรตอหุน     ท่ีแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนกําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรือขาดทุน

                            สําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักท่ีถือโดยผูถือหุนในระหวางป

               4.22.2  กําไรตอหุนปรับลด

                             กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท (ไม รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 

                             ดวยผลรวม ของจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุน

                             สามัญท่ีบริษัทฯ อาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาผูถือหุนไดมีการ

                             ใชใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนมาแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนป หรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา

     4.23  การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ

                             ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ

               ในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ          การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงใน

               งบการเงิน และตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  

               การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังน้ี

                             คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคาและสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา

                             ในการประมาณคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา      และสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา

               ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแตละรายโดยคํานึง

               ถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณไวของกลุม ลูกคาท่ีมีความเส่ียงดาน

               เครดิตท่ีคลายคลึงกัน เปนตน ท้ังน้ี ขอมูลผลขาดทุนดานเครดิตจากประสบการณในอดีตและการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจ

               ของกลุมบริษัทอาจไม ไดบงบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคาท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต
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                             ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา

                             ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและ

               มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการ

               เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  นอกจากน้ีฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของ  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา

               และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ันในที่น้ี

               ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน

                             ประมาณการตนทุนโครงการกอสราง

                             กลุมบริษัทประมาณการตนทนุการกอสรางของแตละโครงการจากรายละเอียดของแบบกอสรางและนํามาคํานวณ

               จํานวนและมูลคาวัสดกุอสรางที่ตองใชในโครงการดังกลาว รวมถึงคาแรง คาโสหุย ท่ีตองใชในการใหบริการกอสรางจนเสร็จ 

               ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโนมของการเปล่ียนแปลงราคาวัสดุกอสราง คาแรง  และคาใชจายอื่น ๆ กลุมบริษัทจะทําการ

               ทบทวนประมาณการตนทนุอยางสมํ่าเสมอ          และทุกคราวที่ตนทุนที่เกิดข้ึนจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางเปน

               สาระสําคัญ

                             สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

                             กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษี

               ท่ีไม ไดใชเมื่ อมีความเปนไปไดคอนขางแนวา      กลุมบริษัทจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผล

               แตกตางช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน     ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวากลุมบริษัท      ควรรับรูจํานวนสินทรัพย

               ภาษีเงินไดรอการตัดบญัชีเปนจํานวนเทาใดโดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา

                             ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน

                             หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกนัภัย 

               ซ่ึงตองอาศัยขอสมมตฐิานตาง ๆ  ในการประมาณการน้ัน เชน  อัตราคิดลด  อัตราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 

               อัตราการมรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน

                             คดีฟองรอง

                             กลุมบริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมิน

               ผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและบันทกึประมาณการหน้ีสินดังกลาว   ณ   วันส้ินรอบระยะเวลารายงานเปนจํานวนเงิน

               หน่ึงซ่ึงฝายบริหารพิจารณาแลววาเหมาะสม       อยางไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณ

               การไว
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5.  รายการธุรกิจกับ บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวของกัน

     5.1  ลักษณะความสัมพันธและนโยบายในการกําหนดราคา

บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด ถือหุนโดยบริษัท และกรรมการรวมกัน

บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด ถือหุนโดยบริษัท และกรรมการรวมกัน

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ถือหุนโดยบริษัท และกรรมการรวมกัน

บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และกรรมการรวมกัน

บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และกรรมการรวมกัน

บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และกรรมการรวมกัน

บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และกรรมการรวมกัน

บริษัท สตูล  กรีน  เพาเวอร จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และกรรมการรวมกัน

บริษัท แมวงศ  เอ็นเนอย่ี  จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และกรรมการรวมกัน

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และกรรมการรวมกัน

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และกรรมการรวมกัน

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และกรรมการรวมกัน

บริษัท อีโค เอ็นเนอรยี กรุป คอรปอเรช่ัน จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และกรรมการรวมกัน

บริษัท ประชารัฐชีวมวล แมลาน จํากัด ถือหุนโดย บริษัท อีโค เอ็นเนอรยี กรุป คอรปอเรช่ัน จํากัด และกรรมการรวมกัน

บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จํากัด ถือหุนโดย บริษัท อีโค เอ็นเนอรยี กรุป คอรปอเรช่ัน จํากัด และกรรมการรวมกัน

กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนส และ แหลมทองพัทลุง กิจการรวมคาและกรรมการรวมกัน

กิจการรวมคาและกรรมการรวมกัน

กิจการรวมคา ทีพีซีอีเอสจี กิจการรวมคาและกรรมการรวมกัน

กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนส  พี. เอส. เอ็ม. กิจการรวมคาและกรรมการรวมกัน

กิจการรวมคา เอสแอลทีที กิจการรวมคาและกรรมการรวมกัน

บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และกรรมการรวมกัน

บริษัท  พีเอ เวสตแอนดเอเนอรจี จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และกรรมการรวมกัน

บริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด ถือหุนโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) และกรรมการรวมกัน

บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท จํากัด เปนผูถือหุนบริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด อัตราสวนรอยละ 16.87

เปนผูถือหุนบริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด  อัตราสวนรอยละ 10.00

บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด   อัตราสวนรอยละ 35.00 และ

บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร จํากัด อัตราสวนรอยละ 46.00

บริษัท คารบอน บีดับเบ้ิลยู (ไทยแลนด) จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ

กิจการรวมคา ทีพีซีไอ
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เปนผูถือหุนบริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร จํากัด อัตราสวนรอยละ 3.00

บริษัท ซันเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เอ็นเนอรย่ี จํากัด กรรมการรวมกับบริษัท กรีน เพาเวอร แพลนท จํากัด ซ่ึงบริษัทดังกลาว

เปนผูถือหุน บริษัท แมวงศ  เอ็นเนอย่ี จํากัด อัตราสวน รอยละ 10.00 

บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด อัตราสวนรอยละ 10.00 และ

บริษัท สตูล กรีนเพาเวอร จํากัด อัตราสวนรอยละ 9.00

บริษัท กรีน เพาเวอร แพลนท จํากัด เปนผูถือหุนบริษัท ปตตานี กรีน จํากัด อัตราสวนรอยละ 5.09

บริษัท แมวงศ เอ็นเนอย่ี จํากัด อัตราสวนรอยละ 10.00  

บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากัด อัตราสวนรอยละ 9.00

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด อัตราสวนรอยละ 0.77

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด อัตราสวนรอยละ 0.77

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด อัตราสวนรอยละ 1.00

บริษัท ซันเรย เพาเวอร แอนด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด กรรมการรวมกับบริษัท กรีน เพาเวอร แพลนท จํากัด ซ่ึงเปนผูถือหุน 

บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด อัตราสวนรอยละ 10.00

บริษัท โคโค บริหารจัดการเช้ือเพลิงชีวมวล จํากัด กรรมการรวมกับบริษัท เอ็น ซี โคโคนัท จํากัด ซ่ึงบริษัทดังกลาว

เปนผูถือหุนบริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร จํากัด อัตราสวนรอยละ 3.00

บริษัท สเตพไวส เอ็นเนอรย่ี แมเนจเมนท จํากัด กรรมการรวมกับบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด และบริษัท สตูล กรีน 

เพาเวอร จํากัด

บริษัท วูดเวอรค เอ็นเนอรยี จํากัด มีกรรมการรวมกันและเปนผูถือหุน บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด และ

บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากัด 

บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอรย่ี จํากัด กรรมการรวมกับบริษัท กรีน เพาเวอร แพลนท จํากัด

บริษัท วูดเวอรค จํากัด มีกรรมการรวมกันกับ บริษัท วูดเวอรคเอ็นเนอรยี จํากัด ซ่ึงบริษัทดังกลาว

เปนผูถือหุนในบริษัทยอยดังน้ี

1. บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด

2. บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากัด

บริษัท นราพารา จํากัด เปนผูถือหุนบริษัท ปตตานี กรีน จํากัด รอยละ 26.36

นายไชยณรงค  จันทรพลังศรี กรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ

นางกนกทิพย  จันทรพลังศรี กรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ

บริษัท เอ็นซี โคโคนัท จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ
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นายสมบัติ ชัยรัตนมโนกร เปนผูถือหุนบริษัทยอย ดังน้ี

1. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด

2. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด

3. บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด

4. บริษัท นราพารา จํากัด ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท ปตตานี กรีน จํากัด

เงินใหกู อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.00 - 6.00 ตอป

รายไดจากการรับเหมากอสราง ตามราคาท่ีตกลงในสัญญา

รายไดจากการขาย ตามราคาท่ีตกลงในสัญญา

รายไดคาบริหารจัดการ ตามราคาท่ีตกลงในสัญญา

รายไดคาเชาอุปกรณ ราคาปกติธุรกิจใกลเคียงกับราคาท่ีคิดกับคูคารายอ่ืน

คาวัสดุกอสราง ตามราคาท่ีตกลง

คาจางเหมา ตามราคาท่ีตกลงในสัญญา

นโยบายราคา

ลักษณะความสัมพันธ
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2563 2562 2563 2562

     ลูกหน้ีการค า

     กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนส และ แหลมทองพัทลุง -                     -                     2,451,356.47        2,451,356.47           

     กิจการรวมคา ทีพีซีไอ -                     -                     -                     31,381,927.20         

     บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด -                     -                     913,650.23          35,025,657.45         

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด -                     -                     37,559,356.37      15,497,261.54         

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด -                     -                     28,652,621.28      -                        

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด -                     -                     53,440,143.37      32,927,150.55         

     บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากัด -                     -                     243,746.00          -                        

     บริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด -                     175,056,547.78    -                     -                        

            รวม -                     175,056,547.78    123,260,873.72    117,283,353.21       

     หัก  คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

             (2562 : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) -                     -                     (2,451,356.47) (33,833,283.67)

            สุทธิ -                     175,056,547.78    120,809,517.25    83,450,069.54         

     ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

     บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด -                     -                     20,120.00            19,820.24               

     บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด -                     -                     16,666.50            98,999.58               

     บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท จํากัด 2,000,000.00        -                     -                     -                        

            รวม 2,000,000.00        -                     36,786.50            118,819.82             

     ดอกเบ้ี ยค างรับ

     บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด -                     -                     1,603,533.36        6,945,923.79           

     กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนส และ แหลมทองพัทลุง -                     -                     11,040,049.43      8,597,822.33           

     กิจการรวมคา ทีพีซีไอ -                     -                     3,934.42             304,972.61             

     กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนส พี.เอส.เอ็ม. 323,984.61          248,960.97          323,984.61          248,960.97             

     บริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด 357,534.26          4,573,356.15        -                     -                        

            รวม 681,518.87          4,822,317.12        12,971,501.82      16,097,679.70         

     หัก  คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

             (2562 : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) (323,984.61) (248,960.97) (11,364,034.04) (8,846,783.30)

            สุทธิ 357,534.26          4,573,356.15        1,607,467.78        7,250,896.40           

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2563 2562 2563 2562

     สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา

     กิจการรวมคา ทีพีซีไอ -                     -                     160,077.40          -                        

     บริษัท ชางแรกไบโอเพาเวอร จํากัด -                     -                     71,610.59            -                        

     บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด -                     -                     -                     636,612.70             

     บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากัด -                     -                     978,750.65          -                        

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด -                     -                     -                     32,646,982.34         

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด -                     -                     -                     40,880,761.82         

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด -                     -                     14,229,532.54      19,646,241.21         

     บริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด 55,524,310.44      41,745,136.85      -                     -                        

            รวม 55,524,310.44      41,745,136.85      15,439,971.18      93,810,598.07         

     ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน

     บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด -                     -                     -                     5,262,886.00           

     บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด -                     -                     117,174,072.59    107,345,840.35       

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด -                     -                     56,352,061.09      40,313,302.00         

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด -                     -                     55,147,392.81      38,187,510.80         

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด -                     -                     45,146,854.82      27,799,358.10         

     บริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด 2,795.10             4,629,295.10        -                     -                        

            รวม 2,795.10             4,629,295.10        273,820,381.31    218,908,897.25       

     เงินใหกูยืมระยะส้ัน

     บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด -                     -                     215,790,100.00    370,181,800.00       

     กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนส และ แหลมทองพัทลุง -                     -                     40,703,784.63      40,703,784.63         

     กิจการรวมคา ทีพีซีไอ -                     -                     -                     34,850,000.00         

     กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนส พี.เอส.เอ็ม. 1,262,361.08        1,242,361.08        1,262,361.08        1,242,361.08           

     บริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด 115,000,000.00    267,000,000.00    -                     -                        

            รวม 116,262,361.08    268,242,361.08    257,756,245.71    446,977,945.71       

     หัก  คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

             (2562 : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) (1,262,361.08) (1,242,361.08) (41,966,145.71) (41,946,145.71)

            สุทธิ 115,000,000.00    267,000,000.00    215,790,100.00    405,031,800.00       

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม
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            การเปล่ียนแปลงในเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปไดดังน้ี

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2563

     งบการเงินรวม

     กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนส พี.เอส.เอ็ม. 1,242,361.08        20,000.00            -                     1,262,361.08           

     บริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด 267,000,000.00    33,000,000.00      (185,000,000.00) 115,000,000.00       

            รวม 268,242,361.08    33,020,000.00      (185,000,000.00) 116,262,361.08

     หัก  คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

             (2562 : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) (1,242,361.08) (20,000.00) -                     (1,262,361.08)

            สุทธิ 267,000,000.00    33,000,000.00      (185,000,000.00) 115,000,000.00

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2563

     งบการเงินเฉพาะกิจการ

     บริษัท ทีพีซี  แอสเสท จํากัด 370,181,800.00    120,008,300.00    (274,400,000.00) 215,790,100.00       

     กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนส และ แหลมทองพัทลุง 40,703,784.63      -                     -                     40,703,784.63         

     กิจการรวมคา ทีพีซีไอ 34,850,000.00      93,400,000.00      (128,250,000.00) -                        

     กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนส พี.เอส.เอ็ม. 1,242,361.08        20,000.00            -                     1,262,361.08           

            รวม 446,977,945.71    213,428,300.00    (402,650,000.00) 257,756,245.71       

     หัก  คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

             (2562 : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) (41,946,145.71) (20,000.00) -                     (41,966,145.71)

            สุทธิ 405,031,800.00    213,408,300.00    (402,650,000.00) 215,790,100.00       

2563 2562 2563 2562

     เงินจายลวงหนาค าบ ริการ

     บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท จํากัด 37,000,000.00      37,000,000.00      -                     -                        

     บริษัท สเตพไวส เอ็นเนอรย่ี แมเนจเมนท จํากัด 27,900,000.00      37,000,000.00      -                     -                        

            รวม 64,900,000.00      74,000,000.00 -                     -                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การเปล่ียนแปลง

บาท

การเปล่ียนแปลง

บาท

งบการเงินรวม

บาท
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            บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด และ บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดตกลงวาจาง บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท จํากัด 

     บริหารจัดการโรงไฟฟา  โดยคิดคาจางเปนอัตราตอหนวยไฟฟาท่ีผลิตและขาย   หนวยละ  1.68-1.76  บาท  และมีการจายเงินคาจางลวงหนา

     ตามสัญญา ซ่ึงจะตองจายคืนเม่ือครบกําหนดวาจางและไมตอสัญญา

            บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร  จํากัด  และ  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดตกลงวาจาง  บริษัท สเตพไวส เอ็นเนอรย่ี 

     แมเนจเมนท จํากัด บริหารจัดการโรงไฟฟา โดยคิดคาจางเปนอัตราตอหนวยไฟฟาท่ีผลิตและขาย หนวยละ 1.65-1.75 บาท และตอมา วันท่ี 1 

     เมษายน 2563 ไดมี บันทึกขอตกลงเปล่ียนแปลงคาจางใหม  โดยแยกหมวดหมู ของคาบริหาร เปนรายการยอยดังน้ี

            1. คาบริหารจัดการโดยรวม คิดคาจางเปนอัตราตอหนวยไฟฟาท่ีผลิตและขาย

            2. คาสับยอยไม เช้ือเพลิง คิดคาจางเปนอัตราตามนํ้าหนักไมตอตัน

     โดยราคาคาจางกําหนดข้ึน ตามอัตราท่ีตกลงกัน โดยพิจารณาจากตนทุนการจัดการของผูรับจาง 

            บริษัทฯ มีการจายเงินคาจางลวงหนาตามสัญญาซ่ึงจะตองจายคืนเมื่ อครบกําหนดวาจางและไมตอสัญญา 
     

2563 2562 2563 2562

     เงินจายลวงหนาคาท่ีดิน

     นายสมบัติ ชัยรัตนมโนกร -                     8,700,000.00        -                     -                        

     เจาหน้ีการคา

     บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด -                     -                     6,820,616.07        4,041,216.29           

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด -                     -                     322,538.20          -                        

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด -                     -                     131,315.42          -                        

     บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท จํากัด 32,733,987.49      54,357,687.68      -                     -                        

     บริษัท สเตพไวส เอ็นเนอรย่ี แมเนจเมนท จํากัด 16,509,115.15      40,874,586.48      -                     -                        

     บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอรย่ี จํากัด 355,267.77          584,185.31          -                     -                        

     บริษัท วูดเวอรค จํากัด 20,709,012.88      -                     -                     -                        

     บริษัท นราพารา จํากัด 26,661,714.81      -                     -                     -                        

            รวม 96,969,098.10      95,816,459.47      7,274,469.69        4,041,216.29           

     เจาหน้ีอื่น

     บริษัท กรีน เพาเวอร แพลนท จํากัด -                     28,037.39            -                     28,037.39               

     บริษัท นราพารา จํากัด 2,836,323.79        -                     -                     -                        

            รวม 2,836,323.79        28,037.39            -                     28,037.39               

     คาใชจายคางจายอ่ืน

     บริษัท สเตพไวส เอ็นเนอย่ี แมเนจเมนท จํากัด 2,452,295.00        3,721,827.50        -                     -                        

     บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท จํากัด 3,051,217.50        3,791,031.00        -                     -                        

            รวม 5,503,512.50        7,512,858.50        -                     -                        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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2563 2562 2563 2562

     เจาหน้ีเงินลงทุน

     นายสมบัติ ชัยรัตนมโนกร -                     87,500.00            -                     -                        

     เจาหน้ีเงินประกันผลงาน

     บริษัท ซันเรย เพาเวอร แอนด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 250,000.00          358,500.00          250,000.00          358,500.00             

     บริษัท ซันเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เอ็นเนอรย่ี จํากัด -                     1,700,923.80        -                     1,700,923.80           

            รวม 250,000.00          2,059,423.80        250,000.00          2,059,423.80           

     เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน

     กิจการรวมคา ทีพีซีไอ -                     -                     45,000,000.00      -                        

     บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร จํากัด -                     -                     -                     -                        

            รวม -                     -                     45,000,000.00      -                        

            การเปล่ียนแปลงในเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกันสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปไดดังน้ี

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2563

     งบการเงินรวม

     บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร จํากัด -                     35,000,000.00      (35,000,000.00) -                        

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

2562 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2563

     งบการเงินเฉพาะกิจการ

     กิจการรวมคา ทีพีซีไอ -                     45,000,000.00      -                     45,000,000.00         

2563 2562 2563 2562

     เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวของกัน

     นางกนกทิพย จันทรพลังศรี -                     -                     -                     -                        

การเปล่ียนแปลง

บาท

การเปล่ียนแปลง

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บาท

บาท
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            การเปล่ียนแปลงในเงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีเก่ียวของกันสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปไดดังน้ี

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

เพ่ิม ข้ึน เพ่ิมข้ึน ลดลง 2562

     งบการเงินรวม

     นางกนกทิพย จันทรพลังศรี -                     10,000,000.00      10,000,000.00      -                        

2563 2562 2563 2562

     หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญากอสราง

     บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด -                     -                     -                     29,688,754.99         

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด -                     -                     2,444,673.00        36,904,149.00         

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด -                     -                     5,426,578.20        40,752,733.80         

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด -                     -                     1,379,060.10        30,783,426.30         

     บริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด 48,199,139.34      134,905,937.43    -                     -                        

            รวม 48,199,139.34      134,905,937.43    9,250,311.30        138,129,064.09       

     5.3  รายไดและคาใชจายกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน

            รายการกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ท่ีมีสาระสําคัญโดยสรุปมี ดังน้ี

2563 2562 2563 2562

     รายไดจากการรับ เหมากอสราง

     กิจการรวมคา ทีพีซีไอ -                     -                     160,077.40          -                        

     บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด -                     -                     1,206,550.65        -                        

     บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด -                     -                     210,446,714.74    791,225,784.16       

     บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากัด -                     -                     71,610.59            -                        

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด -                     -                     158,760,726.25    401,657,073.47       

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด -                     -                     165,382,541.51    385,110,641.98       

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด -                     -                     190,612,399.31    333,843,399.21       

     บริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด 457,592,419.23    292,515,449.68    -                     -                        

            รวม 457,592,419.23    292,515,449.68    726,640,620.45    1,911,836,898.82     

บาท

บาท

การเปล่ียนแปลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม
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2563 2562 2563 2562

     รายไดอื่น

     บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด -                     -                     704,665.89          16,308.76               

     บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด -                     -                     -                     1,999.56                

     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด -                     -                     -                     450,000.00             

     บริษัท ซันเรย เพาเวอร แอนด เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด -                     280,330.00          -                     280,330.00             

     บริษัท ซันเทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด เอ็นเนอรย่ี จํากัด -                     66,600.00            -                     66,600.00               

     บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร จํากัด 120,000.00          120,000.00          -                     -                        

     บริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด 553,383.56          5,851,664.37        -                     -                        

            รวม 673,383.56          6,318,594.37        704,665.89          815,238.32             

     ดอกเบ้ียรับ

     บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด -                     -                     14,291,538.60      15,568,940.08         

     กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนส และ แหลมทองพัทลุง -                     -                     2,442,227.10        2,442,227.10           

     กิจการรวมคา ทีพีซีไอ -                     -                     2,286,883.66        3,314,961.66           

     กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนส พี.เอส.เอ็ม . 75,023.64            74,070.53            75,023.64            74,070.53               

     บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร จํากัด -                     429,006.84          -                     -                        

     บริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด 9,797,731.55        3,867,945.21        -                     -                        

            รวม 9,872,755.19        4,371,022.58        19,095,673.00      21,400,199.37

     รายได เงินป นผล

     บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) -                     -                     34,931,041.56      24,219,959.15         

     คาเช้ือเพลิง

     บริษัท สยาม กรีนเทค เอ็นเนอรย่ี จํากัด 8,574,363.44        21,797,782.25      -                     -                        

     บริษัท สเตพไวส เอ็นเนอรย่ี แมเนจเมนท จํากัด 5,096,189.04        -                     -                     -                        

     บริษัท วูดเวอรค จํากัด 132,429,307.31    -                     -                     -                        

     บริษัท นราพารา จํากัด 42,252,373.60      -                     -                     -                        

     นายสมบัติ ชัยรัตนมโนกร 5,373,226.05        -                     -                     -                        

            รวม 193,725,459.44    21,797,782.25      -                     -                        

     คาวัสดุกอสราง

     บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด -                     -                     15,321,053.00      34,396,898.25         

     คาจางสับ ไม

     บริษัท สเตพไวส เอ็นเนอรย่ี แมเนจเมนท จํากัด 22,613,436.50      -                     -                     -                        

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 

 132 

 
  

2563 2562 2563 2562

     คาบ ริหารจัดการโรงไฟฟ า

     บริษัท วีเอสพีพี คอนซัลแตนท จํากัด 258,753,656.45    280,430,387.09    -                     -                        

     บริษัท สเตพไวส เอ็นเนอรย่ี แมเนจเมนท จํากัด 104,765,985.56    276,923,722.42    -                     -                        

            รวม 363,519,642.01    557,354,109.51    -                     -                        

     คาเชาและค าบ ริการอ่ืน

     บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด -                     -                     57,500.00            -                        

     ดอกเบ้ียจาย

     บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) -                     -                     -                     61,643.84               

     กิจการรวมคา ทีพีซีไอ -                     -                     204,098.37          -                        

     บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร จํากัด 119,554.80          -                     -                     -                        

     บริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด -                     40,191.78            -                     -                        

     นางกนกทิพย จันทรพลังศรี 172,027.39          -                     -                     -                        

            รวม 291,582.19          40,191.78            204,098.37          61,643.84               

6.  เงินสดและรายการเทียบ เทาเงินสด

     6.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีดังน้ี

2563 2562 2563 2562

              เงินสด 829,098.75          494,283.44          567,100.50          299,645.44             

              เงินฝากกระแสรายวัน 40,879,372.58      2,060,802.13        39,118,558.23      11,275.35               

              เงินฝากออมทรัพย 124,115,447.57    92,722,199.64      27,090,990.43      8,903,500.72           

              เช็คในมือ -                     69,649.00            -                     69,649.00               

รวม 165,823,918.90    95,346,934.21 66,776,649.16      9,284,070.51

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินรวม
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6.2  รายการกระทบยอดหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

        ตารางดานลางน้ีแสดงการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินซ่ึงรวมท้ังการเปล่ียนแปลงท่ีเปนเงินสดและไม ใชเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี กระแสเงินสด กระแสเงินสด หน้ีสินตามสัญญา ดอกเบ้ียจาย ดอกเบ้ียจาย อัตราแลกเปล่ียน ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 

 1 มกราคม 2563 จาย รับ เชาสุทธิ ลวงหนา 31 ธันวาคม 2563

     เงินกูยืมระยะส้ัน

           จากสถาบันการเงิน 382,716,465.70          -                      234,046,749.10        -                  (7,580,998.24) 6,912,885.71     (7,699.20) 616,087,403.07

     เงินกูยืมระยะยาว 3,549,754,333.73        (452,677,192.56) 544,064,737.57        -                  -                -                   -                 3,641,141,878.74

     หน้ีสินตามสัญญาเชา 22,329,602.82            (17,531,755.14) -                        65,443,187.85   -                -                   -                 70,241,035.53

3,954,800,402.25        (470,208,947.70) 778,111,486.67        65,443,187.85   (7,580,998.24) 6,912,885.71     (7,699.20) 4,327,470,317.34   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี กระแสเงินสด กระแสเงินสด หน้ีสินตามสัญญา ดอกเบ้ียจาย ดอกเบ้ียจาย อัตราแลกเปล่ียน ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 

 1 มกราคม 2563 จาย รับ เชาสุทธิ ลวงหนา 31 ธันวาคม 2563

     เงินกูยืมระยะส้ัน

           จากสถาบันการเงิน 182,186,438.83          -                      180,862,900.07 -                  -                -                   (7,699.20) 363,041,639.70

     เงินกูยืมระยะยาว 142,354,333.73          (50,846,480.77) 5,760,737.57           -                  -                -                   -                 97,268,590.53

     หน้ีสินตามสัญญาเชา 15,872,948.47            (4,177,934.57) -                        8,331,972.91     -                -                   -                 20,026,986.81

340,413,721.03          (55,024,415.34) 186,623,637.64        8,331,972.91     -                -                   (7,699.20) 480,337,217.04      

การเปล่ียนแปลงท่ีไม ใชเงินสด

การเปล่ียนแปลงท่ีไม ใชเงินสด

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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7.  เงินลงทุนช่ัวคราว

ราคาทุน ราคายุติธรรม ราคาทุน ราคายุติธรรม

              เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา -                     -                     134,779,194.66    134,861,801.56    

              เงินฝากประจํา 12 เดือน -                     -                     36,985.14            36,985.14            

รวม -                     -                     134,816,179.80    134,898,786.70

              หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -                     -                     (49,770,252.14) (49,770,252.14)

สุทธิ -                     -                     85,045,927.66      85,128,534.56      

            เงินลงทุนช่ัวคราวที่ลงทนุในต๋ัวแลกเงินมูลคาตนทุน จํานวน 49.77 ลานบาท บันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญทั้งจํานวน

8.  ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

      8.1  ลูกหน้ีการคา

            ลูกหน้ีการคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายุหน้ีที่คางชําระดังน้ี

2563 2562 2563 2562

     กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 5)

            แยกตามอายุหน้ี ประกอบดวย

     ยังไม ถึงกําหนดชําระ -                     172,724,370.85    243,745.98          83,450,069.54      

     คางชําระ 1 เดือน ถึง  3 เดือน -                     1,318,505.97        13,568,975.76      -                     

     คางชําระ 4 เดือน ถึง  6 เดือน -                     992,270.96          77,160,109.64      -                     

     คางชําระ 7 เดือน ถึง  12 เดือน -                     -                     29,836,685.87      -                     

     คางชําระมากกวา 12 เดือน -                     21,400.00            2,451,356.47        33,833,283.67      

                 รวม -                     175,056,547.78    123,260,873.72    117,283,353.21

     หัก  คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

             (2562 : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) -                     -                     (2,451,356.47) (33,833,283.67)

     ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ -                     175,056,547.78    120,809,517.25    83,450,069.54      

งบการเงินรวม (บาท)

2563 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2563 2562 2563 2562

     บ ริษัทอื่น

            แยกตามอายุหน้ี ประกอบดวย

     ยังไม ถึงกําหนดชําระ 455,074,756.74    478,521,668.99    90,205,682.69      169,125,390.46    

     คางชําระ 1 เดือน ถึง  3 เดือน 31,994,050.62      24,128,836.30      31,994,050.62      24,097,041.25      

     คางชําระ 4 เดือน ถึง  6 เดือน -                     -                     -                     -                     

     คางชําระ 7 เดือน ถึง  12 เดือน 6,167,415.55        68,810,045.79      6,167,415.55        68,558,224.00      

     คางชําระมากกวา 12 เดือน 138,101,793.99    114,692,077.48    137,735,933.99    114,577,709.99    

                 รวม 631,338,016.90    686,152,628.56 266,103,082.85    376,358,365.70

     หัก  คาเผ่ือผลขาดทนุดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกดิข้ึน

             (2562 : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) (48,492,219.43) (47,299,369.90) (48,126,359.43) (47,299,369.90)

     ลูกหน้ีการคา - บริษัทอื่น 582,845,797.47    638,853,258.66 217,976,723.42    329,058,995.80

     หัก ลูกหน้ีการคาที่ติดภาระคํ้าประกันตั๋วแลกเงิน (6,167,415.55) -                     (6,167,415.55) -                     

     ลูกหน้ีการคา - บริษัทอื่นสุทธิ 576,678,381.92    638,853,258.66 211,809,307.87    329,058,995.80

            ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563  บริษัทฯ  มีลูกหน้ีการคาที่ชําระคางวดงานโดยผานวงเงิน DLC  ที่ลูกหน้ีการคามีกับสถาบนัการเงินแหงหน่ึง 

    ตามหมายเหตุ 28  โดยมี เง่ือนไขใหบริษัทออกตั๋วแลกเงินกับสถาบันการเงินดังกลาว  จํานวนเงิน 5.76 ลาน โดยมี เง่ือนไขในการชําระคืน  507 

    วันโดยเมื่อครบกําหนดลูกหน้ีจะเปนผูดําเนินการชําระคืนใหแกสถาบันการเงินพรอมชําระคาใชจายและ/หรือดอกเบี้ยที่เกิดข้ึนแทนบริษัท

            ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2563   บริษัทฯ   มีลูกหน้ีโครงการภาครัฐอีกแหงหน่ึงที่คางชําระคางวดงานงวดสุดทายจํานวน  23.16  ลานบาท 

    โดยบริษัทฯ ไดสงมอบงานเมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2562 ซ่ึงลาชากวาสัญญาเดิม เน่ืองจากในระหวางการกอสรางมีความจําเปนตองแกไขแบบ

    และเพ่ิมเติมเน้ืองานบางสวนเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงคของสัญญา ซ่ึงประธานกรรมการตรวจรับไดลงนามเห็นชอบในการ

    ขอขยายระยะเวลาเม่ือวันที่  26  พฤษภาคม  2562   และไดนําเสนอตอคณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรอง   ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ  มีมติ

    ใหฝายบริหารของโครงการตรวจสอบและช้ีแจงขอมูลเพ่ิมเติม และนําเสนอตอคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง

            ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563    กลุมบริษัทไดโอนสิทธิในการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีการคาเปนจํานวนเงินประมาณ 503.39 ลานบาทใน

     งบการเงินรวมและ 110.28  ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ  (ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562  : 419.72  ลานบาทในงบการเงินรวม  และ 

     175.27   ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ)     ใหกับสถาบันการเงินในประเทศเพ่ือค้ําประกันวงเงินสินเช่ือเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

     ตามหมายเหต ุ23

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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            การกระทบยอดคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุที่ไดรับรูสําหรับลูกหน้ีการคาโดยการประเมินแบบกลุม

     ซ่ึงเปนไปตามวิธีการอยางงายที่กําหนดไวใน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไมมี )

บาท

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

     ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 115,931,035.60    158,083,739.04    

     เพ่ิมข้ึน 16,917,215.65      18,815,644.50      

     ลดลง -                     (31,381,927.20)

     ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 132,848,251.25    145,517,456.34    

     8.2  ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น

2563 2562 2563 2562

     ลูกหน้ีกรมสรรพากร 158,392,274.88    186,717,361.39    -                     -                     

     ภาษีซ้ือรอใบกํากับภาษี 29,567,695.09      36,237,566.54      11,097,892.10      23,096,252.49      

     คาใชจายจายลวงหนา 16,554,317.59      9,188,898.54        7,546,412.64        6,364,404.55        

     ดอกเบ้ียคางรับ 832,234.86          838,276.04          13,038,422.49      16,307,922.02      

     อ่ืนๆ 131,634,102.91    60,055,783.53      114,930,413.23    50,571,943.12      

                รวม 336,980,625.33    293,037,886.04 146,613,140.46    96,340,522.18

     หัก คาเผ่ือผลขาดทนุดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกดิข้ึน 

             (2562 : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) (34,808,076.86) (20,125,703.88) (45,391,785.48) (28,445,123.65)

                สุทธิ 302,172,548.47    272,912,182.16 101,221,354.98    67,895,398.53

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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9.  สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา

        9.1  ยอดคงเหลือตามสัญญา

2563 2562 2563 2562

     มูลคาสัญญา 13,972,564,484.86   12,624,505,501.00  16,883,114,759.67   15,490,798,831.00   

     รายไดจากการใหบริการท่ีรับรู 11,182,527,213.55   9,017,027,353.07    14,123,443,457.88   12,331,944,378.98   

     หัก เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูจาง (10,884,002,832.88) (8,663,607,703.63) (13,865,163,493.87) (11,926,459,268.32)

     สินทรัพย ท่ีเกิดจากสัญญา 298,524,380.67        353,419,649.44 258,279,964.01        405,485,110.66

     หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

             (2562 : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ) (48,724,799.15) (48,342,975.68) (48,724,799.15) (48,342,975.68)

     สินทรัพย ท่ีเกิดจากสัญญา - สุทธิ 249,799,581.52        305,076,673.76 209,555,164.86        357,142,134.98

            ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดคงเหลือของสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญารวมสวนของสินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญาท่ีมีอายุเกินกวา 6 เดือน 

     นับจากวันท่ีไดใหบริการเปนจํานวนเงินประมาณ  10.34   ลานบาท   สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   (ณ  วันท่ี  31 

     ธันวาคม 2562 : 108.78 ลานบาท สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ)  ขณะน้ีบริษัทฯ  อยูในระหวางดําเนินการสงมอบ

     และการเจรจาขอเรียกเก็บเงินและออกใบแจงหน้ีแกคูสัญญา   

            ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2563  บริษัทฯ  ไดต้ังคาเผ่ือสําหรับการเรียกเก็บเงินไม ไดจํานวน 48.73 ลานบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 

     48.34  ลานบาท)    ฝายบริหารของบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา     บริษัทฯ    ไดดําเนินการใหบริการและปฏิบัติตามสัญญาอยางครบถวน

     มาโดยตลอดและคาดวาจะไม ไดรับความเสียหายเกินกวาจํานวนท่ีไดต้ังคาเผ่ือจากการเรียกเก็บหน้ี

        9.2  รายไดท่ีรับรู ท่ีเก่ียวของกับยอดคงเหลือตามสัญญา

                  รายไดท่ีรับรู ท่ีเก่ียวของกับยอดคงเหลือตามสัญญา สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

                  รายไดท่ีรับรู ท่ีเคยรวมอยูในยอดยกมาของ

                  หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญากอสราง 211,599,260.66        253,771,215.36       

        9.3  รายไดท่ีคาดวาจะรับรูสําหรับภาระท่ียังปฏิบัติไม เสร็จส้ิน

                  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  กลุมบริษัทคาดวาจะมีรายไดท่ีรับรูในอนาคตสําหรับภาระท่ียังปฏิบัติไม เสร็จส้ิน  (หรือยังไม เสร็จส้ิน

        บางสวน) ของสัญญาท่ีทํากับลูกคาจํานวน 2,759.67 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวม และจํานวน 2,761.20 ลานบาทสําหรับงบการเงิน

        เฉพาะกิจการ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 : 3,608.22 ลานบาทสําหรับงบการเงินรวม และ 3,802.49 ลานบาทสําหรับงบการเงินเฉพาะ

        กิจการ)   ซ่ึงกลุมบริษัทคาดวาจะปฏิบัติตามภาระท่ีตองปฏิบัติของสัญญาดังกลาวเสร็จส้ินภายใน  2  ป    สําหรับงบการเงินรวมและงบ

        การเงินเฉพาะกิจการ 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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10. ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน

2563 2562 2563 2562

            ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 219,965,479.94        166,933,124.84      425,352,635.62        381,212,727.29       

            หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

                   ( 2562 : คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ) (823,155.81) (162,986.14) (823,155.81) (162,986.14)

            ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน - สุทธิ 219,142,324.13        166,770,138.70      424,529,479.81        381,049,741.15

            หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (9,695,183.51) (48,016,089.74) (283,512,769.52) (48,649,680.64)

            ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 209,447,140.62        118,754,048.96      141,016,710.29        332,400,060.51

            ลูกหน้ีเงินประกันผลงานเปนเงินท่ีลูกคาหักเงินประกันผลงานในอัตรารอยละ   5 - 10    ในแตละสัญญาของจํานวนเงินท่ีกลุมบริษัท

     เรียกเก็บจากลูกคาในแตละงวด โดยลูกคาจะคืนเงินประกันน้ีเม่ือโครงการเสร็จตามท่ีระบุในสัญญา

11. เงินจายลวงหนาคากอสรางและซ้ือวัสดุ

2563 2562 2563 2562

            เงินจายลวงหนาคากอสรางและซ้ือวัสดุ 137,164,613.66        246,525,721.17      69,161,758.13         169,730,637.81       

            หัก คาเผ่ือการดอยคา (21,880,141.29) (24,183,266.82) (21,880,141.29) (24,183,266.82)

            เงินจายลวงหนาคากอสรางและซ้ือวัสดุ - สุทธิ 115,284,472.37        222,342,454.35 47,281,616.84         145,547,370.99

12. สินค าคงเหลือ

2563 2562 2563 2562

            วัสดุกอสราง 72,155,826.82         73,357,811.24        72,155,826.82         73,357,811.24         

            วัตถุดิบ 20,881,221.20         8,971,466.37          -                        -                        

            วัสดุส้ินเปลือง 13,597,399.73         2,716,263.21          -                        -                        

             รวม 106,634,447.75        85,045,540.82 72,155,826.82         73,357,811.24

            หัก คาเผ่ือการลดมูลคา (9,731,579.72) (9,731,579.72) (9,731,579.72) (9,731,579.72)

            สินคาคงเหลือ 96,902,868.03         75,313,961.10        62,424,247.10         63,626,231.52

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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13. โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา

2563 2562 2563 2562

     โครงการอสังหาริมทรัพย

          - สินคา 16,111,188.23         23,647,728.46        -                        -                        

          - ท่ีดิน 349,964,300.00        264,513,500.00      -                        -                        

          - งานระหวางกอสราง -                        137,312,411.73      -                        -                        

          - คาดอกเบ้ีย 7,560,130.78           10,688,551.56        -                        -                        

          - คาใชจายอ่ืนๆ 16,669,464.67         57,545,348.52        -                        -                        

     โครงการอสังหาริมทรัพย 390,305,083.68        493,707,540.27 -                        -                        

     หัก โอนออก -                        (254,551,627.36) -                        -                        

     โครงการอสังหาริมทรัพยระหวางการพัฒนา 390,305,083.68        239,155,912.91 -                        -                        

14. สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน

ราคาทุน ราคายุติธรรม ราคาทุน ราคายุติธรรม

      เงินลงทุนในตราสารหน้ี 49,770,252.14         49,770,252.14        -                        -                        

      เงินฝากประจํา 37,280.63               37,280.63              -                        -                        

      รวม 49,807,532.77         49,807,532.77        -                        -                        

      หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (49,770,252.14) (49,770,252.14)

      สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 37,280.63               37,280.63              -                        -                        

            สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนท่ีลงทุนในต๋ัวแลกเงินมูลคาตนทุน จํานวน 49.77 ลานบาท บันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท้ังจํานวน

15. เงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกัน

2563 2562 2563 2562

      เงินฝากประจํา 54,913,338.21         127,447,032.59      20,379,359.90         47,150,491.60         

      เงินฝากออมทรัพย 17,835,977.43         27,991,391.12        5,832,049.44           17,785,215.95         

           รวม 72,749,315.64         155,438,423.71      26,211,409.34         64,935,707.55         

บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม (บาท)

25622563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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            กลุมบรษัิทไดจํานําเงินฝากไวเปนหลักทรพัยค้ําประกันจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน ตามหมายเหตุ  43

            บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด บริษัท ทุงสัง กรีน จํากดั บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด บริษัท สตูล กรนี เพาเวอร จํากัด 

     บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด บริษัท ทพีีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด และบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด

     ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดนําเงินฝากธนาคารคํ้าประกันวงเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุ 28

16. เงินลงทุนในบ ริษัทยอย

ประเภทกิจการ 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษัท ทีพีซี แอสเสท พัฒนา

   จํากัด อสังหาริมทรัพย 500 230 99.99 99.99 500,000,000.00    230,000,000.00  

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร ลงทุนในธุรกิจ

      โฮลด้ิง จํากัด (มหาชนพลังงาน 401 401 41.26 41.26 173,149,960.00    173,149,960.00  

บริษัท ทีพีซี บางกอก ซ้ือ ขายสินคา

      ซัพพลาย จํากัด 27.5 27.5 99.99 99.99 27,499,965.00      27,499,965.00    

รวม 700,649,925.00    430,649,925.00  

               ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่  2/2562  เม่ือวันที่  25  พฤศจิกายน 2562  ของบริษัท ทพีีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด 

มีมติพิเศษอนุมั ติใหบริษัทฯ  เพ่ิมทุนจดทะเบยีนจาก  25.00  ลานบาท  เปน  35.00  ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญ  3.5  ลานหุน  มูลคาหุนละ 

10.00 บาท บริษัทฯ ไดจดทะเบยีนเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เมื่ อวันที่ 20 ธันวาคม 2562

               ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1/2563  เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2563  ของบริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด มีมติพิเศษอนุมั ติ

ใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก  230.00 ลานบาท  เปน  500.00 ลานบาท  แบงเปนหุนสามัญ  จํานวน 5 ลานหุน  มูลคาหุนละ 100.00 บาท 

บริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2563

สัดสวนเงินลงทุน

(ลานบาท)

ทุนชําระแลว

(รอยละ) ( บาท )

ช่ือบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุน-วิธีราคาทุน
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16.1  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษัทยอย (บริษัทยอยทางออมของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)

          ประกอบดวย

      ทุนชําระแลว

(บาท)

ประเภทกิจการ 2563 2562 2563 2562

บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด ผลิตและจําหนาย

   กระแสไฟฟา 200,000,000.00  73.12 73.12 135,143,869.86    135,143,869.86      

บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด ผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟา 200,000,000.00  65.00 65.00 126,737,788.49    126,737,788.49      

บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด ผลิตและจําหนาย

กระแสไฟฟา 404,450,000.00  68.54 69.09 277,224,970.00    277,224,970.00      

บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด ผลิตและจําหนาย

   กระแสไฟฟา 250,000,000.00  60.00 60.00 149,999,970.00    149,999,970.00      

บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร  จํากัด ผลิตและจําหนาย

   กระแสไฟฟา 250,000,000.00  51.00 51.00 127,499,970.00    127,499,970.00      

บริษัท  แมวงศ  เอ็นเนอย่ี จํากัด ผลิตและจําหนาย

   กระแสไฟฟา 200,000,000.00  85.00 85.00 170,739,500.00    170,739,500.00      

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด ผลิตและจําหนาย

( ป 2562 ทุนชําระแลว 140,000,000. กระแสไฟฟา 260,000,000.00  87.73 84.23 228,099,990.00    115,999,990.00      

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด ผลิตและจําหนาย

( ป 2562 ทุนชําระแลว 140,000,000. กระแสไฟฟา 169,800,000.00  88.23 84.23 229,399,990.00    115,999,990.00      

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด ผลิตและจําหนาย

( ป 2562 ทุนชําระแลว 110,000,000. กระแสไฟฟา 200,000,000.00  89.00 89.00 177,999,990.00    95,499,990.00        

บริษัท อีโค เอ็นเนอรย่ี กรุป คอรปอเรช่ัน จํากัดลงทุนในธุรกิจ

พลังงาน 257,200,000.00  99.87 - 132,000,000.00    -                      

รวม 1,754,846,038.35  1,314,846,038.35   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ช่ือบริษัท

สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน-วิธีราคาทุน

(รอยละ) ( บาท )



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 

 142 

16.1.1  ในไตรมาส 1 ป 2562 บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ไดลงทุนเพ่ิมและจายชําระคาหุน ดังน้ี

              16.1.1.1  บริษัทฯ  ชําระคาหุนสามัญของ  บริษัท ปตตานี  กรีน จํากัด  เพ่ิมอีก  31.85  ลานหุน  หุนละ  2.00  บาท  คิดเปนจํานวนเงิน 

63.70 ลานบาท

              16.1.1.2  บริษัทฯ  ชําระคาหุนสามัญของ บริษัทฯ ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด ตามมติท่ีประชุมวิสามัญคร้ังท่ี 3 วันท่ี 12 ธันวาคม 2560 

 มีมติเพ่ิมทุน 18 ลานหุน มูลคาหุนละ10 บาท เปนจํานวนเงิน 180 ลานบาท บริษัทฯ  ไดเพ่ิมทุน 16.50 ลานหุน  ชําระหุนละ 

 2.50 บาท เปนจํานวนเงิน 41.25 ลานบาท

16.1.2  ในไตรมาส 2 ป 2562  บริษัทฯ  ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ชําระคาหุนสามัญของบริษัท ปตตานี กรีน จํากัด เพ่ิมอีก 31.85 

              ลานหุน หุนละ 1.25 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 39.81 ลานบาท

16.1.3  ในไตรมาส 3 ป 2562 บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ชําระคาหุนสามัญดังน้ี

              16.1.3.1  บริษัทฯ ชําระคาหุนสามัญของ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด เพ่ิมอีก 20.60 ลานหุน หุนละ 2.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 

 51.50 ลานบาท

              16.1.3.2  บริษัทฯ ชําระคาหุนสามัญของ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด เพ่ิมอีก 20.60 ลานหุน หุนละ 2.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 

 51.50 ลานบาท

              16.1.3.3  บริษัทฯ ชําระคาหุนสามัญของ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด เพ่ิมอีก 16.50 ลานหุน หุนละ 2.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 

  41.25 ลานบาท

16.1.4  ในไตรมาส 4 ป 2562  บริษัทฯ  ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  ชําระคาหุนสามัญของบริษัท ปตตานี กรีน จํากัด เพ่ิมอีก 31.85 

              ลานหุน หุนละ 1.25 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 39.81 ลานบาท

16.1.5  ในไตรมาส 1 ป 2563  บริษัทฯ  ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ชําระคาหุน ดังน้ี

             16.1.5.1  บริษัทฯ ชําระคาหุนสามัญของ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด เพ่ิมอีก 20.60 ลานหุน หุนละ 1.75 บาท คดิเปนจํานวนเงิน 

  36.05 ลานบาท

             16.1.5.2  บริษัทฯ ชําระคาหุนสามัญของ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด เพ่ิมอีก 16.50 ลานหุน หุนละ 3.25 บาท คดิเปนจํานวนเงิน 

  53.63 ลานบาท

             16.1.5.3  เมื่อวันท่ี  24  มีนาคม  2563  บริษัทฯ  ไดทําสัญญาโอนหุนสามัญจํานวน 0.91 ลานหุน  จากผูถือหุนเดิมของบริษัท  ทีพีซีเอช 

  เพาเวอร  1 จํากัด  โดยบริษัทฯ ชําระคาหุนดังกลาว หุนละ 2.50 บาท  คิดเปนจํานวนเงิน 2.28 ลานบาท  

             16.1.5.4  เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2563  บริษัทฯ  ไดทําสัญญาโอนหุนสามัญจํานวน 1.04 ลานหุน  จากผูถือหุนเดิมของ  บริษัท  ทีพีซีเอช 

  เพาเวอร 2 จํากัด โดยบริษัทฯ ชําระคาหุนดังกลาว หุนละ 2.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 2.60 ลานบาท

16.1.6  ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี  1/2563  เมื่ อวันท่ี  16  มีนาคม  2563  ของบริษัท  ปตตานี  กรีน  จํากัด  มีมติใหลดทุน

             จดทะเบียนเหลือ  40.445  ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท  ชําระเต็มมูลคาแลว  เปนจํานวนเงิน  404.45  ลานบาท  จดทะเบียนแกไข

             หนังสือบริคณหสนธิกับกระทรวงพาณิชย เมื่ อวันท่ี 22 เมษายน 2563

16.1.7  ในไตรมาส 3 ป 2563 บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ชําระคาหุนสามัญดังน้ี

             16.1.7.1  บริษัทฯ ไดชําระคาหุนสามัญของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด  จํานวน 20.60 ลานหุนและ 0.91 ลานหุน หุนละ 3.25 

  บาท และ 7.50 บาทตามลําดับ เปนจํานวนเงิน 73.78 ลานบาท

             16.1.7.2  บริษัทฯ  ไดชําระคาหุนสามัญของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด จํานวน 20.60 ลานหุน หุนละ 1.00 บาท เปนจํานวน

  เงิน 20.60 ลานบาท

             16.1.7.3  บริษัทฯ ไดชําระคาหุนสามัญของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด  จํานวน 16.50 ลานหุน หุนละ 1.75 บาท เปนจํานวน

  เงิน 28.87 ลานบาท
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16.1.8  ในไตรมาส 4 ป 2563 บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ชําระคาหุนสามัญดังน้ี

             16.1.8.1  บริษัทฯ ไดชําระคาหุนสามัญ จํานวน 20.60 ลานหุนและ 1.04 ลานหุน ของบริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด หุนละ 4 บาท 

  และ 7.50 บาท ตามลําดับ เปนจํานวนเงิน 90.20 ลานบาท

             16.1.8.2  เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2563 มีมติใหลงทุนในโครงการโรงไฟฟาชีวมวล 2 

  โครงการ  ไดแก โรงไฟฟาประชารัฐแมลาน และโรงไฟฟาประชารัฐบันนังสตา  โดยเขาซ้ือหุนสามัญของบริษัท อีโค 

  เอ็นเนอรยี กรุป จํากัด จากบริษัท เฟอร ร่ัม เอ็นเนอรย่ี จํากัด จํานวน 51,375,430 หุน คิดเปนสัดสวน 99.87% ของทุน

  จดทะเบียน  โดยมีมูลคาเงินลงทุนโครงการ  132.00  ลานบาท  ซ่ึงทําสัญญาซ้ือขายหุนในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 

  และจายชําระคาซ้ือกิจการในวันท่ี 15 ธันวาคม 2563

16.2  เงินลงทุนในบริษัทยอย จัดต้ังเปนกิจการรวมคาของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) โดยไมไดมีการนําเงินไปลงทุน ประกอบดวย

    16.2.1  กิจการรวมค าของบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)

ทุนชําระแลว

(บาท)

ประเภทกิจการ 2563 2562 2563 2562 2563 2562

กิจการรวมคา 

ไทยโพลีคอนส และ

 แหลมทองพัทลุงรับเหมากอสราง -           99.95        99.95        -                  -                  -                -    

กิจการรวมคา ทีพีซีไอรับเหมากอสราง -           99.00        99.00        -                  -                  -                -    

    16.2.2  กิจการรวมค าของบริษัท ทีพี ซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด

ทุนชําระแลว

(บาท)

ประเภทกิจการ 2563 2562 2563 2562 2563 2562

กิจการรวมคา 

ทีพีซีอีเอสจีขายสินคาและบริการ -           99.99        80.00        -                  -                  -                -    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน-วิธีสวนไดเสีย

( บาท )

ช่ือบริษัท

ช่ือบริษัท

(รอยละ) ( บาท ) ( บาท )

( บาท )

เงินลงทุน-วิธีราคาทุน

(รอยละ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน-วิธีสวนไดเสีย เงินลงทุน-วิธีราคาทุน
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17.  เงินลงทุนในกิจการรวมค า

กิจการรวมคาของบ ริษัท ไทยโพ ลีคอนส จํากัด (มหาชน)

ทุนชําระแลว

(บาท)

ประเภทกิจการ 2563 2562 2563 2562 2563 2562

กิจการรวมคา

ไทยโพลีคอนส

พี.เอส.เอ็ม. รับเหมากอสราง -                      95.95        95.95        -                  -                  -                  -                  

กิจการรวมคา

เอสแอลทีที รับเหมากอสราง -                      50.00        50.00        -                  -                  -                  -                  

รวม -                  -                  -                  -                  

กิจการรวมคาของบ ริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

ทุนชําระแลว

(บาท)

ประเภทกิจการ 2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษัท มหาชัย กรีน ผลิตและจําหนาย

    เพาเวอร จํากัด กระแสไฟฟา 235,000,000.00     46.00        46.00        190,832,249.52  183,015,760.40  113,350,000.00 113,350,000.00 

บริษัท พีเอ เวสตแอนดผลิตและจําหนาย

    เอเนอรจี จํากัด ขยะRDF 12,650,000.00       33.04 33.04        10,384,179.84   10,524,698.18   11,265,990.34   11,265,990.34   

บริษัท สยาม พาวเวอรผลิตและจําหนาย

    จํากัด กระแสไฟฟา

และขยะRDF 420,000,000.00     50.00        50.00        252,703,544.69  279,316,655.11  349,950,000.00 349,950,000.00 

รวม 453,919,974.05  472,857,113.69  474,565,990.34 474,565,990.34 

รวมเงินลงทุนในกิจการรวมคา 453,919,974.05  472,857,113.69  474,565,990.34 474,565,990.34 

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ไดจํานําหุนสามัญบริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด เพ่ือเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวของบริษัท สยาม 

พาวเวอร จํากัด ใหกับสถาบันการเงินแหงหน่ึง

18.  อสังหาริมทรัพยเพ่ื อการลงทุน - ท่ีดิน

2563 2562 2563 2562

      ท่ีดินและคาพัฒนาท่ีดิน 272,756,378.86  269,662,129.65  103,000.00       103,000.00       

            รวม 272,756,378.86  269,662,129.65  103,000.00       103,000.00       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีดินและคาพัฒนาท่ีดิน มีราคายุติธรรม จํานวน 285.24 ลานบาท

(รอยละ) ( บาท )

งบการเงินรวม

ช่ือบริษัท

( บาท )

สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน-วิธีสวนไดเสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินลงทุน-วิธีราคาทุน

ช่ือบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดสวนเงินลงทุน เงินลงทุน-วิธีสวนไดเสีย เงินลงทุน-วิธีราคาทุน

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(รอยละ) ( บาท ) ( บาท )
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19.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ

ที่ดินและ ท่ีดิน-บอดิน อาคารและ ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองมือและอุปกรณ  เคร่ืองจักร เครื่องตกแตงและ ยานพาหนะ สินทรพัย รวม

สวนปรับปรุงท่ีดิน สวนปรับปรุงอาคาร เครื่องใชสํานักงาน ระหวางติดตั้ง

สินทรัพย - ราคาทุน:-

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

     ซ้ือเพิ่ม 20,000,527.73         -                        7,040,607.67          -                        7,130,295.19          35,213,999.77         6,438,359.01          45,794.39               1,785,018,194.74     1,860,887,778.50

     จําหนาย -                        -                        -                        -                        (4,640,947.86) (1,934,701.64) (547,942.64) (4,506,542.26) -                        (11,630,134.40)

     โอนเขา(ออก) 4,058,836.60          -                        6,034,884.63 -                        175,611.00             945,175.78             -                        -                        (6,405,255.81) 4,809,252.20

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 625,646,251.11 10,345,725.00 593,462,843.93 1,431,099.45 33,131,038.47 2,916,419,588.07 43,572,706.67 44,657,099.99 2,332,721,314.65 6,601,387,667.34

     ซ้ือเพิ่ม 43,880,960.75         -                        8,851,558.53          -                        4,542,152.69          47,021,884.83         5,107,176.48          720,000.00             835,409,089.18       945,532,822.46       

     จําหนาย (3,300,708.76) -                        (1,648,826.30) -                        (119,788.97) (10,183,098.60) (1,341,624.32) (2,110,489.66) -                        (18,704,536.61)

     โอนเขา(ออก) 44,732,683.67         -                        312,710,774.46       -                        -                        2,534,060,584.00     141,884.56             (10,310,000.00) (2,694,110,413.90) 187,225,512.79

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 710,959,186.77 10,345,725.00 913,376,350.62 1,431,099.45 37,553,402.19 5,487,318,958.30 47,480,143.39 32,956,610.33 474,019,989.93       7,715,441,465.98

คาเส่ือมราคาสะสม:-

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

     คาเส่ือมราคาสําหรับป 144,199.72             -                        21,230,931.90         286,219.77             3,215,067.06          134,929,671.58       4,615,301.25          2,024,888.99          -                        166,446,280.27

     โอนเขา(ออก) -                        -                        -                        -                        -                        -                        23,522.18               -                        -                        23,522.18

     คาเส่ือมราคาที่ตัดจําหนาย -                        -                        -                        -                        (4,364,090.68) (1,370,603.73) (508,477.42) (3,864,941.26) -                        (10,108,113.09)

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2,067,227.46 10,145,725.00 71,589,869.44 644,582.76 21,368,636.62 569,515,683.21 27,199,227.06 29,533,587.97 -                        732,064,539.52

     คาเส่ือมราคาสําหรับป 154,661.10             -                        26,225,497.06         286,219.68             3,804,268.08          179,817,992.48       5,376,248.09          687,129.01             -                        216,352,015.50       

     โอนเขา(ออก) -                        2,860.26                59,535.76               -                        -                        3,018,841.57          110,838.46             (2,293,801.73) -                        898,274.32

     คาเส่ือมราคาที่ตัดจําหนาย -                        -                        (60,835.83) -                        (47,556.80) (10,051,956.26) (1,283,770.70) (2,030,487.65) -                        (13,474,607.24)

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,221,888.56 10,148,585.26 97,814,066.43 930,802.44 25,125,347.90 742,300,561.00 31,402,542.91 25,896,427.60 -                        935,840,222.10

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรพัย

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

     เพ่ิม ข้ึน -                        -                        123,373.70             -                        -                        -                        -                        -                        -                        123,373.70             

     ลดลง -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 -                        -                        123,373.70             -                        -                        -                        -                        -                        -                        123,373.70             

     เพ่ิม ข้ึน -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

     ลดลง -                        -                        (123,373.70) -                        -                        -                        -                        -                        -                        (123,373.70)

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

มูลคาสุทธิ

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 708,737,298.21 197,139.74 815,562,284.19 500,297.01 12,428,054.29 4,745,018,397.30 16,077,600.48 7,060,182.73 474,019,989.93 6,779,601,243.88

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 623,579,023.65 200,000.00 521,749,600.79 786,516.69 11,762,401.85 2,346,903,904.86 16,373,479.61 15,123,512.02 2,332,721,314.65 5,869,199,754.12

งบการเงินรวม (บาท)
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คาเส่ือมราคาสําหรับป  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  และ 2562  มี จํานวน 216,352,015.50 บาท  และ 166,446,280.27  บาท 

ตามลําดับ

ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางบางสวนและเคร่ืองจักรไดนําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ  ตามหมายเหตุ  23, 28  และ 43

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุมบริษัทมีสินทรัพย ซ่ึงไดคิดคาเส่ือมราคาสะสมไวแลวเต็มจํานวนแตยังคงใชงานอยู  โดยสินทรัพย

ดังกลาวมีราคาทุน  จํานวน  200.96  ลานบาท  มูลคาสุทธิตามบัญชี  23.03  ลานบาท (ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม 2562 มีราคาทุน จํานวน 

174.08 ลานบาท มูลคาสุทธิตามบัญชี 14.78 ลานบาท)
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ที่ดินและ ที่ดิน-บอดิน อาคาร ระบบสาธารณูปโภค เคร่ืองมือและอุปกรณ  เคร่ืองจักร เครื่องตกแตงและ ยานพาหนะ สินทรัพย รวม

สวนปรับปรุงที่ดิน เคร่ืองใชสํานักงาน ระหวางติดต้ัง

สินทรัพย - ราคาทนุ:-

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

     ซ้ือเพ่ิม -                   -                4,640,000.00    -                      3,756,014.78         18,656,200.00    4,041,845.54      45,794.39         2,296,827.99      33,436,682.70

     จําหนาย -                   -                -                 -                      (4,519,522.96) (79,400.00) (491,958.91) (4,506,542.26) -                   (9,597,424.13)

     โอนเขา(ออก) 271,370.00        -                981,687.93      -                      -                      -                   -                   -                  (1,253,057.93) -                   

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 33,917,068.55 10,345,725.00 51,673,828.09 1,431,099.45 25,682,623.94 134,208,383.83 27,546,711.94 24,779,661.98 3,976,727.90 313,561,830.68

     ซ้ือเพ่ิม -                   -                2,320,000.00    -                      1,148,484.01         -                   1,568,034.15      295,000.00       6,468,067.10      11,799,585.26    

     จําหนาย -                   -                -                 -                      (20,700.00) (10,027,115.89) (1,341,624.32) (2,110,489.66) -                   (13,499,929.87)

     โอนเขา(ออก) -                   -                10,444,795.00  -                      -                      (16,907,200.00) -                   -                  (10,444,795.00) (16,907,200.00)

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 33,917,068.55 10,345,725.00 64,438,623.09 1,431,099.45 26,810,407.95 107,274,067.94 27,773,121.77 22,964,172.32 -                   294,954,286.07

คาเส่ือมราคาสะสม:-

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

     คาเส่ือมราคาสําหรับป 144,199.72        -                3,950,632.41    286,219.77           2,170,922.72         4,471,611.34      2,366,239.28      438,570.88       -                   13,828,396.12

     คาเส่ือมราคาที่ตัดจําหนาย -                   -                -                 -                      (4,252,885.65) (79,396.00) (460,676.96) (3,864,941.26) -                   (8,657,899.87)

     โอนเขา(ออก) -                   -                -                 -                      -                      -                   -                   -                  -                   -                   

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2,067,227.46 10,145,725.00 20,642,912.59 644,582.76 19,373,190.14 104,319,656.91 19,496,540.63 21,438,822.83 -                   198,128,658.32

     คาเส่ือมราคาสําหรับป 154,661.10        -                4,849,397.69    286,219.68           2,217,653.78         1,573,923.89      2,687,051.55      430,111.69       -                   12,199,019.38    

     คาเส่ือมราคาที่ตัดจําหนาย -                   -                -                 -                      (20,699.00) (10,027,111.89) (1,283,770.70) (2,030,487.65) -                   (13,362,069.24)

     โอนเขา(ออก) -                   -                -                 -                      -                      (1,219,605.41) -                   -                  -                   (1,219,605.41)

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,221,888.56 10,145,725.00 25,492,310.28 930,802.44 21,570,144.92 94,646,863.50 20,899,821.48 19,838,446.87 -                   195,746,003.05

มูลคาสุทธิ

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 31,695,179.99 200,000.00 38,946,312.81 500,297.01 5,240,263.03 12,627,204.44 6,873,300.29 3,125,725.45 -                   99,208,283.02

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 31,849,841.09 200,000.00 31,030,915.50 786,516.69 6,309,433.80 29,888,726.92 8,050,171.31 3,340,839.15 3,976,727.90 115,433,172.36

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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            คาเส่ือมราคา สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จํานวน 12,199,019.38 บาท และ 13,828,396.12 บาท ตามลําดับ 

            ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไดจดจํานองท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจักรดังกลาว ซ่ึงมีมูลคาสุทธิในงบการเงิน จํานวน 50.11 ลานบาท 

     (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  : 51.04 ลานบาท) ไวเปนหลักทรัพยค้ําประกันวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 23, 28 

     และ 43

            ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษัทฯ  มีสินทรัพยซ่ึงไดคิดคาเส่ือมราคาสะสมไวแลวเต็มจํานวนแตยังคงใชงานอยู  โดยสินทรัพยดังกลาว

     มี ราคาทุน จํานวน 156.57 ลานบาท  มูลคาสุทธิตามบัญชี  12.88  ลานบาท  (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  มีราคาทุนจํานวน  158.10  ลานบาท 

     มูลคาสุทธิตามบัญชี 9.17 ลานบาท)

20. สินทรัพยสิทธิการใช

เคร่ืองจักร ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 -                    -                    -                    

ซ้ือเพ่ิม -                    -                    -                    

จําหนาย -                    -                    -                    

โอนเขา(ออก) -                    -                    -                    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 -                    -                    -                    

ซ้ือเพ่ิม 53,903,738.31     12,264,233.65     66,167,971.96     

จําหนาย -                    -                    -                    

โอนเขา(ออก) 21,019,349.53     10,310,000.00     31,329,349.53     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 74,923,087.84     22,574,233.65     97,497,321.49     

คาเส่ือมราคาสะสม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 -                    -                    -                    

คาเส่ือมราคาสําหรับป -                    -                    -                    

คาเส่ือมราคาท่ีตัดจําหนาย -                    -                    -                    

โอนเขา(ออก) -                    -                    -                    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 -                    -                    -                    

งบการเงินรวม (บาท)
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เคร่ืองจักร ยานพาหนะ รวม

คาเส่ือมราคาสะสม

คาเส่ือมราคาสําหรับป 10,457,100.44     2,059,748.20       12,516,848.64     

คาเส่ือมราคาท่ีตัดจําหนาย -                    -                    -                    

โอนเขา(ออก) 1,262,860.61       2,293,801.73       3,556,662.34       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 11,719,961.05     4,353,549.93       16,073,510.98     

มูลคาสุทธิ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 63,203,126.79     18,220,683.72     81,423,810.51     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 -                    -                    -                    

            คาเส่ือมราคาสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 12,516,848.64 บาท 

เคร่ืองจักร ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 -                    -                    -                    

ซ้ือเพ่ิม -                    -                    -                    

จําหนาย -                    -                    -                    

โอนเขา(ออก) -                    -                    -                    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 -                    -                    -                    

ซ้ือเพ่ิม -                    9,056,757.02       9,056,757.02       

จําหนาย -                    -                    -                    

โอนเขา(ออก) 16,907,200.00     -                    16,907,200.00     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 16,907,200.00     9,056,757.02       25,963,957.02     

คาเส่ือมราคาสะสม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 -                    -                    -                    

คาเส่ือมราคาสําหรับป -                    -                    -                    

คาเส่ือมราคาท่ีตัดจําหนาย -                    -                    -                    

โอนเขา(ออก) -                    -                    -                    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 -                    -                    -                    

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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เคร่ืองจักร ยานพาหนะ รวม

คาเส่ือมราคาสําหรับป 2,705,152.03       661,136.08         3,366,288.11       

คาเส่ือมราคาท่ีตัดจําหนาย -                    -                    -                    

โอนเขา(ออก) 1,219,605.41       1,219,605.41       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 3,924,757.44       661,136.08          4,585,893.52       

มูลคาสุทธิ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 12,982,442.56     8,395,620.94       21,378,063.50     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 -                    -                    -                    

            คาเส่ือมราคาสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 3,366,288.11 บาท 

     

21. สินทรัพยไม มีตัวตนอื่น

โปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรม รวม

ระหวางติดต้ัง

ราคาทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 12,749,261.54     2,720,000.00       15,469,261.54

เพ่ิมข้ึน 102,700.00         900,000.00         1,002,700.00       

ตัดจําหนาย -                    -                    -                    

โอนเขา(ออก) -                    -                    -                    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 12,851,961.54     3,620,000.00       16,471,961.54     

เพ่ิมข้ึน 442,220.00         900,000.00         1,342,220.00       

ตัดจําหนาย (410,103.00) -                    (410,103.00)

โอนเขา(ออก) 4,591,900.00 (4,520,000.00) 71,900.00           

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 17,475,978.54     -                    17,475,978.54     

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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โปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรม รวม

ระหวางติดต้ัง

คาตัดจําหนายสะสม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 10,697,677.81     -                    10,697,677.81

คาตัดจําหนายสําหรับป 897,868.24         -                    897,868.24         

ตัดจําหนาย -                    -                    -                    

โอนเขา(ออก) -                    -                    -                    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 11,595,546.05     -                    11,595,546.05     

คาตัดจําหนายสําหรับป 1,233,713.92       -                    1,233,713.92

ตัดจําหนาย (292,333.10) -                    (292,333.10)

โอนเขา(ออก) 30,607.82           -                    30,607.82           

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 12,567,534.69     -                    12,567,534.69     

มูลคาสุทธิ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 4,908,443.85       -                    4,908,443.85       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 1,256,415.49       3,620,000.00       4,876,415.49       

            คาตัดจําหนายสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จํานวน 1,233,173.92 บาท และ  897,868.24 บาท ตามลําดับ

โปรแกรมสําเร็จรูป คาความนิยม โปรแกรม รวม

ระหวางติดต้ัง

ราคาทุน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 10,150,288.43     -                    2,720,000.00       12,870,288.43

เพ่ิมข้ึน 75,700.00           -                    900,000.00         975,700.00

ตัดจําหนาย -                    -                    -                    -                    

โอนเขา (ออก) -                    -                    -                    -                    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 10,225,988.43     -                    3,620,000.00       13,845,988.43

เพ่ิมข้ึน 340,970.00         -                    900,000.00         1,240,970.00       

ตัดจําหนาย -                    -                    -                    -                    

โอนเขา (ออก) 4,520,000.00       -                    (4,520,000.00) -                    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 15,086,958.43     -                    -                    15,086,958.43     

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบการเงินรวม (บาท)
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โปรแกรมสําเร็จรูป คาความนิยม โปรแกรม รวม

ระหวางติดต้ัง

คาตัดจําหนายสะสม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 9,399,247.38       -                    -                    9,399,247.38

คาตัดจําหนายสําหรับป 419,363.77         -                    -                    419,363.77

ตัดจําหนาย -                    -                    -                    -                    

โอนเขา (ออก) -                    -                    -                    -                    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 9,818,611.15       -                    -                    9,818,611.15       

คาตัดจําหนายสําหรับป 835,168.24         -                    -                    835,168.24         

ตัดจําหนาย -                    -                    -                    -                    

โอนเขา (ออก) -                    -                    -                    -                    

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 10,653,779.39     -                    -                    10,653,779.39     

มูลคาสุทธิ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 4,433,179.04       -                    -                    4,433,179.04       

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 407,377.28          -                    3,620,000.00       4,027,377.28       

            คาตัดจําหนายสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จํานวน 835,168.24 บาท และ 419,363.77 บาท ตามลําดับ

22. เงินจายลวงหนาคาบ ริการ

2563 2562 2563 2562

เงินจายลวงหนาคาบริการ 64,900,000.00     74,000,000.00     -                    -                    

เงินจายลวงหนาคาดําเนินการ 11,652,803.73     11,652,803.73     -                    -                    

รวม 76,552,803.73     85,652,803.73     -                    -                    

หัก  คาเผ่ือการดอยคา (6,917,668.39) (6,347,108.68) -                    -                    

เงินจายลวงหนาคาบริการ 69,635,135.34     79,305,695.05     -                    -                    

หัก  เงินจายลวงหนาท่ีจะไดรับคืนภายใน 1 ป (11,656,140.00) -                    -                    -                    

เงินจายลวงหนาคาบริการ - สุทธิ 57,978,995.34     79,305,695.05     -                    -                    

            เงินจายลวงหนาคาดําเนินการเปนเงินท่ีบริษัท  แมวงศ  เอ็นเนอย่ี  จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอยแหงหน่ึง  จายใหกับบริษัท ไบโอ-แพลนทส รอว  

     แม็ททีเรียล จํากัด  เพ่ือดําเนินการปลูกพืชพลังงาน ซ่ึงนํามาใชเปนเช้ือเพลิงผลิตไฟฟาเพ่ือขาย  แตบริษัทดังกลาวไมสามารถปฏิบัติตามขอตกลง

     ในสัญญาได บริษัท แมวงศ เอ็นเนอย่ี จํากัด จึงไดต้ังคาเผ่ือการดอยคาสําหรับสวนท่ีคาดวาจะไม ไดรับคืน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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23. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

2563 2562 2563 2562 2563 2562

     เงินเบิกเกินบัญชี 5.45 - 5.95 6.45 - 6.95 63,441,638.90     57,611,486.12     63,441,638.90     55,795,335.15        

     เงินกูยืมระยะส้ัน 3.75 - 5.25 4.775 - 6.50 554,600,000.80    326,391,103.68    299,600,000.80   126,391,103.68      

     หัก ดอกเบี้ยจายลวงหนา (1,954,236.63) (1,286,124.10) -                    -                       

     สุทธิ 616,087,403.07    382,716,465.70 363,041,639.70   182,186,438.83

            ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุมบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน จํานวน 1,826.38 ลานบาท (ณ วันท่ี 

     31  ธันวาคม  2562  จํานวน  1,512.80   ลานบาท)  ค้ําประกันโดยลูกหน้ีการคา   ตามหมายเหตุ  8.1   จดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง  และ

     เคร่ืองจักร ตามหมายเหตุ 19  คํ้าประกันโดยกรรมการบางทานและผูถือหุน และค้ําประกันโดยหุนสามัญของบรษัิทยอยท่ีบริษัทถืออยู

24. เจาหน้ีการคาและเจาหนี้ห มุนเวียนอื่น

2563 2562 2563 2562

     เจาหน้ีการคา 694,596,289.74    816,040,546.56    351,258,267.60   560,233,708.43      

     ต๋ัวเงินจายการคา 62,791.86           4,930,684.02       -                    4,850,000.00         

      รวม 694,659,081.60    820,971,230.58 351,258,267.60   565,083,708.43

     เจาหน้ีหมุนเวียนอื่น

                คาใชจายคางจายอื่น 98,135,653.82     55,609,846.32     32,114,386.81     30,352,133.25        

                ดอกเบี้ยคางจาย 2,494,415.02       3,029,576.38       283,473.68         125,929.11            

                ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 2,410,966.31       8,007,467.40       7,815.02             27,406.72              

                เจาหน้ีกรมสรรพากร 11,869,210.76     15,232,784.00     6,069,512.76       12,101,913.20        

                ภาษีขายไม ถึงกําหนด 43,575,401.79     58,157,888.63     27,621,558.14     33,164,442.06        

                ประมาณการหน้ีสินท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 8,149,604.14       1,234,231.09       8,149,604.14       1,234,231.09         

                เจาหน้ีอื่น ๆ 62,915,015.62     23,573,804.12     2,094,237.06       2,987,154.55         

      รวม 229,550,267.46    164,845,597.94 76,340,587.61     79,993,209.98

     รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอื่น 924,209,349.06    985,816,828.52 427,598,855.21   645,076,918.41

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย บาท

(รอยละ) ตอป
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            บริษัทฯ   ไดบันทึกประมาณการหน้ีสินจากคดีความตามท่ีศาลช้ันตนไดมี คําพิพากษาใหบริษัทฯ  จายคาความเสียหายใหแกกลุม

     บุคคลท่ีย่ืนฟองบริษัท เปนจํานวน 152,600.00 บาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.50 ตอป จากเงินตน นับจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ 

     และคาฤชาธรรมเนียมศาล   ในระหวางป  2560   ศาลอุทธรณไดมี คําพิพากษาใหบริษัทฯ   จายคาเสียหายเพ่ิมข้ึนจากคําพิพากษาศาล

     ช้ันตนอีก จํานวน 502,646.00 บาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.50 ตอป และวันท่ี 11 เมษายน 2561 บริษัทฯ ไดวางเงินชําระหน้ีตอศาล

     ตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ   โดยทําแคชเชียรเช็คส่ังจายศาลแพงกรุงเทพใต  จํานวน  61,753.42  บาท ในระหวางป 2562 ศาลฎีกา

     มี คําพิพากษาใหบริษัทฯ จายคาเสียหายเปนจํานวนเงินรวม 918,223.00 บาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.50 ตอป คดีถึงท่ีสุดแลว

            ในระหวางป 2563 บริษัทฯ ไดจายชําระหน้ีตามคําพิพากษาศาลฎีกาใหแกกลุมผูเสียหาย 1 ราย เปนจํานวนเงิน 578,223.00 บาท 

     คงเหลือ 340,000.00 บาท

            เมื่ อวันท่ี 22 มกราคม 2562  บริษัทฯ  ถูกบริษัทแหงหน่ึง  ซ่ึงเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองคางวดงานโครงการอาคารสํานักงาน

      ทาอากาศยานหาดใหญ จากผูรับจางของบริษัทฯ ฟองคดีตอศาลแพงเปนคดีหมายเลขดําท่ี  พ.293/2562 เรียกคาเสียหายเปน เงินจํานวน   

      10,096,993.38  บาท  โดยคาเสียหายดังกลาวเปนคางวดงาน ศาลช้ันตนมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ   ชําระเงินจํานวน  4,481,077.90  บาท

      พรอมดอกเบ้ีย  รอยละ 7.50 ตอป และศาลอุทธรณมี คําพิพากษา  แกคําพิพากษาศาลช้ันตนใหบริษัทฯ  ชําระเงินจํานวน  6,652,504.54 

      บาท พรอมดอกเบ้ีย รอยละ 7.50 ตอป จากเงินตน นับจากวันท่ีฟองจนกวาจะชําระเสร็จและคาฤชาธรรมเนียมศาลฯ คดีอยูระหวางการ

      ดําเนินการย่ืนฎีกา

25. เจาหน้ีเงินประกันผลงาน

              กลุมบริษัทหักเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาจากผู รับเหมาในอัตรารอยละ 5 ของมูลคางานกอสรางท่ีผูรับเหมาเรียกเก็บ

     โดยกลุมบริษัทจะคืนเงินประกันน้ีแกผูรับเหมาเม่ืองานน้ัน ๆ  ไดแลวเสร็จและผูรับเหมาไม ไดผิดสัญญาขอหน่ึงขอใด

26. หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญากอสราง

              หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญากอสรางเปนเงินรับลวงหนาจากลูกคาในอัตรารอยละ 5 - 25 ของราคารวมของงานรับจางโดยจะหักจาก

      จํานวนเงินท่ีเรียกเก็บจากลูกคาในแตละงวด
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27. หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะซ้ือจะขาย 

2563 2562

                  สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา/คางวดท่ียังไม รับรูเปนรายได

                   คางวดท่ีถึงกําหนดและรับชําระแลว 367,900,000.00   1,047,722,698.00 

                   หัก    การรับรูรายได (367,900,000.00) (1,047,677,698.00)

                   หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาจะซ้ือจะขาย -                    45,000.00

                   ภาระจากการพัฒนาโครงการท่ีดําเนินการอยู

                   จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูตนป 1                       2

                   จํานวนโครงการท่ีเปดใหม -                    -                    

                   จํานวนโครงการท่ีปดแลว -                    (1)

                   จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูส้ินป 1                       1                       

                   มูลคาโครงการท่ีเปดดําเนินการ 396,960,000.00   388,748,000.00   

                   มูลคาซ้ือขายท่ีไดทําสัญญาแลวท้ังส้ิน 396,960,000.00   339,419,000.00   

                   คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปดดําเนินการอยู 90.35% 87.31%

28. เงินกูยืมระยะยาว

2563 2562 2563 2562

                   เงินกูยืมระยะยาว 3,641,141,878.74     3,549,754,333.73       97,268,590.53     142,354,333.73   

                   หัก สวนท่ีครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป (598,645,965.44) (592,135,730.23) (51,208,161.01) (48,575,730.23)

                   เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ 3,042,495,913.30     2,957,618,603.50       46,060,429.52     93,778,603.50     

            บริษัทฯ มี เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ  จํานวน  150  ลานบาท  ชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ีย 36 งวด นับแต

     วันท่ีมีการเบิกเงินกูจากวงเงินกูคร้ังแรก   โดยมี อัตราดอกเบ้ียรอยละ   MLR - 2.525    ตอป     ค้ําประกันโดยหุนสามัญของบริษัทยอย

     ท่ีบริษัทถืออยู โดยดํารงอัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาตามบัญชี  (P/BV) ของหุนสามัญบริษัทยอย ตองไม ตํ่ากวา 1.13 เทา

            บริษัทฯ มี เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินภายในประเทศ โดยออกต๋ัวแลกเงิน จํานวน 5.76 ลานบาท ครบกําหนดชําระวันท่ี 

     18 ตุลาคม 2564 ค้ําประกันโดยลูกหน้ีการคารายหน่ึง ตามหมายเหตุ 8.1

                          งบการเงินรวม (บาท)

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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            บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  มีวงเงินกู ยืมระยะยาวจาก

     สถาบันการเงินภายในประเทศจํานวน  500 ลานบาท  กําหนดชําระเงินตนท้ังหมดตามสัญญาภายใน  81  งวด  นับแตวันท่ีมีการเบิกเงินกู

    จากวงเงินกูคร้ังแรก  และชําระดอกเบ้ียทุกเดือน  โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR-1.25  ตอป และอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR-2.00 ตอป  

    ต้ังแตวันท่ี 1  มีนาคม 2560   คํ้าประกัน  โดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 15  และจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง และเคร่ืองจักรของ

    โครงการ  ตามหมายเหตุ 19   และโดยบริษัท ไทยโพลีคอนส  จํากัด (มหาชน)  และเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ลงนามในสัญญา

    สินเช่ือแกไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 เร่ือง สัญญาค้ําประกันหน้ีคงเหลือ วงเงินรวม 281.62 ลานบาท คํ้าประกันโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง 

    จํากัด (มหาชน) จากเดิมคํ้าประกันวงเงินโดยบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ในระหวางงวดไดจายชําระครบแลว และอยูระหวาง

    การดําเนินการไถถอนหลักทรัพยค้ําประกัน

            บริษัท แมวงศ เอ็นเนอย่ี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน

     ภายในประเทศ  จํานวน  500  ลานบาท  ครบกําหนดชําระภายใน  116  เดือน   (รวมระยะเวลาปลอดชําระเงินตน )   โดยปลอดชําระเงินตน  

     20  เดือน  นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา  หรือ  6  เดือน  หลังจากผู กูเปดดําเนินการในเชิงพาณิชยของโรงไฟฟา  แลวแตเหตุการณใดจะเกิด

     ข้ึนกอน และชําระดอกเบ้ียทุกเดือนโดยมีอัตราดอกเบ้ีย เดือนท่ี  1-48  ในอัตรา MLR -1.50 ตอป เดือนท่ี 49-116 ในอัตรา MLR-1.25 ตอป 

     ค้ําประกันโดยจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรพรอมอุปกรณท้ังหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟา    ตามหมายเหตุ   19  

     ค้ําประกันโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุนและโอนสิทธิรับเงินคาไฟฟาจากการไฟฟา

     สวนภูมิภาคใหกับธนาคารเปนผูรับเงิน  

            บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินภายใน

     ประเทศ  จํานวน 500 ลานบาท   เบิกใชเต็มวงเงินแลว   บริษัทไดทําสัญญาขอเล่ือนเวลาการชําระหน้ีใหเร็วข้ึน   เร่ิมชําระเงินตนงวดแรก

     เดือนเมษายน  2560  และส้ินสุดสัญญาเดือนพฤศจิกายน  2568  ชําระดอกเบ้ียทุกเดือน  โดยมีอัตราดอกเบ้ีย  MLR-1.5  ตอป  ตลอดอายุ

     สัญญาเงินกู คํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 15 และจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรพรอมอุปกรณท้ังหมด

     ในระบบการผลิตกระแสไฟฟาตามหมายเหตุ 19 คํ้าประกันโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร  โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงค้ําประกันตามสัดสวน

     การถือหุน โอนสิทธิรับเงินคาไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคใหกับธนาคารเปนผูรับเงิน และกําหนดใหดํารงเงินสดในบัญชีเพ่ือรองรับ

      การชําระเงินตนและดอกเบ้ียจํานวน 1 งวด โดยทยอยใหครบภายใน 4 เดือน นับจากเร่ิมจําหนายกระแสไฟฟาในเชิงพาณิชย (COD)

            บริษัท  พัทลุง  กรีน  เพาเวอร  จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท  ทีพีซี  เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) มี วงเงินสินเช่ือจากสถาบัน

     การเงินภายในประเทศ  จํานวน  500 ลานบาท โดยชําระเงินตนงวดแรกในวันครบกําหนดระยะเวลา  25  เดือน  และชําระคืนหน้ีท้ังหมด

     ตามสัญญาภายใน  120  เดือน  นับจากวันเบิกเงินกูคร้ังแรก  (ปลอดชําระหน้ี   ระยะเวลา   24   เดือน  นับจากวันท่ีเบิกเงินกูงวดแรก) ชําระ

     ดอกเบ้ียทุกเดือน โดยมีอัตราดอกเบ้ีย MLR - 2 ตอป ตลอดอายุสัญญาเงินกู คํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 15 และจดจํานอง

     ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรพรอมอุปกรณท้ังหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟา   ตามหมายเหตุ   19   คํ้าประกันโดย   บริษัท 

     ทีพีซี   เพาเวอร   โฮลด้ิง  จํากัด   (มหาชน)  ซ่ึงคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุน โอนสิทธิรับเงินคาไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคใหกับ

     ธนาคารเปนผูรับเงิน และกําหนดใหดํารงเงินสดในบัญชีเพ่ือรองรับการชําระเงินตนและดอกเบ้ียจํานวน  1  งวด โดยทยอยใหครบภายใน 

     4 เดือน นับจากเร่ิมจําหนายกระแสไฟฟาในเชิงพาณิชย (COD)
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            บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)   มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบัน

     การเงินภายในประเทศ จํานวน 500 ลานบาท โดยชําระเงินตนงวดแรกในวันครบกําหนดระยะเวลา 25 เดือน และชําระคืนหน้ีท้ังหมด

     ตามสัญญาภายใน 120 เดือน นับจากวันเบิกเงินกูคร้ังแรก  (ปลอดชําระหน้ี  ระยะเวลา  24  เดือน  นับจากวันท่ีเบิกเงินกูงวดแรก) ชําระ

     ดอกเบ้ียทุกเดือน โดยมีอัตราดอกเบ้ีย   MLR - 2   ตอป  ตลอดอายุสัญญาเงินกู คํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา  ตามหมายเหตุ  15  และ

     จดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรพรอมอุปกรณท้ังหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟา  ตามหมายเหตุ  19   คํ้าประกัน

     โดยบริษัท ทีพีซี  เพาเวอร  โฮลด้ิง จํากัด  (มหาชน)  ซ่ึงคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุน โอนสิทธิรับเงินคาไฟฟาจากการไฟฟาสวน

     ภูมิภาคใหกับธนาคารเปนผูรับเงิน   และกําหนดใหดํารงเงินสดในบัญชีเพ่ือรองรับการชําระเงินตนและดอกเบ้ียจํานวน  1  งวด   โดย

     ทยอยใหครบภายใน 4 เดือน นับจากเร่ิมจําหนายกระแสไฟฟาในเชิงพาณิชย (COD)

            บริษัท  ปตตานี  กรีน จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท  ทีพีซี  เพาเวอร  โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน

     ภายในประเทศ  จํานวน 1,450  ลานบาท โดยชําระเงินตนงวดแรกในวันครบกําหนดระยะเวลา  6  เดือน นับจากวันท่ีเร่ิมจําหนายกระแส

     ไฟฟาในเชิงพาณิชย (COD)  แตไม เกินเดือนกรกฎาคม 2563 และชําระหน้ีคืนท้ังหมดตามสัญญาระยะเวลา 96 งวด (ปลอดชําระหน้ีระยะ

     เวลา  21 เดือน  นับจากวันท่ีเบิกเงินกูงวดแรก  วันท่ี  9  มีนาคม  2561)  ชําระดอกเบ้ียทุกเดือน  อัตราดอกเบ้ีย  MLR-2 ตอป  ตลอดอายุ

     สัญญาเงินกู คํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรพรอมอุปกรณท้ังหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟา 

     ตามหมายเหตุ  19 คํ้าประกันโดยบริษัท  ทีพีซี  เพาเวอร  โฮลด้ิง  จํากัด  (มหาชน)  ซ่ึงคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุน โอนสิทธิรับเงิน

     คาไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคใหกับธนาคารเปนผูรับเงิน        และใหดํารงเงินสดในบัญชีเพ่ือรองรับการชําระเงินตนและดอกเบ้ีย

     จํานวน 2 งวด ภายใน 2 ปนับจากเร่ิมจําหนายกระแสไฟฟาในเชิงพาณิชย (COD) แตไม เกินเดือนมิถุนายน 2564

            บริษัท  ทีพีซีเอช  เพาเวอร  1  จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท  ทีพีซี  เพาเวอร  โฮลด้ิง จํากัด  (มหาชน)  มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบัน

     การเงินภายในประเทศ   จํานวน  500   ลานบาท  โดยชําระเงินตนงวดแรกในวันครบกําหนดระยะเวลา  19  เดือน และชําระคืนหน้ีท้ังหมด

     ตามสัญญาภายใน  125  เดือน  นับจากวันเบิกเงินกูคร้ังแรก   (ปลอดชําระหน้ี  ระยะเวลา  18   เดือน  นับจากวันท่ีเบิกเงินกูงวดแรก)  ชําระ

     ดอกเบ้ียทุกเดือน    โดยมี อัตราดอกเบ้ีย  MLR-1.5  ตอป    ระยะเวลา  3  ป  และ MLR - 1.00  ตอป   ตลอดอายุสัญญาเงินกู คํ้าประกันโดย

     จดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรพรอมอุปกรณท้ังหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟา  ตามหมายเหตุ  19  คํ้าประกันโดย

     บริษัท  ทีพีซี  เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด  (มหาชน)   ซ่ึงคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุน   โอนสิทธิรับเงินคาไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค

     ใหกับธนาคารเปนผูรับเงิน และกําหนดใหดํารงเงินสดในบัญชี  เพ่ือใหครอบคลุมเงินตนและดอกเบ้ียไมนอยกวา 6 เดือน

            บริษัท  ทีพีซีเอช  เพาเวอร  2  จํากัด   ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท   ทีพีซี  เพาเวอร  โฮลด้ิง  จํากัด  (มหาชน)  มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบัน

     การเงินภายในประเทศ    จํานวน  500   ลานบาท   โดยชําระเงินตนงวดแรกในวันครบกําหนดระยะเวลา  19  เดือน   และชําระคืนหน้ีท้ังหมด

     ตามสัญญาภายใน   125   เดือน   นับจากวันเบิกเงินกูคร้ังแรก   (ปลอดชําระหน้ี   ระยะเวลา  18   เดือน  นับจากวันท่ีเบิกเงินกูงวดแรก)  ชําระ

     ดอกเบ้ียทุกเดือน  โดยมี อัตราดอกเบ้ีย  MLR-1.5  ตอป ระยะเวลา 3 ป และ MLR - 1.00 ตอป ตลอดอายุสัญญาเงินกู ค้ําประกันโดยจดจํานอง

     ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรพรอมอุปกรณท้ังหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟา   ตามหมายเหตุ  19 คํ้าประกันโดยบริษัท ทีพีซี 

     เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด  (มหาชน) ซ่ึงคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุน โอนสิทธิรับเงินคาไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคใหกับธนาคารเปน

     ผู รับเงิน และกําหนดใหดํารงเงินสดในบัญชี เพ่ือใหครอบคลุมเงินตนและดอกเบ้ียไมนอยกวา 6 เดือน
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            บริษัท  ทีพีซีเอช  เพาเวอร   5  จํากัด   ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท  ทีพีซี เพาเวอร  โฮลด้ิง  จํากัด  (มหาชน)  มีวงเงินสินเช่ือจากสถาบัน

     การเงินภายในประเทศ    จํานวน  360  ลานบาท  โดยชําระเงินตนงวดแรกในวันครบกําหนดระยะเวลา  19  เดือน   และชําระคืนท้ังหมดตาม

     สัญญาภายใน   144  เดือนนับจากวันเบิกเงินกูคร้ังแรก  (ปลอดชําระหน้ี  ระยะเวลา  18  เดือน  นับจากวันท่ีเบิกเงินกูงวดแรก) ชําระดอกเบ้ีย

     ทุกเดือน  โดยมีอัตราดอกเบ้ีย   MLR - 1.5 ตอป  ระยะเวลา  3   ป   และ  MLR- 1.00  ตอป   ตลอดอายุสัญญาเงินกู คํ้าประกันโดยจดจํานอง

     ท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรพรอมอุปกรณท้ังหมดในระบบการผลิตกระแสไฟฟา  ตามหมายเหตุ  19 คํ้าประกันโดยบริษัท ทีพีซี    

     เพาเวอร  โฮลด้ิง  จํากัด  (มหาชน)  ซ่ึงค้ําประกันตามสัดสวนการถือหุน   โอนสิทธิรับเงินคาไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคใหกับธนาคาร

     เปนผู รับเงิน และกําหนดใหดํารงเงินสดในบัญชีเพ่ือรองรับการชําระเงินตนและดอกเบ้ียจํานวน 6  งวด  โดยทยอยใหครบภายใน  9  เดือน

     นับจากเร่ิมจําหนายกระแสไฟฟาในเชิงพาณิชย (COD)

            สัญญาเงินกูระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ   เชน  การดํารงอัตราสวนของหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน   ขอจํากัดในการจาย

     เงินปนผล เปนตน

            รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปไดดังน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 3,549,754,333.73 142,354,333.73         

บวก รับเงินกูยืม 538,304,000.00     -                         

         รับเงินกูยืม - ต๋ัวแลกเงิน 5,760,737.57         5,760,737.57            

หัก จายคืนเงินกูยืม (452,677,192.56) (50,846,480.77)

รวม 3,641,141,878.74   97,268,590.53          

หัก เงินกู ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (598,645,965.44) (51,208,161.01)

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 3,042,495,913.30   46,060,429.52          

29. หน้ีสินตามสัญญาเชา

2563 2562 2563 2562

หน้ีสินตามสัญญาเชา 70,241,035.53       22,329,602.82       20,026,986.81       15,872,948.47          

หัก  หน้ีสินตามสัญญาเชาสวน

        ท่ีครบกําหนดชําระภายในหน่ึงป (17,333,548.45) (8,512,244.54) (5,104,929.74) (3,477,232.54)

สุทธิ 52,907,487.08       13,817,358.28 14,922,057.07       12,395,715.93

บาท

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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            จํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายสําหรับสัญญาเชาขางตน มี ดังน้ี

2563 2562 2563 2562

ภายใน 1 ป 19,518,463.91       9,279,039.88         5,721,464.42         4,048,206.00            

เกิน 1 ป แตไม เกิน 5 ป 55,922,787.87       14,764,294.71       15,699,800.07       13,316,781.00          

                รวม 75,441,251.78       24,043,334.59 21,421,264.49       17,364,987.00

หัก  ดอกเบ้ียจายในอนาคตของ

                              สัญญาเชาการเงิน (5,200,216.25) (1,713,731.77) (1,394,277.68) (1,492,038.53)

มูลคาปจจุบันของหน้ีสินตามสัญญาเชา

                              การเงิน 70,241,035.53       22,329,602.82 20,026,986.81       15,872,948.47

30. ประมาณการหน้ีสินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพ นักงาน

            การเปล่ียนแปลงในมูลคาปจจุบันภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนพนักงาน สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

2563 2562 2563 2562

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

ณ วันตนป 32,551,487.00       24,715,661.00       21,739,777.00       17,265,448.00          

ตนทุนโครงการปจจุบันและดอกเบ้ีย 5,596,303.27         5,826,531.82         3,417,924.00         3,627,807.00            

ตนทุนบริการในอดีต -                      583,360.00           -                      548,272.00               

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานลดลง -                      -                      -                      -                         

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการ

      ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 4,782,203.00         4,206,907.00         4,752,228.00         2,212,658.00            

จายภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน

      พนักงาน (2,904,008.27) (2,780,972.82) (1,704,000.00) (1,914,408.00)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 

ณ วันส้ินป 40,025,985.00       32,551,487.00 28,205,929.00       21,739,777.00

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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            ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกนัภัย ณ วันที่ทํารายงาน

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ

สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราคิดลด 1.60 - 2.18 1.60                        

อัตราการเพ่ิม ข้ึนของเงินเดือน 6.69-7.63 6.69                        

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (พนักงานทกุชวงอายุ) 0 - 21 0 - 21

อัตราการมรณะ (ตารางมรณะไทย ป 2560 ) 100.00                 100.00                    

อัตราการทุพพลภาพ (ตารางมรณะไทยป 2560) 10.00                   10.00                      

การวิเคราะหความออนไหว

       การเปล่ียนแปลงในแตละฐานขอสมมติฐานที่เกี่ยวของในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่อาจเปนไปไดอยาง

สมเหตุสมผล  ณ  วันที่รายงาน   โดยถือวาขอสมมติฐานอื่นๆคงที่   จะมีผลกระทบตอภาระผูกพันผลประโยชนที่กําหนดไวเปนจํานวน

เงินดังตอไปน้ี

เพ่ิม ข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน

     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

อัตราคิดลด (เปล่ียนแปลงรอยละ 0.50 ) (2,269,685.00)        2,477,687.00         (1,310,003.00)        1,424,754.00            

การเพ่ิมข้ึนของเงนิเดือนในอนาคต

(เปล่ียนแปลงรอยละ 0.50 ) 2,162,598.00         (2,172,862.00)        1,320,930.00         (1,229,995.00)            

อัตราการหมุนเวียน

(เปล่ียนแปลงรอยละ 0.50 ) (1,775,185.00)        2,050,525.00         (1,205,230.00)        1,612,436.00            

       แมการวิเคราะหน้ีไม ไดคํานึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใตโครงการดังกลาวแตไดแสดง

ประมาณการความออนไหวของขอสมมติฐานตาง ๆ

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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31. เงินป นผลจาย

      31.1  ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี  1/2563  เม่ือวันท่ี  26  มิ ถุนายน 2563  มีมติอนุมัติจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ   

                สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุนละ 0.06881 บาท เปนจํานวนเงิน 39.41 ลานบาท โดยจายเปนเงินปนผล

                ระหวางกาลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  3/2563   เม่ือวันท่ี  23  เมษายน  2563   โดยทําการจายเงินปนผล

                ในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563

      31.2  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ

                31 .2 .1  ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 

                               2561  ในอัตราหุนละ 0.0623 บาท เปนจํานวนเงิน  24.99  ลานบาท  โดยมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในวันท่ี 

                               24 พฤษภาคม 2562

                31 .2 .2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  4/2562  เม่ือวันท่ี  7  สิงหาคม  2562  มีม ติอนุมัติจายเงินปนผล

                               ระหวางกาลสําหรับป  2562  ในอัตราหุนละ  0.084  บาท  เปนจํานวนเงิน  33.70  ลานบาท โดยมีการจายเงินปนผล

                               ใหกับผูถือหุนในวันท่ี 5 กันยายน 2562 

                31 .2 .3  ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2563    เม่ือวันท่ี  26  มิถุนายน  2563    มีมติอนุมัติจายเงินปนผลจาก

                               กําไรสุทธิสําหรับป  2562  ในอัตราหุนละ  0.207  บาท เปนจํานวนเงิน  83.05  ลานบาท  เงินปนผลสําหรับปดังกลาว

                               ไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลหุนละ  0.084  บาท เปนจํานวนเงิน 33.70 ลานบาท ตามมติท่ีประชุม คณะกรรมการ 

                               คร้ังท่ี  4/2562  เม่ือวันท่ี  7  สิงหาคม 2562  โดยบริษัทฯ  ไดจายเงินปนผลแลวเม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2562 และจายเงิน

                               ปนผลระหวางกาลเพ่ิมอีกหุนละ 0.123 บาท เปนจํานวนเงิน  49.35  ลานบาท  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 

                               1/2563 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2563 โดยทําการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563

                31 .2 .4  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  6/2563  เม่ือวันท่ี  6  สิงหาคม  2563  มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                               ระหวางกาล  สําหรับผลการดําเนินงาน  6  เดือน  ยอนหลังของป  2563  ในอัตราหุนละ  0.088 บาท  เปนจํานวนเงิน 

                               35.31 ลานบาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมี สิทธิรับเงินปนผล (RECORD DATE) ในวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 และ

                               กําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 3 กันยายน 2563

      31.3  บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด  (มหาชน)

                31 .3 .1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  1/2562  เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2562  มีม ติอนุมัติจายเงินปนผล

                               ระหวางกาลในอัตรา  1.75  บาทตอหุน      รวมเปนเงิน  35.00  ลานบาท      โดยทําการจายเงินปนผลในวันท่ี   21  

                               กุมภาพันธ  2562

                31 .3 .2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  3/2562 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2562  มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                               ระหวางกาลในอัตรา   1.25   บาทตอหุน   รวมเปนเงิน   25.00   ลานบาท    โดยทําการจายเงินปนผลในวันท่ี   15  

                               พฤษภาคม  2562
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                31 .3 .3  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  4/2562  เมื่ อวันที่  22 กรกฎาคม 2562  มีมติอนุมัติจายเงิน

                               ปนผลระหวางกาลในอัตรา 1.25 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 25.00 ลานบาท โดยทาํการจายเงินปนผลในวันที่  15  

                               สิงหาคม  2562

                31 .3 .4    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  6/2562  เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2562  มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                                ระหวางกาลในอัตรา   1.25   บาทตอหุน    รวมเปนเงิน   25.00   ลานบาท   โดยทําการจายเงินปนผลในวันที่  19 

                                พฤศจิกายน 2562

                31 .3 .5    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2563  เมื่ อวันที่ 21 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                                ระหวางกาลในอัตรา   1.00   บาทตอหุน    รวมเปนเงิน   20.00  ลานบาท    โดยทําการจายเงินปนผลในวันที่  20 

                                กุมภาพันธ 2563

                31 .3 .6    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                                ระหวางกาลในอัตรา   1.25   บาทตอหุน   รวมเปนเงิน  25.00  ลานบาท    โดยทําการจายเงินปนผลในวันท่ี  13 

                                พฤษภาคม 2563

                31 .3 .7    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 19 มิ ถุนายน 2563 มีมติอนุมัตจิายเงินปนผล

                                ระหวางกาลในอัตรา   0.50   บาทตอหุน   รวมเปนเงิน   10.00   ลานบาท   โดยทําการจายเงินปนผลในวันท่ี    26 

                                มิ ถุนายน 2563

                31 .3 .8    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  5/2563  เม่ือวันที่  29  กรกฎาคม  2563  มีมติอนุมัติจายเงิน

                                ปนผลระหวางกาลในอัตรา 1.25 บาทตอหุน  รวมเปนเงิน 25.00 ลานบาท  โดยทําการจายเงินปนผลในวันที่ 17 

                                สิงหาคม 2563

                31 .3 .9    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  6/2563  เม่ือวันที่  18  กันยายน  2563  มีมติอนุมั ติจายเงิน

                                ปนผลระหวางกาลในอัตรา 0.35 บาทตอหุน  รวมเปนเงิน 7.00 ลานบาท  โดยทําการจายเงินปนผลในวันที่ 23 

                                กันยายน 2563

                31 .3 .10  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งท่ี  9/2563  เมื่ อวันที่   16  ตลุาคม  2563   มีมติอนุมั ติจายเงิน

                                ปนผลระหวางกาลในอัตรา 0.35  บาทตอหุน  รวมเปนเงิน 7.00 ลานบาท  โดยทําการจายเงินปนผลในวันที่ 19 

                                ตุลาคม  2563  และมีมติจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบการไตรมาส  3/2563  ในอัตรา  1.30  บาท

                                ตอหุน รวมเปนเงิน 26.00 ลานบาท โดยทาํการจายเงินปนผลในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

      31.4  บริษัท แมวงศ เอ็นเนอย่ี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

               31 .4 .1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2562 มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 2.50 บาทตอหุน  รวมเปนเงิน 5.00 ลานบาท  และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ  5  ของกําไรสุทธิ  สําหรับงวดส้ินสุดวันที่  31 มีนาคม 2562  เปนจํานวนเงิน  0.87  ลานบาท  โดยทาํการ

                              จายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
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               31 .4 .2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 3/2562  เมื่ อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา  5.00  บาทตอหุน  รวมเปนเงิน 10.00 ลานบาท  และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ 5  ของกําไรสุทธิ สําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี  30  มิถุนายน 2562 เปนจํานวนเงิน  0.94  ลานบาท โดยทําการจาย

                              เงินปนผลในวันท่ี 15 สิงหาคม 2562

               31 .4 .3  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  6/2562  เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2562  มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 2.50  บาทตอหุน รวมเปนเงิน  5.00  ลานบาท  และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ  5  ของกําไรสุทธิสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562  เปนจํานวนเงิน 1.29 ลานบาท โดยทําการจาย

                              เงินปนผลในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562

               31 .4 .4  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2563 มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา  2.50  บาทตอหุน รวมเปนเงิน 5.00 ลานบาท และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ 5 ของกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวนเงิน 1.33 ลานบาท โดยทําการจายเงิน

                              ปนผลในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563

               31 .4 .5  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 2.50  บาทตอหุน  รวมเปนเงิน  5.00  ลานบาท  และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ  5  ของกําไรสุทธิสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี  31  มีนาคม  2563  เปนจํานวนเงิน 1.38  ลานบาท โดยทําการจาย

                              เงินปนผลในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563

               31 .4 .6  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  5/2563  เม่ือวันท่ี  29  กรกฎาคม  2563   มีมติอนุมัติจายเงิน

                              ปนผลระหวางกาลในอัตรา 8.00 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 16.00 ลานบาท โดยทําการจายเงินปนผลในวันท่ี 17 

                              สิงหาคม 2563

               31 .4 .7  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา  3.50   บาทตอหุน    รวมเปนเงิน  7.00   ลานบาท     โดยทําการจายเงินปนผลในวันท่ี  18 

                              พฤศจิกายน 2563

      31.5  บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

               31 .5 .1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 1/2562  เมื่ อวันท่ี 14 มกราคม 2562  มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 12.00 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 24.00 ลานบาท และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวนเงิน 1.80 ลานบาท โดยทําการจายเงิน

                              ปนผล ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562
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               31 .5 .2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2562  เมื่ อวันที่ 19 เมษายน 2562   มีมติอนุมัตจิายเงินปนผล

                              ระหวางกาล ในอัตรา 10.00 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 20.00 ลานบาท และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ สําหรับงวดส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เปนจํานวนเงิน 1.59 ลานบาท โดยทําการจายเงิน

                              ปนผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

               31 .5 .3  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาล ในอัตรา 12.50 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 25.00 ลานบาท และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ  5  ของกําไรสุทธิ  สําหรับงวดส้ินสุดวันที่  30  มิถุนายน  2562  เปนจํานวนเงิน  1.86  ลานบาท  โดยทําการ

                              จายเงินปนผลในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

               31 .5 .4  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่  7/2562   เมื่ อวันที่ 21 ตุลาคม 2562   มีมตอินุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 15.00 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 30.00 ลานบาท และไดกันทนุสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ 5  ของกําไรสุทธิ สําหรับงวด ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เปนจํานวนเงิน 1.94  ลานบาท โดยทําการจาย

                              เงินปนผลในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

               31 .5 .5  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2563  เมื่ อวันท่ี 21 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา   12.00    บาทตอหุน   รวมเปนเงิน  24.00 ลานบาท   โดยทําการจายเงินปนผลในวันที่  20 

                              กุมภาพันธ 2563

               31. 5 .6  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 3/2563  เมื่ อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา  12.50  บาทตอหุน    รวมเปนเงิน  25.00  ลานบาท   โดยทําการจายเงินปนผลในวันที่  15 

                              พฤษภาคม 2563

               31. 5 .7  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 4/2563 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา  10.00  บาทตอหุน   รวมเปนเงิน  20.00  ลานบาท    โดยทําการจายเงินปนผลในวันที่  17 

                              สิงหาคม 2563

               31. 5 .8  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่  5/2563  เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2563  มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา  10.00  บาทตอหุน   รวมเปนเงิน  20.00 ลานบาท    โดยทําการจายเงินปนผลในวันที่  18 

                              พฤศจิกายน 2563

      31.6  บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

               31 .6 .1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 14 มกราคม 2562  มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 1.00 บาทตอหุน  รวมเปนเงิน 25.00 ลานบาท  และไดกันทุนสํารองตามกฎหมาย เปนจํานวน

                              รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปนจํานวนเงิน 1.64  ลานบาท โดยทาํการจายเงิน

                              ปนผลในวันที่  21 กุมภาพันธ 2562 



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 

 165 

 

               31 .6 .2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  4/2562  เมื่ อวันท่ี 19  เมษายน  2562 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 1.00  บาทตอหุน  รวมเปนเงิน 25.00 ลานบาท  และไดกันทุนสํารองตามกฎหมาย เปนจํานวน

                              รอยละ  5 ของกําไรสุทธิ สําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 เปนจํานวนเงิน 1.53 ลานบาท โดยทําการจายเงิน

                              ปนผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

               31 .6 .3  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  6/2562 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาล ในอัตรา 1.00 บาทตอหุน  รวมเปนเงิน 25.00 ลานบาท  และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ สําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี  30  มิ ถุนายน 2562  เปนจํานวนเงิน 1.08 ลานบาท  โดยทําการจาย

                              เงินปนผลในวันท่ี 15 สิงหาคม 2562

               31 .6 .4  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี 9/2562  เมื่ อวันท่ี 21 ตุลาคม 2562  มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 1.40 บาทตอหุน  รวมเปนเงิน 35.00 ลานบาท และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ   5  ของกําไรสุทธิ   สําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562  เปนจํานวนเงิน  1.78  ลานบาท  โดยทําการ

                              จายเงินปนผลในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562

               31 .6 .5  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2563 มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 1.00 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 25.00 ลานบาท และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวนเงิน 1.70 ลานบาท โดยทําการจายเงิน

                              ปนผลในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563

               31 .6 .6  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2563  เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 0.40 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 10.00 ลานบาท  และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ 5 ของกําไรสุทธิสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เปนจํานวนเงิน 1.09 ลานบาท โดยทําการจายเงิน

                              ปนผลในวันท่ี 26 มิถุนายน 2563

               31 .6 .7  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  4/2563   เม่ือวันท่ี  29  กรกฎาคม  2563  มีมติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา  0.80  บาทตอหุน  รวมเปนเงิน  20.00  ลานบาท  และไดกันสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ 5  ของกําไรสุทธิสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เปนจํานวนเงิน 1.48 ลานบาท โดยทําการจาย

                              เงินปนผลในวันท่ี 17 สิงหาคม 2563

               31 .6 .8  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี  5/2563 เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 1.00 บาทตอหุน  รวมเปนเงิน  25.00  ลานบาท  และไดกันสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ  5  ของกําไรสุทธิสําหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  เปนจํานวนเงิน  1.51  ลานบาท  โดยทําการ

                              จายเงินปนผลในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563
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      31.7  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท  ทีพีซี  เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)  

               31 .7 .1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  2/2562 เม่ือวันที่ 19 เมษายน 2562   มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาล ในอัตรา 0.35 บาทตอหุน  รวมเปนเงิน  8.75  ลานบาท และไดกันทุนสํารองตามกฎหมาย เปนจํานวน

                              รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ สําหรับงวดส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เปนจํานวนเงิน 1.33 ลานบาท โดยทําการจายเงิน

                              ปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

               31 .7 .2  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาล ในอัตรา 1.00 บาทตอหุน  รวมเปนเงิน 25.00 ลานบาท  และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ  5  ของกําไรสุทธิ สําหรับงวดส้ินสุดวันที่  30  มิ ถุนายน  2562  เปนจํานวนเงิน  1.65  ลานบาท  โดยทําการ

                              จายเงินปนผลในวันที่ 15 สิงหาคม 2562

               31 .7 .3  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่  6/2562  เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 1.20 บาทตอหุน  รวมเปนเงิน 30.00 ลานบาท และไดกันทนุสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ  5   ของกําไรสุทธิ  สําหรับงวดส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 2562  เปนจํานวนเงิน  1.83  ลานบาท  โดยทําการ

                              จายเงินปนผลในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

               31 .7 .4  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 1.20 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 30.00 ลานบาท และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนจํานวนเงิน 1.81 ลานบาท โดยทําการจายเงิน

                              ปนผลในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563

               31 .7 .5  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา  0.40  บาทตอหุน รวมเปนเงิน 10.00 ลานบาท และไดกันทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ 5 ของกําไรสุทธิ สําหรับงวดส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เปนจํานวนเงิน 1.36 ลานบาท โดยทําการจายเงิน

                              ปนผลในวันที่ 26 มิ ถุนายน 2563

               31 .7 .6  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 4/2563  เมื่ อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  มีมติอนุมั ติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 0.50 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 12.50 ลานบาท และไดกันสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนรอยละ 

                              5  ของกําไรสําหรับงวดส้ินสุดวันที่  30  มิถุนายน  2563   เปนจํานวนเงิน  0.89  ลานบาท   โดยทําการจายเงินปนผล

                              ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563
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               31 .7 .7  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  5/2563  เมื่ อวันท่ี 16 ตุลาคม 2563 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล

                              ระหวางกาลในอัตรา 1.00  บาทตอหุน  รวมเปนเงิน  25.00  ลานบาท   และไดกันสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน

                              รอยละ 5  ของกําไรสําหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  เปนจํานวนเงิน 1.62 ลานบาท  โดยทําการจายเงิน

                              ปนผลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

32. ทุนสํารองตามกฎหมาย

              บรษัิทฯ  ตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5  ของกําไรสุทธิประจํางวดหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา  

      (ถามี) จนกวาจะครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 โดยทุนสํารอง

      ตามกฎหมายไมสามารถนํามาจายเงินปนผลได 

33.  กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน

              กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับป ดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลว  โดยวิธี

      ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักแสดงไดดังน้ี

              กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

2563 2562 2563 2562

กาํไรสําหรับป 15,552,697.81    95,265,438.47   16,039,946.67    103,709,081.93  

จํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันตนป 572,759,484      572,759,484     572,759,484      572,759,484      

ผลกระทบจากการออกหุนสามัญ -                  -                  -                  -                  

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 572,759,484      572,759,484 572,759,484      572,759,484

กาํไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 0.03 0.17 0.03 0.18

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท
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34. สัญญาและขอตกลงท่ีสําคัญ

              กลุมบริษัทยอยไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ประเภทการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากสําหรับ

     การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน   กลุมบริษัทยอยไดมีการทําสัญญาซ้ือขายไฟฟา   การรบัซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก

     สําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนกับการไฟฟาสวนภูมิภาค เปนแบบ Feed-in-Tariff  (FiT)  มี ดังน้ี

บรษิัท พ้ืนที่โครงการ ระยะเวลาการขายไฟฟา

     บรษัิท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากดั จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ิมดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว 

เมื่ อวันที่ 15 มีนาคม 2556

     บรษัิท แมวงศ เอ็นเนอย่ี  จํากัด จังหวัดนครสวรรค เร่ิมดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว

เมื่ อวันที่ 12 ตุลาคม 2558

     บรษัิท ทุงสัง  กรนี จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่ิมดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว

เมื่ อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

     บรษัิท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด จังหวัดพัทลุง เร่ิมดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว

เมื่ อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

     บรษัิท สตูล กรนี เพาเวอร จํากัด จังหวัดสตูล เร่ิมดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว 

เมื่ อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561

     บรษัิท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด จังหวัดยะลา เร่ิมดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว 

เมื่ อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

     บรษัิท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด จังหวัดยะลา ยังไม เริ่ม ดําเนินงาน(อยูระหวางกอสราง)

     บรษัิท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด จังหวัดนราธิวาส เร่ิมดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว 

เมื่ อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

              บริษัทยอยไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟา  การรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากสําหรับการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

     กับการไฟฟาฝายผลิต เปนแบบ Adder ดังน้ี

บรษิัท พ้ืนที่โครงการ ระยะเวลาการขายไฟฟา

     บรษัิท ปตตานี กรีน จํากัด จังหวัดปตตานี เร่ิมดําเนินการจําหนายกระแสไฟฟาแลว

เมื่ อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

              บริษัทยอยไดทําสัญญาซ้ือขายไฟฟา  โครงการโรงไฟฟาประชารฐั สําหรับพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ประเภทเช้ือเพลิงชีวมวล

     กับการไฟฟาสวนภูมิภาค ดงัน้ี

บรษิัท พ้ืนที่โครงการ ระยะเวลาการขายไฟฟา

     บรษัิท ประชารฐัชีวมวล แมลาน จํากัด จังหวัดปตตานี ยังไม เริ่ม ดําเนินงาน(อยูระหวางกอสราง)

     บรษัิท ประชารฐัชีวมวล บันนังสตา จํากัด จังหวัดยะลา ยังไม เริ่ม ดําเนินงาน(อยูระหวางกอสราง)
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35.  รายไดจากสัญญาท่ีทํากับลูกค า

              กลุมบริษัทยอยมีรายไดจากการขายกระแสไฟฟาซ่ึงไดทําสัญญากับการไฟฟาสวนภูมิภาค ซ่ึงราคาในการซ้ือขายไฟฟาเปนไป

      ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานท่ีเก่ียวของ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

ปริมาณรับซ้ือ

ตามสัญญา วันท่ีส้ินสุดสัญญา 2563 2562

              ประเภทของสินคาหรือบ ริการ

              รายไดจากการขายไฟฟ า

                     บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด 9.2 เมกะวัตต 14 มีนาคม 2572 340,375,448.76     346,991,057.90

                     บริษัท แม วงศ เอ็นเนอย่ี จํากัด 8.0 เมกะวัตต 11 ตุลาคม 2578 299,465,277.18     296,121,831.75

                     บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด 9.2 เมกะวัตต 2 ตุลาคม 2579 319,480,187.40     329,814,776.45

                     บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด 9.2 เมกะวัตต 6 กรกฎาคม 2580 331,995,274.38     339,791,559.03

                     บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากัด 9.2 เมกะวัตต 8 กุมภาพันธ 2581 325,226,566.30     329,302,863.72

                     บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด 21 เมกะวัตต 18 พฤษภาคม 2583 131,925,928.55     -                    

                     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด 9.2 เมกะวัตต 30 ธันวาคม 2581 15,501,564.41       -                    

                     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด 6.3 เมกะวัตต 16 พฤศจิกายน 2583 13,402,882.99       -                    

                     รวมรายไดจากการขายไฟฟา 1,777,373,129.97   1,642,022,088.85 

              จังหวะเวลาในการรับรูรายได

              รับ รูรายได  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง

                     บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด 9.2 เมกะวัตต 14 มีนาคม 2572 340,375,448.76     346,991,057.90

                     บริษัท แม วงศ เอ็นเนอย่ี จํากัด 8.0 เมกะวัตต 11 ตุลาคม 2578 299,465,277.18     296,121,831.75

                     บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด 9.2 เมกะวัตต 2 ตุลาคม 2579 319,480,187.40     329,814,776.45

                     บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด 9.2 เมกะวัตต 6 กรกฎาคม 2580 331,995,274.38     339,791,559.03

                     บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากัด 9.2 เมกะวัตต 8 กุมภาพันธ 2581 325,226,566.30     329,302,863.72

                     บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด 21 เมกะวัตต 18 พฤษภาคม 2583 131,925,928.55     -                    

                     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด 9.2 เมกะวัตต 30 ธันวาคม 2581 15,501,564.41       -                    

                     บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด 6.3 เมกะวัตต 16 พฤศจิกายน 2583 13,402,882.99       -                    

                     รวมรับรูรายได ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,777,373,129.97   1,642,022,088.85 

งบการเงินรวม (บาท)



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 

 170 

 
  

36. ภาษี เงินได

            กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดไวเทากับจํานวนเงินท่ีจะตองจายจริงตามกฎหมายภาษีอากรในอัตรารอยละ 20 และในอัตรารอยละ 3 

      ของกําไรสําหรับป กรณีท่ีบริษัทประกอบกิจการการใหบริการท่ีมีสถานประกอบการต้ังอยูในเขตพัฒนาพิเศษเศรษฐกิจเฉพาะกิจตาม

      พระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 466

37. คาใชจายตามลักษณะ

            รายการคาใชจายตามลักษณะท่ีสําคัญสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี

 2563 2562  2563 2562

วัสดุกอสรางและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 1,018,866,698.08      795,637,742.15 744,549,299.09     1,303,438,762.73 

ซ้ือท่ีดินและจายคาแรงผู รับเหมา (118,141,353.42) (379,681,859.32) -                      -                    

การเปล่ียนแปลงในท่ีดินงานระหวางกอสราง (152,521,462.17) (179,122,700.73) -                      -                    

คาจางเหมา 1,259,060,809.02      761,587,885.01 1,119,213,011.58   1,653,557,577.38 

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 331,825,056.81        308,148,365.00 238,524,380.86     223,321,035.55    

คาตอบแทนกรรมการ 13,873,140.04          13,397,500.00   5,330,000.00         4,820,000.00       

คาตอบแทนผูบริหาร

    - บันทึกรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร 40,913,137.94          40,404,940.69   22,673,448.70       23,472,772.22     

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 230,102,578.06        167,344,148.51 16,400,475.73       14,247,759.89     

คาท่ีปรึกษาและบริหารจัดการโรงไฟฟา 414,596,365.77        414,532,291.38 -                      -                    

คาเช้ือเพลิง 399,408,698.59        124,800,254.15 -                      -                    

บาท
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38. คาใชจายภาษีเงินได  / ภาษี เงินไดรอการตัดบัญชี

            38.1  คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดดังน้ี

 2563 2562  2563 2562

ภาษี เงินไดป จจุบั น :

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 44,035.42                28,215,627.17   -                      27,873,485.14     

ภาษี เงินไดรอการตัดบัญชี :

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผล

    แตกตางช่ัวคราวและการกลับรายการผล

    แตกตางช่ัวคราว (4,172,454.04) (42,446,298.18) (1,296,206.66) (3,104,587.69)

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได ท่ีแสดงอยูใน

    งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (4,128,418.62)           (14,230,671.01) (1,296,206.66)        24,768,897.45

ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับ

    กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลัก

         คณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ

         ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (983,102.37) (446,706.60) (950,445.60) (442,531.60)

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได ท่ีแสดงอยูใน

    งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (983,102.37)              (446,706.60) (950,445.60)           (442,531.60)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บาท
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      38.2  รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกบัอัตราภาษีท่ีใช สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

               2563 และ 2562 สามารถแสดงไดดังน้ี

รายไดท่ีได รายไดที่ไม ได รายไดที่ได รายไดที่ไม ได

รับการยกเวน รับการยกเวน รับการยกเวน รับการยกเวน

ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได ภาษีเงินได

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษีเงินได 545,623,328.14     (208,736,151.02) 678,608,781.51     (166,713,362.42)

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล -                      20% -                      20%

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษีเงินได

        คูณอัตราภาษี -                      (41,747,230.20) -                      (33,342,672.48)

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :

        รายการตองหามทางภาษี -                      12,938,507.91       -                      5,952,816.41

        ผลขาดทุนทางภาษีท่ีไม ใชสิทธิ -                      20,354,485.00       -                      15,201,006.90               

        รายจายท่ีมี สิทธิหักเพ่ิม -                      (842,046.22) -                      (837,115.06)

       อื่น ๆ -                      3,226,597.03 -                      (2,812,410.98)

ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

       จากการทํางบการเงินรวม -                      1,941,267.86         -                      1,607,704.20                

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน

        งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ -                      (4,128,418.62) -                      (14,230,671.01)

        อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง -                      1.93% -                      8.54%

2563 2562

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินได 14,743,740.01       128,477,979.38             

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20%

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินได

        คูณอัตราภาษี 2,948,748.00         25,695,595.88               

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ :

        รายการตองหามทางภาษี 9,873,561.30         4,754,408.46

        รายจายท่ีมี สิทธิหักเพ่ิม (842,046.22) (837,115.06)

        รายไดที่ไดรับยกเวนภาษี (6,986,208.31) (4,843,991.83)

        อื่น ๆ (6,290,261.43) -                             

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน

        งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  (1,296,206.66) 24,768,897.45               

        อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง (8.79)% 19.28%

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

2562

งบการเงินรวม (บาท)

2563
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      38.3  สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

               ประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี

2563 2562 2563 2562

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี 

     คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 9,971,607.83         9,870,674.96         9,830,674.96         9,830,674.96                

     ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 6,313,289.99         4,996,185.00         5,641,185.80         4,347,955.40                

     ประมาณการคาซอมระยะประกัน 10,229,727.42       13,767,567.47       9,748,527.42         13,767,567.47               

     ประมาณการหน้ีสินที่คาดวาจะเกดิข้ึน 727,423.91           246,846.22           723,538.94           246,846.22                   

     ขาดทนุสะสม 11,743,992.44       17,861,213.05       4,495,769.19         -                             

     กําไรระหวางกนัรอรับรู- สินทรัพยสุทธิ

          ของโรงไฟฟา 91,326,885.79       83,550,168.88       -                      -                             

รวม 130,312,927.38     130,292,655.58 30,439,696.31       28,193,044.05

หกั  คาเผ่ือการดอยคา (14,060,170.31) (19,195,454.93) (9,830,674.96) (9,830,674.96)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี  - สุทธิ 116,252,757.07     111,097,200.65 20,609,021.35       18,362,369.09

              ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอย เปนบริษัทที่ลงทุนในบริษัทอื่น

      ท่ีประกอบธุรกิจโรงไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเปนหลัก   มีรายไดหลักจากเงินปนผลจากบริษัทยอยและกิจการรวมคา   ซ่ึงรายไดจาก

      เงินปนผลรับจากธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล   ทําใหไม มีโอกาสการใชสิทธิสินทรัพยภาษี

      เงินไดรอตัดบญัชี จํานวน 4.23 ลานบาท และ 9.36 ลานบาท จึงตั้งคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดทั้งจํานวน

39. ค าตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

              คาตอบแทนกรรมการน้ีเปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทฯ  และบริษัทยอย  ตามมาตรา  90  ของพระราชบัญญัติ

      บริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและประโยชนท่ีเกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการ 

              คาตอบแทนผูบรหิารเปนคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน    คาตอบแทนและผลประโยชนอื่นใหแกกรรมการและผูบริหาร   ตามนิยาม

      ในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   อันไดแก    ผูจัดการหรือผู ดํารงตําแหนงระดับบรหิาร

      ส่ีรายแรกตอจากผูจัดการลงมา  และผู ซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทาผูดํารงตําแหนงระดับผูบริหารรายที่ส่ีทุกราย 

บาท
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40. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

              ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯ ท่ีผูมี อํานาจตัดสินใจสูงสุดดานดําเนินงานไดรับและสอบทาน

      อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน

              กลุมบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจบนสวนงานหลัก คือ 1) การรับเหมากอสราง 2) พัฒนาอสังหาริมทรัพย  3) ขายสินคาและบริการ   4) ขายพลังงาน

              จําแนกตามสวนงาน สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มี ดังน้ี

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดจากการรับเหมากอสราง 2,892.73    4,009.15     -            -              -            -     -     -     (726.48) (1,911.84) 2,166.25     2,097.31

รายไดจากการขายไฟฟา -           -             1,777.37     1,642.02       -            -     -     -     -          -         1,777.37     1,642.02

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย -           -             -            -              28.57         53.61  -     -     -          -         28.57         53.61         

รายไดจากการขายสินคาและบริการ -           -             -            -              -            -     37.99  39.49  (35.85) (34.41) 2.14           5.08          

ตนทุนรับเหมากอสราง (2,701.40) (3,699.47) -            -              -            -     -     -     679.88     1,736.09 (2,021.52) (1,963.38)

ตนทุนจากการขายไฟฟา -           -             (1,159.24) (891.14) -            -     -     -     8.80         8.04       (1,150.44) (883.10)

ตนทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย -           -             -            -              (15.67) (36.13) -     -     1.34         0.01       (14.33) (36.12)

ตนทุนจากการขายสินคาและบริการ -           -             -            -              -            -     (37.43) (37.37) 35.93       32.68     (1.50) (4.69)

กําไร(ขาดทุน)จากการ

       ดําเนินงานตามสวนงาน 191.33      309.68 618.13       750.88 12.90         17.48  0.56    2.12    (36.38) (169.43) 786.54        910.73

รายไดอ่ืน 63.55        51.47          1.58          7.52             0.43           1.20    0.24    0.27    (35.69) (19.13)     30.11         41.33

ตนทุนในการจัดจําหนายและ

       คาใชจายในการบริหาร (200.22)      (187.83)       (102.98)       (99.18)           (14.84)         (16.93)  (2.16)   (2.34)   (0.44)        0.11       (320.64)       (306.17)

คาตอบแทนผูบริหาร (22.67)        (23.47)         (18.24)        (16.93)           -            -      -     -      -          -         (40.91)         (40.40)

(โอนกลับ) / คาเผ่ือผลขาดทุน

       ดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 16.34        (15.13)         (0.73)          (6.34)            -            -      0.12    (0.25)   (30.64)      2.69       (14.91)         (19.03)

ขาดทุนจากการดําเนินงานท่ียกเลิก -           -             -            (1.16)            -            -      -     -      -          -         -             (1.16)

รายไดทางการเงิน 19.69        20.10          10.33         5.99             -            0.02    0.30    0.34    (19.48)      (19.27)     10.84          7.18           

ตนทุนทางการเงิน (31.41)        (16.84)         (87.70)        (78.81)           (11.94)         (7.64)   (0.40)   (0.25)   17.12       13.71      (114.33)       (89.83)

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จาก

      เงินลงทุนในกิจการรวมคา -            -             5.83           13.62            -             -      -      -      (5.65)        (4.39)       0.18           9.23

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได (3.04)         (19.26)         (0.74)          (0.39)            0.02           0.04    0.11    (0.11)   7.78         33.96      4.13           14.24

กําไร(ขาดทุน)สําหรับป 33.57        118.72 425.48       575.20 (13.43)         (5.83) (1.23)   (0.22) (103.38)     (161.75) 341.01        526.12

รวม
รับเหมากอสราง ขายไฟฟา ขายอสังหาริมทรัพย ขายสินคาและบริการ

(ลานบาท)

งบการเงนิรวม

สวนงาน สวนงาน สวนงาน สวนงาน
รายการตัดบัญชี
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41. เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพพ นักงาน

              กลุมบริษัทไดจัดต้ังเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  พ.ศ.  2530 

      ตามระเบียบกองทุน  พนักงานจายสะสมเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 - 10  ของเงินเดือนแตละเดือนและกลุมบริษัทฯ จายสมทบ

      ในอัตรารอยละ  3 - 10 ของเงินเดือนพนักงาน กลุมบริษัทไดแตงต้ังผูจัดการกองทุนเพ่ือบริหารกองทุนใหเปนไปตามขอกําหนด

      ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530

              เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2559 กลุมบริษัทไดแกไขขอบังคับการจายเงินสะสม และจายสมทบเขากองทุน โดยพนักงานจายสะสม

      เขากองทุนในอัตรารอยละ 3 - 15 ของเงินเดือนแตละเดือน กลุมบริษัทจายสมทบในอัตรา รอยละ 3 - 10

              กลุมบริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน  สําหรับป  ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม 2563  และ 2562 จํานวน 

      6,283,674.42 บาท และ 5,500,959.75 บาท ตามลําดับ

42. เค ร่ืองมือทางการเงิน

               กลุมบริษัทไม มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธเพ่ือการเก็งกําไร

      42.1  ความเส่ียงดานสภาพคลอง

               ความเส่ียงดานสภาพคลองหรือความเส่ียงในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน คือความเส่ียงท่ีกลุมบริษัทใหความสําคัญ 

      ท้ังการสํารองเงินสดรวมท้ังความเพียงพอในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนใหเพียงพอตอภาระผูกพันหรือหน้ีท่ีจะเกิดข้ึนใน

      อนาคต โดยจะมีการประมาณการเงินสดรับจายลวงหนา เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะทําใหกลุมบริษัทประสบปญหาสภาพคลอง 
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              ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 หน้ีสินทางการเงินท่ีจัดประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสัญญา ซ่ึงแสดงดวยจํานวนเงิน

      ตามสัญญาท่ีไม ไดมีการคิดลด  ท้ังน้ียอดคงเหลือท่ีครบกําหนดภายในระยะเวลา 12  เดือน  จะเทากับมูลคาตามบัญชีของหน้ีสิน

      ท่ีเก่ียวของเน่ืองจากการคิดลดไม มี นัยสําคัญ

ภายใน 1 ป เกิน 1 ถึง 5 ป รวมมูลคา

ตามบัญชี

              ห น้ีสินทางการเงิน

              เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 616,087,403.07   -                       616,087,403.07      

              เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 924,209,349.06   -                       924,209,349.06      

              เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 162,814,481.35   110,949,253.14       273,763,734.49      

              เงินกูยืมระยะยาว 598,645,965.44   3,042,495,913.30    3,641,141,878.74    

              หน้ีสินตามสัญญาเชา 17,333,548.45     52,907,487.08        70,241,035.53        

ภายใน 1 ป เกิน 1 ถึง 5 ป รวมมูลคา

ตามบัญชี

              ห น้ีสินทางการเงิน

              เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 363,041,639.70   -                       363,041,639.70      

              เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 427,598,855.21   -                       427,598,855.21      

              เจาหน้ีเงินประกันผลงาน 158,705,031.68   67,739,243.79        226,444,275.47      

              เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 45,000,000.00     -                       45,000,000.00        

              เงินกูยืมระยะยาว 51,208,161.01     46,060,429.52        97,268,590.53        

              หน้ีสินตามสัญญาเชา 5,104,929.74       14,922,057.07        20,026,986.81        

งบการเงินรวม  (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท)
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      42.2  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย

               เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนของระดับอัตราดอกเบ้ียท่ีอาจเกิดข้ึนอนาคต อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเงินกูสวนใหญของกลุมบริษัท

      เปนเงินกูระยะยาวและมี อัตราดอกเบ้ียท่ีผานการเจรจาตอรองในระดับท่ีสามารถรองรับความเส่ียงดังกลาวไดระดับหน่ึง รวมท้ังกลุมบริษัทยังมีแนวทาง

      ลดความเส่ียงจากการขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการกูยืมหรือการจัดหาแหลงเงินกูใหม ท่ีมีภาระดอกเบ้ียตํ่ากวามาทดแทนแหลงเงินกูเดิม

              ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 หน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนดหรือวันท่ีมี

      การกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม  (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม ถึงกอน) ไดดังน้ี

อัตราดอกเบ้ีย ไม มี

หมายเหตุ ภายใน 1 ป เกิน 1 ป ถึง 5 ป ลอยตัว อัตราดอกเบ้ีย รวม

              หน้ีสินทางการเงิน

              เงินเบิกเกินบัญชีและ

                   เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 23 552,645,764.17      -                     63,441,638.90          -              616,087,403.07        

              เงินกูยืมระยะยาว 28 -                       -                     3,641,141,878.74      -              3,641,141,878.74     

              หน้ีสินตามสัญญาเชา 29 17,333,548.45        52,907,487.08      -                         -              70,241,035.53         

อัตราดอกเบ้ีย ไม มี

หมายเหตุ ภายใน 1 ป เกิน 1 ป ถึง 5 ป ลอยตัว อัตราดอกเบ้ีย รวม

              หน้ีสินทางการเงิน

              เงินเบิกเกินบัญชีและ

                   เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 23 299,600,000.80      -                     63,441,638.90          -              363,041,639.70        

              เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 5.2 45,000,000.00        -                     -                         -              45,000,000.00         

              เงินกูยืมระยะยาว 28 -                       -                     97,268,590.53          -              97,268,590.53         

              หน้ีสินตามสัญญาเชา 29 5,104,929.74         14,922,057.07      -                         -              20,026,986.81         

42.3  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือเคร่ืองจักร ซ่ึงสวนใหญเปนเคร่ืองจักรท่ีใชในโรงงานผลิตไฟฟา

เปนเงินตราตางประเทศ   บริษัทฯ   ไดตกลงทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการปองกันความเส่ียง 

ซ่ึงสัญญาดังกลาวมีอายุไม เกิน 1 ป

รายการ

บาท

บาท

งบการเงินรวม 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี

รายการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อัตราดอกเบ้ียคงท่ี
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บริษัทฯ มียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงนิตราตางประเทศ คงเหลือดังน้ี

2563 2562 2563 2562

-                    3,458,000.00       -                          30.3313

      42.4  ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ

               กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีของกิจการ อยางไรก็ตามกลุมบริษัทมีนโยบายในการทบทวนเครดิตของลูกหน้ี

      ของกิจการเปนระยะ  ๆ   หากมีลูกหน้ีที่กลุมบรษัิทคาดวาอาจจะมีปญหาดานการชําระเงินแลว   ผูบริหารจะเรงรัด ติดตามเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

      ใหเร็วท่ีสุดอีกท้ังยังมีนโยบายที่จะบันทึกคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตอยางสมเหตุสมผลและเพียงพอที่จะรองรับ

      ความสูญเสียดังกลาว 

42.5  มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและวัดมูลคา และมูลคาของสินทรัพยทางการเงินตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัที่ 9 และมูลคาตามหลักการบัญชีเดิม น้ัน แสดงไดดังน้ี

มูลคาตาม

หลักการบัญชี

เดิม มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม

ผานกาํไรหรือ ผานกําไรขาดทุน ราคาทุน

ขาดทนุ เบ็ดเสร็จอื่น ตัดจําหนาย รวม

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 95,346,934.21          -                    -                    95,346,934.21           95,346,934.21          

เงินลงทุนช่ัวคราว 85,128,534.56          85,091,549.42     -                    36,985.14                 85,128,534.56          

ลูกหน้ีการคา

กิจการที่เกี่ยวของกนั 175,056,547.78        -                    -                    175,056,547.78          175,056,547.78        

บริษัทอื่น 638,853,258.66        -                    -                    638,853,258.66          638,853,258.66        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 243,887,013.84        -                    -                    243,887,013.84          243,887,013.84        

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 305,076,673.76        -                    -                    305,076,673.76          305,076,673.76        

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 166,770,138.70        -                    -                    166,770,138.70          166,770,138.70        

เงินใหกูยืมระยะส้ัน 267,000,000.00        -                    -                    267,000,000.00          267,000,000.00        

เงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกนั 155,438,423.71        -                    -                    155,438,423.71          155,438,423.71        

รวมสินทรัพยทางการเงิน 2,132,557,525.22      85,091,549.42     -                    2,047,465,975.80       2,132,557,525.22      

สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐอเมริกา

งบการเงินรวม (บาท)

การจัดประเภทและวัดมูลคา

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย

( บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)หน้ีสินทางการเงิน 
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มูลคาตาม

หลักการบัญชี

เดิม มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม

ผานกาํไรหรือ ผานกําไรขาดทุน ราคาทุน

ขาดทนุ เบ็ดเสร็จอื่น ตัดจําหนาย รวม

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9,284,070.51           -                    -                    9,284,070.51             9,284,070.51            

ลูกหน้ีการคา

กิจการที่เกี่ยวของกนั 83,450,069.54          -                    -                    83,450,069.54           83,450,069.54          

บริษัทอื่น 329,058,995.80        -                    -                    329,058,995.80          329,058,995.80        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 38,870,230.21          -                    -                    38,870,230.21           38,870,230.21          

สินทรัพยที่เกิดจากสัญญา 357,142,134.98        -                    -                    357,142,134.98          357,142,134.98        

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน 381,049,741.15        -                    -                    381,049,741.15          381,049,741.15        

เงินใหกูยืมระยะส้ัน 405,031,800.00        -                    -                    405,031,800.00          405,031,800.00        

เงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกนั 64,935,707.55          -                    -                    64,935,707.55           64,935,707.55          

รวมสินทรัพยทางการเงิน 1,668,822,749.74      -                    -                    1,668,822,749.74       1,668,822,749.74      

มูลคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังตอไปน้ี

มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม

ผานกาํไรหรือ ผานกําไรขาดทุน ราคาทุน

ขาดทุน เบด็เสร็จอื่น ตัดจําหนาย รวม

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -                         -                    165,823,918.90   165,823,918.90          165,823,918.90        

ลูกหน้ีการคา

กิจการที่เกี่ยวของกนั -                         -                    -                    -                          -                         

บริษัทอื่น -                         -                    576,678,381.92   576,678,381.92          576,678,381.92        

มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

การจัดประเภทและวัดมูลคา

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9

งบการเงินรวม (บาท)
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มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือ ผานกําไรขาดทุน ราคาทุน

ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน ตัดจําหนาย รวม

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                         -                    290,858,612.65          290,858,612.65          290,858,612.65        

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา -                         -                    249,799,581.52          249,799,581.52          249,799,581.52        

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน -                         -                    209,447,140.62          209,447,140.62          209,447,140.62        

เงินใหกูยืมระยะส้ัน -                         -                    115,000,000.00          115,000,000.00          115,000,000.00        

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน -                         -                    37,280.63                 37,280.63                 37,280.63                

เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกัน -                         -                    72,749,315.64           72,749,315.64           72,749,315.64          

ลูกหน้ีการคาท่ีติดภาระคํ้าประกัน

ต๋ัวแลกเงิน -                         -                    6,167,415.55             6,167,415.55             6,167,415.55            

รวมสินทรัพยทางการเงิน -                         -                    1,686,561,647.43       1,686,561,647.43       1,686,561,647.43      

หน้ีสินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน -                         -                    616,087,403.07          616,087,403.07          616,087,403.07        

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                         -                    866,353,770.20          866,353,770.20          866,353,770.20        

ประมาณการคาซอมระยะประกัน -                         -                    51,148,637.20           51,148,637.20           51,148,637.20          

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน -                         -                    273,763,734.49          273,763,734.49          273,763,734.49        

เงินกูยืมระยะยาว -                         -                    3,641,141,878.74       3,641,141,878.74       3,641,141,878.74      

หน้ีสินตามสัญญาเชา -                         -                    70,241,035.53           70,241,035.53           70,241,035.53          

รวมหน้ีสินทางการเงิน -                         -                    5,518,736,459.23       5,518,736,459.23       5,518,736,459.23      

มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

งบการเงินรวม (บาท)
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มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือ ผานกําไรขาดทุน ราคาทุน

ขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน ตัดจําหนาย รวม

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด -                         -                    66,776,649.16           66,776,649.16           66,776,649.16          

ลูกหน้ีการคา

กิจการท่ีเก่ียวของกัน -                         -                    120,809,517.25          120,809,517.25          120,809,517.25        

บริษัทอ่ืน -                         -                    211,809,307.87          211,809,307.87          211,809,307.87        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                         -                    83,404,850.01           83,404,850.01           83,404,850.01          

สินทรัพยท่ีเกิดจากสัญญา -                         -                    209,555,164.86          209,555,164.86          209,555,164.86        

ลูกหน้ีเงินประกันผลงาน -                         -                    424,529,479.81          424,529,479.81          424,529,479.81        

เงินใหกูยืมระยะส้ัน -                         -                    215,790,100.00          215,790,100.00          215,790,100.00        

เงินฝากท่ีติดภาระคํ้าประกัน -                         -                    26,211,409.34           26,211,409.34           26,211,409.34          

ลูกหน้ีการคาท่ีติดภาระคํ้าประกัน

     ต๋ัวแลกเงิน -                         -                    6,167,415.55             6,167,415.55             6,167,415.55            

รวมสินทรัพยทางการเงิน -                         -                    1,365,053,893.85       1,365,053,893.85       1,365,053,893.85      

หน้ีสินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน -                         -                    363,041,639.70          363,041,639.70          363,041,639.70        

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -                         -                    393,899,968.29          393,899,968.29          393,899,968.29        

ประมาณการคาซอมระยะประกัน -                         -                    48,742,637.20           48,742,637.20           48,742,637.20          

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน -                         -                    226,444,275.47          226,444,275.47          226,444,275.47        

เงินกูยืมระยะยาว -                         -                    97,268,590.53           97,268,590.53           97,268,590.53          

หน้ีสินตามสัญญาเชา -                         -                    20,026,986.81           20,026,986.81           20,026,986.81          

รวมหน้ีสินทางการเงิน -                         -                    1,149,424,098.00       1,149,424,098.00       1,149,424,098.00      

มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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43. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหนา

               ณ  วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพัน  และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดังน้ี

      43.1 บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  มีภาระผูกพัน และหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนดังน้ี

              43.1.1  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารพาณิชยออกหนังสือคํ้าประกนัให ซ่ึงมีมูลคารวมทั้งส้ิน จํานวน 1,467.92 ลานบาท 

     แยกเปนหนังสือคํ้าประกันเกี่ยวกับสัญญากอสราง   จํานวน  393.13  ลานบาท   หนังสือคํ้าประกันการซ้ือขายวัสดุกอสราง

     ที่ออกใหแกผูขายวัสดุกอสราง  จํานวน   6.80   ลานบาท   หนังสือคํ้าประกันเงินประกันผลงานจํานวน   88.36   ลานบาท  

                        หนังสือค้ําประกันการขอใชไฟฟาจํานวน  5.70   ลานบาท    หนังสือค้ําประกันการย่ืนซองประกวดราคาจํานวน   646.92  

                        ลานบาท หนังสือคํ้าประกันเกี่ยวกับเงินรับลวงหนาคางานกอสราง   จํานวน 327.01 ลานบาท 

              43.1.2  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันที่ตองจายเพ่ิมเติมตามสัญญาการจางเหมางาน  จํานวน  402.15  ลานบาท  จากมูลคาสัญญาการจาง

                        เหมางานทั้งหมด จํานวน 3,549.49 ลานบาท จายชําระและรับรูบัญชีแลว จํานวน 2,975.18 ลานบาท และยกเลิกสัญญาอกี 

                        จํานวน 172.17 ลานบาท

              43.1.3  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันที่ตองจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรวมท้ังส้ิน 2.85 ลานบาท  แยกเปนภาระผูกพันท่ีมีอายุไม เกนิ 

                        1 ป จํานวน 1.95 ลานบาท 

              43.1.4  บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการกับผูใหบริการหลายราย บริษัทมีภาระที่ตองจายคาบริการจนครบกําหนดสัญญา 

           จํานวน 7.41 ลานบาท

              43.1.5  บริษัทฯ   ไดบนัทึกหน้ีสินจากคดคีวามตามที่ศาลช้ันตนไดมี คําพิพากษาใหบริษัทฯ  จายคาความเสียหายใหแกกลุมบุคคล

           ที่ย่ืนฟองบริษัท เปนจํานวน 152,600.00 บาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.50  ตอป จากเงินตน นับจากวันฟองจนกวาจะชําระ

                        เสร็จ และคาฤชาธรรมเนียมศาล  ในระหวางป  2560  ศาลอทุธรณไดมีคาํพิพากษา  ใหบริษัทฯ  จายคาเสียหายเพ่ิมข้ึนจาก

           คําพิพากษาศาลช้ันตน  อีกจํานวน 502,646.00 บาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.50 ตอป และวันที่ 11 เมษายน 2561  บรษัิทฯ              

                        ไดวางเงินชําระหน้ีตอศาล  ตามคําพิพากษาศาลอุทธรณ โดยทําแคชเชียรเช็คส่ังจายศาลแพงกรุงเทพใตจํานวน 61,753.42       

                        บาท ในระหวางป 2562 ศาลฎีกามี คําพิพากษาใหบริษัทจายคาเสียหายเปนจํานวนเงินรวม 918,223.00 บาท พรอมดอกเบ้ีย       

                        รอยละ 7.50 ตอป คดีถึงที่สุดแลว       

                                  ในระหวางป  2563   บริษัทฯ   ไดจายชําระหน้ีตามคําพิพากษาศาลฎีกาใหแกกลุมผูเสียหาย  1  ราย   เปนจํานวนเงิน       

                        578,223.00 บาท คงเหลือ 340,000.00 บาท       
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              43.1.6  เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2562  บริษัทฯ  ถูกบริษัทแหงหน่ึง   ซ่ึงเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองคางวดงานโครงการอาคารสํานักงาน

     ทาอากาศยานหาดใหญ  จากผูรับจางของบริษัทฯ ฟองคดีตอศาลแพงเปนคดีหมายเลขดําที่  พ.293/2562 เรียกคาเสียหายเปน 

     เงินจํานวน 10,096,993.38  บาท  โดยคาเสียหายดังกลาวเปนคางวดงาน ศาลช้ันตนมีคําพิพากษาใหบรษัิทฯ ชําระเงินจํานวน  

     4,481,077.90  บาท พรอมดอกเบี้ย  รอยละ 7.50 ตอป และศาลอทุธรณมีคําพิพากษา  แกคําพิพากษาศาลช้ันตนใหบริษัทฯ  

     ชําระเงินจํานวน  6,652,504.54 บาท พรอมดอกเบี้ย  รอยละ  7.50  ตอป จากเงินตน นับจากวันที่ฟองจนกวาจะชําระเสร็จ

     และคาฤชาธรรมเนียมศาลฯ คดีอยูระหวางการดาํเนินการย่ืนฎีกา

              43.1.7  บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการใหธนาคารสองแหงอาวัลต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 4.57 ลานบาท

      43.2  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันดังน้ี

              43.2.1  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันการค้ําประกันวงเงินสินเช่ือ  จํานวน 500.00 ลานบาท  ใหกับบริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร จํากดั 

      ซ่ึงเปนกิจการที่ควบคุมรวมกนั โดยคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุน ภายในวงเงิน จํานวน 230.00 ลานบาท

              43.2.2  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการค้ําประกันวงเงินสินเช่ือ จํานวน  500.00  ลานบาท  ใหกบับริษัท แมวงศ เอ็นเนอย่ี จํากดั  

      ซ่ึงเปนบริษัทยอย โดยคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุน ภายในวงเงิน จํานวน 425.00 ลานบาท

              43.2.3  บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ จํานวน 500.00 ลานบาท ใหกับบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากดั 

      ซ่ึงเปนบริษัทยอย โดยคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุนภายในวงเงิน จํานวน 300.00 ลานบาท

              43.2.4  บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ จํานวน 500.00  ลานบาท ใหกับบริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด ซ่ึงเปน

      บริษัทยอยโดยคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุนภายในวงเงิน จํานวน 325.00 ลานบาท

              43.2.5  บริษัทฯ   มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจํานวน  500.00  ลานบาท  ใหกบับริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากัด 

      ซ่ึงเปนบริษัทยอย โดยคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุน ภายในวงเงินจํานวน 255.00 ลานบาท

              43.2.6  บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือจํานวน 500.00 ลานบาท ใหกับบริษัท ทพีีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด

      ซ่ึงเปนบริษัทยอยโดยคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุน ภายในวงเงิน จํานวน 325.00 ลานบาท

              43.2.7  บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการเขาค้ําประกันวงเงินสินเช่ือจํานวน 500.00  ลานบาท ใหกบับริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด 

      ซ่ึงเปนบริษัทยอย โดยคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุน ภายในวงเงินจํานวน 325.00 ลานบาท

              43.2.8  บริษัทฯ   มีภาระผูกพันจากการเขาค้ําประกันวงเงินสินเช่ือ  จํานวน  1,450.00  ลานบาท  ใหกับบริษัท  ปตตานี  กรีน  จํากัด 

      ซ่ึงเปนบริษัทยอยโดยคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุนภายในวงเงิน จํานวน 942.50 ลานบาท

              43.2.9  บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการเขาค้ําประกันวงเงินสินเช่ือ จํานวน 360.00 ลานบาท ใหกบั บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด  

     ซ่ึงเปนบริษัทยอยโดยค้ําประกนัตามสัดสวนการถือหุน ภายในวงเงิน 320.40 ลานบาท
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              43.2.10  บริษัทฯ   มีภาระผูกพันคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ   จํานวน  281.62  ลานบาท   ใหกับบริษัท  ชางแรก  ไบโอเพาเวอร  จํากัด 

        ซ่ึงเปนบริษัทยอย

              43.2.11  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการค้ําประกันบัตรเครดิตและคาบริการอื่น ณ สถานีบริการนํ้ามันวงเงิน จํานวน 1.00 ลานบาท 

         ใหกับบริษัทยอยและกิจการที่ควบคุมรวมกนั จํานวน 3 ราย

              43.2.12  บริษัทฯ มีหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนจากการที่ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันการใชไฟฟา จํานวน 0.05 ลานบาท ซ่ึงค้ําประกนั 

        โดยบริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)

              43.2.13  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   เพ่ือใชเปนหลักประกันการ

        ปฏิบัติตามสัญญาจางกอสรางและบริหารจัดการโครงการการนําขยะมูลฝอยจากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยเดิมขององคการ

        บริหารสวนจังหวัดนนทบุรีมาใชประโยชนเปนเช้ือเพลิงสําหรับใชในการผลิตพลังงานไฟฟา   มูลคาตามสัญญา   จํานวน 

        49.75 ลานบาท คํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 15

              43.2.14  บริษัทฯ    มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันสัญญาซ้ือขายไฟฟา  วงเงินคํ้าประกัน   4.75   ลานบาท  ใหกบับริษัท  สยาม 

        เพาเวอร  จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่กิจการควบคุมรวมกัน โดยค้ําประกันตามสัดสวนการถือหุนภายในวงเงิน  จํานวน  2.38 

        ลานบาท

              43.2.15  บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการจางบริการ เปนจํานวน 1.98 ลานบาท จายชําระแลว 1.01 ลานบาท ยอดคงเหลือท่ีตองชําระ

        อีกจํานวน 0.97 ลานบาท

              43.2.16  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการจางท่ีปรึกษา  เปนจํานวน  4.55  ลานบาท  จายชําระแลว  2.82  ลานบาท  ยอดคงเหลือ

        ที่ตองชําระอีกจํานวน 1.73 ลานบาท

              43.2.17  บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการเขาคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจํานวน 1,180.00 ลานบาท ใหกับบริษัท สยาม พาวเวอร จํากัด 

        ซ่ึงเปนบริษัทที่กิจการควบคมุรวมกัน

      43.3  บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันดังน้ี

                43.3.1  บริษัทฯ มีหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันเปนจํานวนเงิน  1.00  ลานบาท คํ้าประกันโดยจด

         จํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรของโครงการ   ตามหมายเหตุ  19  และโดยบริษัท ทีพีซี  เพาเวอร  โฮลดิ้ง 

                        จํากัด (มหาชน)

                43.3.2  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการจางบริการเปนจํานวนเงิน  8.36  ลานบาท  จายชําระแลว  จํานวน  5.21  ลานบาท  ยอด

         คงเหลือที่ตองชําระอีกจํานวน 3.15 ลานบาท

                43.3.3  บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการซ้ือสินคา เปนจํานวนเงิน 2.50 ลานบาท  จายชําระแลว 2.25 ลานบาท  ยอดคงเหลือที่ตอง

         ชําระอีกจํานวน 0.25 ลานบาท
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      43.4  บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันดังน้ี

                43.4.1  บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการจางทนายความ มูลคาตามสัญญา จํานวน 1.00 ลานบาท จายชําระแลวจํานวน 0.50 ลานบาท

      และมียอดคงเหลือที่ตองจายชําระอีกจํานวน 0.50 ลานบาท

                43.4.2  บริษัทฯ มีหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันการใชกระแสไฟฟาใหแกการไฟฟาสวนภูมิภาค 

      เปนจํานวนเงิน     0.14     ลานบาท     คํ้าประกันโดยจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรของโครงการตาม

      หมายเหตุ 19  และโดยบริษัท  ทีพีซี  เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

                43.4.3  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการซ้ือสินคาและบริการเปนจํานวนเงิน 0.33 ลานบาท จายชําระแลวจํานวน 0.23 ลานบาท 

       ยอดคงเหลือที่ตองชําระอกีจํานวน 0.10 ลานบาท

      43.5  บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด ซ่ึงเปนบรษิัทยอยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันดังน้ี

                43.5.1  บริษัทฯ มีหน้ีสินที่อาจจะเกดิข้ึนจากการที่ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันการใชกระแสไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคเปน

       จํานวนเงิน 0.94 ลานบาท ค้ําประกนัโดยจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรของโครงการ ตามหมายเหตุ 19

       โดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

                43.5.2  บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการจางผูรับเหมา มูลคาจํานวน 10.08 ลานบาท จายชําระแลวจํานวน 7.41 ลานบาท ยอดคงเหลือ

      ที่ตองชําระอีกจํานวน 2.67 ลานบาท

                43.5.3  บริษัทฯ   มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาจางบริการ  เปนจํานวนเงิน  4.66  ลานบาท  จายชําระแลวจํานวน  3.24  ลานบาท 

      คงเหลือที่ตองชําระอีกจํานวน 1.42 ลานบาท

      43.6  บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันดังน้ี

                43.6.1  บริษัทฯ  มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันการใชกระแสไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาคเปน

                     จํานวนเงิน 1.20 ลานบาท คํ้าประกันโดยจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรของโครงการ ตามหมายเหตุ 19

                     และโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

                43.6.2  บริษัทฯ   มีภาระผูกพันจากการซ้ือสินคาและบริการ  เปนจํานวน  4.54  ลานบาท  จายชําระแลว  จํานวน  3.70  ลานบาท 

                      ยอดคงเหลือที่ตองชําระอีกจํานวน 0.84 ลานบาท

      43.7  บริษัท สตลู กรีน เพาเวอร  จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันดังน้ี

                43.7.1  บริษัทฯ   มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ําประกนัการใชกระแสไฟฟากับการไฟฟาสวนภูมิภาค

     เปนจํานวน 1.68 ลานบาท  คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอม ส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักร  ตามหมายเหตุ 19 และ

                     โดยบริษัท ทพีีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

                43.7.2  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการจางบริการ เปนจํานวน 0.83  ลานบาท  จายชําระแลวจํานวน  0.46  ลานบาท  คงเหลือ

     ท่ีตองชําระอีกจํานวน 0.37 ลานบาท 
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      43.8  บริษัท แมวงศ เอ็นเนอย่ี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทมีภาระผูกพัน ดังน้ี

                43.8.1   บริษัทฯ  มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันการใชไฟฟาเปนจํานวนเงิน 0.24 ลานบาท 

       คํ้าประกันโดยเงินฝากประจํา ตามหมายเหตุ 15

                43.8.2  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาซ้ือขายพืชพลังงาน  มูลคาตามสัญญาจํานวน 12.76 ลานบาท  จายชําระแลว

       จํานวน 11.65 ลานบาท คงเหลือท่ีตองชําระอีกจํานวน 1.11 ลานบาท

                43.8.3  บริษัทฯ    มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาจางบริการ มูลคาตามสัญญา  3.79  ลานบาท   จายชําระแลวจํานวน   2.46 

       ลานบาท คงเหลือท่ีตองชําระอีกจํานวน 1.33 ลานบาท

      43.9  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือคํ้าประกัน

                การปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาเปนจํานวน  4.95  ลานบาท   ค้ําประกันโดยจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักร   

                ตามหมายเหตุ 19  และโดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

      43.10  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันดังน้ี

                  43.10.1 บริษัทฯ  มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาเปน

         จํานวน  4.95  ลานบาท  คํ้าประกันโดยจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักร  ตามหมายเหตุ  19  และ

         โดยบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)

                  43.10.2 บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาจางบริการ  มูลคาตามสัญญา  จํานวน  1.41  ลานบาท  ชําระแลวจํานวน 

        0.73 ลานบาท คงเหลือท่ีตองชําระอีกจํานวน 0.68 ลานบาท

      43.11  บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ มีภาระผูกพันดังน้ี

                  43.11.1 บริษัทฯ มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท่ีธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายไฟฟาเปน

         จํานวน  3.15  ลานบาท  คํ้าประกันโดยจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักร  ตามหมายเหตุ 19  และ

         บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) 

                  43.11.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาจางบริการ มูลคาตามสัญญา จํานวน 3.98 ลานบาท ชําระแลวจํานวน 0.10 

         คงเหลือท่ีตองชําระอีกจํานวน 3.88 ลานบาท

      43.12  บริษัท ประชารัฐชีวมวล แมลาน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ มีภาระผูกพัน ดังน้ี 

                  43.12.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการจางผูรับเหมากอสรางโรงไฟฟากับกลุม กิจการรวมคา มูลคาตามสัญญา จํานวน 241.42 

         ลานบาท จายชําระแลวจํานวน 78.62 ลานบาท คงเหลือท่ีตองชําระอีก จํานวน 162.80 ลานบาท

                  43.12.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเชาอาคารสํานักงาน มูลคาตามสัญญา จํานวน 0.11 ลานบาท ชําระแลวจํานวน 

         0.04 ลานบาท คงเหลือท่ีตองชําระอีกจํานวน 0.07 ลานบาท



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 

 187 

 
  

                  43.12.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการจางการทําสัญญาจางบริการ มูลคาตามสัญญา จํานวน 15.40 ลานบาท ชําระแลวจํานวน 

         6.34 ลานบาท คงเหลือท่ีตองชําระอีกจํานวน 9.06 ลานบาท

      43.13  บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ มีภาระผูกพัน ดังน้ี 

                  43.13.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการจางผูรับเหมากอสรางโรงไฟฟากลุมกิจการรวมคา มูลคาตามสัญญา จํานวน 280.43 

         ลานบาท จายชําระแลวจํานวน 116.19 ลานบาท คงเหลือท่ีตองชําระอีกจํานวน 164.24 ลานบาท

                  43.13.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการทําสัญญาเชาอาคารสํานักงาน มูลคาตามสัญญา จํานวน 0.11 ลานบาท ชําระแลวจํานวน 

         0.04 ลานบาท คงเหลือท่ีตองชําระอีกจํานวน 0.07 ลานบาท

                  43.13.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการจางการทําสัญญาจางบริการ มูลคาตามสัญญา จํานวน 10.15 ลานบาท ชําระแลวจํานวน 

         4.23 ลานบาท คงเหลือท่ีตองชําระอีกจํานวน 5.92 ลานบาท

      43.14  บริษัท  ทีพีซี  แอสเสท  จํากัด   ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ    มีภาระผูกพันจากการท่ีใหธนาคารพาณิชยออกหนังสือ

                  คํ้าประกัน  1  ฉบับ  เปนจํานวนเงินรวม 10.00 ลานบาท เปนการค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค 

44. สิทธิและหนาที่ในการได รับการสงเสริมการลงทุน

       บริษัทยอยท่ีไดรับสิทธิและประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน มีดังน้ี

บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด เลขท่ี 1767(1)/2555

บริษัท แมวงศ เอ็นเนอย่ี จํากัด เลขท่ี 1915(1)/อ./2557

บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด เลขท่ี 2141(1)/2557

บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด เลขท่ี 58-1871-0-00-2-0

บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากัด เลขท่ี 58-1870-0-02-2-0

บริษัท ปตตานี กรีน จํากัด เลขท่ี 61-0069-1-19-2-0

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด เลขท่ี 61-1409-1-02-2-0

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด เลขท่ี 61-1410-1-02-2-0

บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด เลขท่ี 62-0232-1-02-2-0

บริษัท ประชารัฐชีวมวล แมลาน จํากัด เลขท่ี 63-0435-1-02-2-0

บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จํากัด เลขท่ี 63-0364-1-02-2-0

บัตรสงเสริมการลงทุนบริษัท 
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       บริษัทยอย ไดรับสิทธิและประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน  พ.ศ. 2520  ซ่ึงสิทธิท่ีไดรับ

       โดยสังเขปมี ดังน้ี

- ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

- ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมีกําหนดเวลาแปดป นับแต

 วันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการ   โดยรวมถึงรายไดจากการจําหนายผลพลอยได   ซ่ึงบริษัท   ชางแรก  ไบโอเพาเวอร  

 จํากัด มีรายไดจากการประกอบกิจการวันท่ี 15 มีนาคม 2556 , บริษัท แมวงศ เอ็นเนอย่ี จํากัด  มีรายไดจากการประกอบกิจการ

 วันท่ี  12  ตุลาคม 2558,  บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด  มีรายไดจากการประกอบกิจการ  วันท่ี 3 ตุลาคม 2559,  บริษัท พัทลุง  กรีน 

 เพาเวอร  จํากัด  มีรายไดจากการประกอบกิจการวันท่ี  7  กรกฎาคม 2560  บริษัท สตูล กรีน  เพาเวอร  จํากัด  มีรายไดจากการ

 ประกอบกิจการเม่ือวันท่ี  9 กุมภาพันธ  2561  บริษัท  ปตตานี  กรีน  จํากัด   มีรายไดจากการประกอบกิจการ  เม่ือวันท่ี   19 

 พฤษภาคม  2563 บริษัท  ทีพีซีเอช  เพาเวอร 1 จํากัด  มีรายไดจากการประกอบกิจการ เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 บริษัท 

 ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด มีรายไดจากการประกอบกิจการ เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด

 บริษัท ประชารัฐชีวมวล แมลาน จํากัด  และบริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จํากัด   อยูระหวางการกอสราง   และยังไมมี

 รายไดจากการดําเนินงาน 

- ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหวางท่ีได รับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะไดรับอนุญาตใหนําผลขาดทุนประจําป

 ท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาน้ันไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน

 ระยะเวลาหาป โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได 

- ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริม ซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณเพ่ือเสีย

 ภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน

- ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการลงทุนในอัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติมีกําหนดเวลา

หาปนับจากวันท่ีพนกําหนดระยะเวลาตามบัตรสงเสริมการลงทุน ยกเวนบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากัด ท่ีไม ไดรับสิทธิ

 ลดหยอนสําหรับอัตรารอยละหาสิบของอัตราปกติ

- ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคานํ้าประปาสองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลาสิบป นับแตวันท่ีเร่ิมมี

รายไดจากการประกอบกิจการน้ัน  ยกเวน  บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากัด  บริษัท ประชารัฐชีวมวล แมลาน จํากัด  และ

บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จํากัด ไดรับเปนระยะเวลาเพ่ิมเติมเปนสิบหาป และบริษัท ปตตานี กรีน จํากัด ไดรับ

เปนระยะเวลาเพ่ิมเติมเปนย่ีสิบป

- ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางส่ิงอํานวยความสะดวกรอยละย่ีสิบหาของเงินลงทุน นอกเหนือ

ไปจากการหักคาเส่ือมราคาตามปกติ
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กลุมบริษัทมีรายไดและคาใชจายท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 

มีรายละเอียดดังน้ี

ไดรับการ ไม ไดรับการ รวม

สงเสริมการลงทุน สงเสริมการลงทุน

รายไดจากการรับเหมากอสราง -                      2,166,247,593.85   2,166,247,593.85   

รายไดจากการขายไฟฟา 1,777,373,129.97   -                      1,777,373,129.97   

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย -                      28,570,000.00       28,570,000.00       

รายไดจากการขายและบริการ -                      2,137,179.25         2,137,179.25         

รายไดอ่ืน -                      30,110,628.25       30,110,628.25       

รายไดทางการเงิน -                      10,842,406.90       10,842,406.90       

รวมรายได 1,777,373,129.97   2,237,907,808.25   4,015,280,938.22   

ตนทุนขาย (1,150,447,014.92) (2,037,355,444.48) (3,187,802,459.40)

ตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหาร (33,018,007.70) (328,531,951.76) (361,549,959.46)

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน -                      (14,902,753.46) (14,902,753.46)

ตนทุนทางการเงิน (75,991,174.48) (38,336,770.17) (114,327,944.65)

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการรวมคา 27,706,395.27       (27,517,039.40) 189,355.87           

รวมคาใชจาย (1,231,749,801.83) (2,446,643,959.27) (3,678,393,761.10)

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 545,623,328.14     (208,736,151.02) 336,887,177.12     

2563

งบการเงินรวม (บาท)
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ไดรับการ ไมไดรับการ รวม

สงเสริมการลงทุน สงเสริมการลงทุน

รายไดจากการรับเหมากอสราง -                      2,097,310,806.22       2,097,310,806.22         

รายไดจากการขายไฟฟา 1,642,022,088.85   -                          1,642,022,088.85         

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย -                      53,605,113.41           53,605,113.41             

รายไดจากการขายสินคาและบริการ -                      5,088,886.95            5,088,886.95               

รายไดอ่ืน -                      48,519,266.20           48,519,266.20             

รวมรายได 1,642,022,088.85   2,204,524,072.78       3,846,546,161.63         

ตนทุนขาย (883,096,553.93)     (2,004,189,032.68)      (2,887,285,586.61)        

ตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหาร (44,432,024.95)      (302,132,544.17)         (346,564,569.12)           

(หน้ีสงสัยจะสูญ)/โอนกลับคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -                      (19,031,252.05)          (19,031,252.05)             

ขาดทุนจากการดําเนินงานท่ียกเลิก -                      (1,163,003.48)            (1,163,003.48)              

ตนทุนทางการเงิน (69,803,987.75)      (20,025,960.40)          (89,829,948.15)             

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการรวมคา 33,919,259.29       (24,695,642.42)          9,223,616.87               

รวมคาใชจาย (963,413,307.34)     (2,371,237,435.20)      (3,334,650,742.54)        

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 678,608,781.51      (166,713,362.42)         511,895,419.09            

งบการเงินรวม (บาท)

2562
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45. การบ ริหารจัดการทุน

              วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของกลุมบริษัทคือการจัดใหมี ซ่ึงโครงสรางทางการเงินท่ีเหมาะสมและการดํารงไว

      ซ่ึงความสามารถในการดํารงธุรกิจอยางตอเน่ือง

              ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเปน 1.33 : 1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ 1.48 : 1)

46. สัญญางานระหวางกอสราง

2563 2562

สัญญางานระหวางกอสราง 13,972,564,484.86     12,624,505,501.00     

รายไดคากอสรางท่ีรับรูรายไดในระหวางป 2,166,247,524.42       2,096,437,465.69       

ตนทุนการกอสรางท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดวยกําไร

       หรือขาดทุนท่ีรับรูจนถึงปจจุบัน 11,182,527,213.55     9,017,027,353.07       

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญากอสราง 301,988,047.52         377,703,451.53         

จํานวนเงินท้ังส้ินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูจาง

       สําหรับงานกอสรางซ่ึงเปนสินทรัพย 522,816,309.66         700,421,077.33         

2563 2562

สัญญางานระหวางกอสราง 16,883,114,759.67     15,490,798,831.00     

รายไดคากอสรางท่ีรับรูรายไดในระหวางป 2,435,135,717.66       3,715,758,914.83       

ตนทุนการกอสรางท่ีเกิดข้ึนปรับปรุงดวยกําไร

       หรือขาดทุนท่ีรับรูจนถึงปจจุบัน 14,123,443,457.88     12,331,944,378.98     

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญากอสราง 263,039,219.48         380,926,578.19         

จํานวนเงินท้ังส้ินท่ีกิจการมีสิทธิเรียกรองจากผูจาง

       สําหรับงานกอสรางซ่ึงเปนสินทรัพย 603,381,410.25         869,769,891.76         

งบการเงินรวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
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47. การซ้ือธุรกิจ

              เม่ือวันท่ี  15  ธันวาคม  2563  บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท 

      อีโค เอ็นเนอรยี  กรุป  คอรปอเรช่ัน จํากัด   ในสัดสวนรอยละ 99.87 ของหุนท่ีออกและเรียกชําระแลว และไดนํางบการเงินของบริษัท

      ดังกลาวเขามารวมในงบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีดังกลาว ดวยราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินในแตละรายการ    สวนเกินของ

      จํานวนเงินท่ีจายซ้ือสูงกวาสินทรัพย    ไดแสดงไวเปนสวนเกินของราคาทุนท่ีสูงกวาราคาตามบัญชีจากการลงทุนในบริษัทยอยตาม   

      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ราคาท่ีซ้ือหุนสามัญดังกลาวเปนจํานวนเงิน  132.00  ลานบาท    โดยฝายบริหารอยูระหวางการ

      ประมาณมูลคาของรายการ เพ่ือวัดคาจํานวนตาง ๆ  ท่ีรับรูจากการรวมกิจการ ณ วันซ้ือ ซ่ึงจะตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 12 เดือน

บาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7,186,258.91

ลูกหน้ีอ่ืน 24,551,332.27

เงินจายลวงหนาตามสัญญา 34,351,719.57

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 213,882,425.57

สินทรัพยไม มี ตัวตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร 41,292.18

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ท่ีจาย 23,896.62

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 2,886,960.00

เจาหน้ีอ่ืน (47,242,527.12)

เจาหน้ีเงินประกันผลงาน (5,701,036.26)

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิกอนสวนไดเสียท่ีไม มี อํานาจควบคุม 229,980,321.74

สวนไดเสียท่ีไมมี อํานาจควบคุม (118,238,391.17)

มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสุทธิท่ีไดรับ 111,741,930.57

สวนเกินของราคาทุนท่ีสูงกวาราคาตามบัญชีจากการลงทุนในบริษัทยอย-คาความนิยม 20,258,069.43

หัก  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท่ีมีอยูในบริษัทยอย ณ วันซ้ือกิจการ (7,186,258.91)

เงินสดจายซ้ือบริษัทยอยสุทธิจากเงินสดท่ีมีอยูเดิมในบริษัทยอย 124,813,741.09

48. เรื่องอื่นๆ 

              48.1  บริษัทฯ   ไดย่ืนฟองผูวาจางรายหน่ึง  เปนคดีหมายเลขดําท่ี   พ.  293/2556   คดีหมายเลขแดงท่ี   พ. 1138/2557   ศาลช้ันตนไดมี

      คาํพิพากษาใหบริษัทดังกลาว ชําระเงินจํานวน 58.70 ลานบาท พรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.50 ตอป และมีการอุทธรณคําตัดสินของศาลช้ันตน 

      ศาลช้ันตนไดตัดสินใหบริษัทดังกลาว ชําระเงินพรอมดอกเบ้ียรอยละ 7.50 ตอป จากเงินตน นับจากวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จ และคาฤชา

      ธรรมเนียมศาลแทนบริษัทฯ  ปจจุบันศาลฎีกาไดมีคําพิพากษายืนตามศาลช้ันตน  คดีอยูระหวางดําเนินการสืบทรัพย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 

      ได ต้ังคาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน มูลคา 46.56 ลานบาท 
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              48.2  เม่ือวันท่ี  11  มกราคม 2561 บริษัทฯ  ไดรับหมายศาลของศาลปกครองเชียงใหม  เปนคดีหมายเลขดําท่ี  334/2560  ใหบริษัทฯ

      เขาเปนผูรองสอดฝายผูถูกฟองคดี   เน่ืองจากมีผูรวมประกวดราคางานราชการโครงการอาคารพักคนไข   298  เตียง   โรงพยาบาลพัทลุง

      รายหน่ึง  ย่ืนฟองและขอใหจังหวัดพัทลุงยกเลิกการส่ังจางบริษัทฯ  มูลคางานท่ีประมูลได 299.40 ลานบาท  ซ่ึงศาลพิจารณาแลวเห็นวา

      คําพิพากษาหรือคําส่ังในคดีน้ีอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ   จึงมีหมายเรียกให    บริษัทฯ   เขาเปนผูรองสอดฝายผูถูกฟองคดี   ปจจุบัน

      คดีอยูระหวางพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม

              48.3  เม่ือวันท่ี  26  มีนาคม  2561  บริษัทฯ  ไดรับหมายศาลของศาลปกครองเชียงใหม  เปนคดีหมายเลขดําท่ี  27/2561 ใหบริษัทฯ 

      เขาเปนผูรองสอดฝายผูถูกฟองคดี           เน่ืองจากมีผูรวมประกวดราคางานราชการโครงการศูนยบริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข    

      คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมรายหน่ึง   ย่ืนฟองและขอใหเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ืองรายช่ือผูชนะประกวด

      ราคา และใหคุมครองช่ัวคราวจนกวาจะมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดไม ใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําสัญญากับบริษัทฯ และไม ใหบริษัทฯ กระทํา

      การใดๆ มูลคางานท่ีประมูลได 1,209.00 ลานบาท  ซ่ึงศาลพิจารณาแลวเห็นวาคาํพิพากษาหรือคําส่ังในคดีน้ีอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ 

      จึงมีหมายเรียกใหบริษัทฯ เขาเปนผูรองสอดฝายผูถูกฟองคดี ปจจุบันคดีอยูระหวางพิจารณาของศาลปกครองเชียงใหม

              48.4  เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ไดรับคําส่ังเรียกของศาลปกครองยะลา เปนคดีหมายเลขดําท่ี 37/2562 ใหบริษัทฯ เขามา

      เปนคูกรณีฝายผูรองสอดท่ี   1     โดยผูฟองคดีเปนผู รับโอนสิทธิรับเงินผลงานของผูรับเหมาชวงของบริษัทฯ    ขอใหศาลปกครองยะลา

      พิพากษาและกําหนดคําบังคับส่ังใหเพิกถอนคําส่ังอายัด ท่ีกรมสรรพากรและอธิบดีกรมสรรพากรผูถูกฟองคดีท้ังสองส่ังอายัดเงินจํานวน 

      2.89  ลานบาท    ของผูฟองคดีซ่ึงเปนเงินประกันผลงานท่ีผูฟองคดีมีสิทธิไดรับคืนจากบริษัทฯ      และขอใหศาลมีคําส่ังใหผูถูกฟองคดี

      ท้ังสองงดการดําเนินการใดๆท่ีส่ังใหบริษัทฯ   สงเงินจํานวน  2.89  ลานบาท  ใหแกกรมสรรพากร  และขอใหบริษัทฯ  เปนผูเก็บรักษา

      จํานวนเงินดังกลาวของผูฟองคดีไวเปนการช่ัวคราวจนกวาศาลจะมีคําส่ังพิพากษาถึงท่ีสุด   ซ่ึงศาลพิจารณาแลวเห็นวาคําพิพากษาหรือ

      คําส่ังในคดีน้ีอาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ  จึงมีหมายเรียกใหบริษัทฯ เขาเปนผูรองสอดท่ี  1  ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาล

      ปกครองยะลา

              48.5  เม่ือวันท่ี  30  กันยายน  2562    บริษัทฯ   ไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟองของศาลจังหวัดสงขลา    เปนคดีหมายเลขดําท่ี 

      พ.1223/2562  ทุนทรัพยตามฟองจํานวน 0.95 ลานบาท  โดยถูกฟองเปนจําเลยท่ี 1  ใหรวมกันรับผิดชําระคาสินคากับผู รับเหมาชวง

      อีกสองรายซ่ึงเปนจําเลยท่ี 2  และท่ี 3  ในโครงการกอสรางอาคารสํานักงานทาอากาศยานหาดใหญ  เน่ืองจากผูรับเหมาชวงไปส่ังซ้ือ

      สินคาจากโจทกมาใชในงานท่ีรับจางบริษัทฯ  ปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของศาลจังหวัดสงขลา

              48.6  เม่ือวันท่ี   3   กันยายน   2558     ชาวบานจํานวนหน่ึงไดรวมกันย่ืนฟองหนวยงานราชการตอศาลปกครองนครศรีธรรมราช  

      เพ่ือขอใหเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตกอสรางโรงไฟฟา ของบริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด  เน่ืองจากเห็นวา  

      เปนการออกใบอนุญาตโดยมิชอบ อันจะสงผลใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  และโดยท่ีศาลไดพิจารณาแลวเห็นวาคาํพิพากษาหรือ

      คําส่ังในคดีน้ีอาจมีผลกระทบตอบริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด จึงมี คําส่ังศาลเมื่อวันท่ี  14 พฤศจิกายน 2558  เรียกบริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด 

      เขามาเปนผูรองสอดฝายผูถูกฟองคดี  โดยกําหนดใหเปนผูถูกฟองคดีท่ี 3   ปจจุบันอยูในระหวางการพิจารณาของศาล
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49. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

              49.1 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังท่ี  1/2564  เมื่ อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564 ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลด้ิง 

      จํากัด  (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยมีมติเห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมั ติการจายเงินปนผลสําหรับป 2563 

      หุนละ  0.198  บาท เปนจํานวนเงิน  79.44  ลานบาท   เงินปนผลสําหรับปดังกลาวไดรวมเงินปนผลระหวางกาลหุนละ   0.088   บาท 

      เปนจํานวนเงิน  35.31  ลานบาท  ซ่ึงบริษัทไดจายแลวเมื่ อวันท่ี 3 กันยายน 2563   ดังน้ันจึงจายเงินปนผลเพ่ิมอีก หุนละ  0.110  บาท 

      เปนจํานวนเงิน 44.13 ลานบาท  โดยมี กําหนดการจายเงินปนผลใหกับผู ถือหุนในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2564  ท้ังน้ีการจายเงินปนผล

      ดังกลาวข้ึนอยูกับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทในวันท่ี 22 เมษายน 2564

              49.2 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2564  เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2564  ของบริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร 

      จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย  มีมติอนุมั ติจายเงินปนผลสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 24.00 บาทตอหุน เปนจํานวน

      เงิน 480.00  ลานบาท เงินปนผลสําหรับปดังกลาวไดรวมเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 6.00 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน 120.00 

      ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดจายแลวระหวางป 2563 ดังน้ันจึงจายเงินปนผลเพ่ิมอีกในอัตรา 18.00 บาทตอหุน เปนจํานวนเงิน 360.00 

      ลานบาท โดยมี กําหนดการจายเงินปนผลใหกับผู ถือหุนในวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2564   

              49.3 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี  1/2564  เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ  2564  ของบริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด 

      ซ่ึงเปน บริษัทยอย มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 15.00 บาทตอหุน รวมเปนเงิน 30.00 ลานบาท โดยจะทําการจาย

      เงินปนผลในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564

              49.4 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2564 ของบริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร 

      จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย  มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา  0.80  บาทตอหุน  รวมเปนเงิน  20.00  ลานบาท  และได

      กันสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนรอยละ 5  ของกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  เปนจํานวนเงิน 1.28 ลานบาท  

      โดยจะทําการจายเงินปนผลในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564

              49.5 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2564 ของบริษัท สตูล กรีน เพาเวอร 

      จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทยอย  มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา  0.80  บาทตอหุน  รวมเปนเงิน  20.00  ลานบาท  และได

      กันสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนรอยละ 5  ของกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  เปนจํานวนเงิน 1.16 ลานบาท  

      โดยจะทําการจายเงินปนผลในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2564
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50. รายการจัดประเภทบัญชี

              กลุมบริษัทไดจัดประเภทรายการบัญชีใหม สําหรับป 2563 เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 

      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังน้ี

กอนจัดประเภท หลังจัดประเภท (เพ่ิม ข้ึน)ลดลง

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพยหมุนเวียน

         ลูกหน้ีผูรับเหมา -                        12,000,000.00 (12,000,000.00)

สินทรัพยไมหมุนเวียน

         คาความนิยม -                        7,600,000.00 (7,600,000.00)

         สินทรัพยไม มี ตัวตนอ่ืน 12,476,415.49 4,876,415.49 7,600,000.00

         ลูกหน้ีผูรับเหมา 28,917,068.10 16,917,068.10 12,000,000.00

หน้ีสินหมุนเวียน

         เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,054,654,665.96 985,816,828.52 68,837,837.44

         ประมาณการคาซอมระยะประกัน -                        68,837,837.44 (68,837,837.44)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพยหมุนเวียน

         ลูกหน้ีผูรับเหมา -                        12,000,000.00 (12,000,000.00)

สินทรัพยไมหมุนเวียน

         ลูกหน้ีผูรับเหมา 28,917,068.10 16,917,068.10 12,000,000.00

หน้ีสินหมุนเวียน

         เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 713,914,755.85 645,076,918.41 68,837,837.44

         ประมาณการคาซอมระยะประกัน -                        68,837,837.44 (68,837,837.44)

51. การอนุมัติงบการเงิน

              งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564

บาท



 

 

สวนที่ 4 : การรับรองความถูกตองของขอมูล
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การรับรองความถูกตองขอมูล ของ บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  

 “บริษัทไดสอบทานขอมูลในรายงานประจําป 2563 ฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง  

 บริษัทขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่

ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

 (1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง

ถูกตองครบถวนในสาระสําคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

 (2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน

สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

 (3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ

บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําท่ีมิ

ชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงนิของบริษัทและบริษัทยอย 

 ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองแลว 

บริษัทไดมอบหมายให นายปฐมพล สาวทรัพย เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อ

ของ นายปฐมพล สาวทรัพย กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

 

 ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

นางกนกทิพย จันทรพลังศร ี กรรมการ ………………………………………………. 

นายปฐมพล สาวทรัพย กรรมการ ………………………………………………. 

ผูรับมอบอํานาจ 

นายปฐมพล สาวทรัพย กรรมการ ………………………………………………. 



 

 

เอกสารแนบ 1 

รายการเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและเลขานุการบริษัท 
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ชื่อ-นามสกุล อาย ุ

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม สัดสวนการถือ

หุนในบริษัท  

(รอยละ) 

(30/12/63) 

ความสัมพนัธทาง

ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

 ประสบการณทํางาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

1. ดร.ธนู กุลชล 80 ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Higher  -ไมม-ี - 2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ, บมจ.ไทยโพลีคอนส 

   ประธานกรรมการ  Education, Southern Illinois University at     กรรมการอิสระ  

   กรรมการอิสระ  Carbondale, U.S.A.   2556 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ, บมจ.ทีพีซ ีเพาเวอร โฮลดิ้ง 

   แตงตั้งเปนกรรมการเมื่อ   ปริญญาโท : Master of Business Administration (MBA)    กรรมการอิสระ  

   วันที่ 24 มีนาคม 2551  (Finance), Magna cum Laude,   2558 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ทีพีซ ีแอสเสท  

  Fairleigh Dickinson University, U.S.A.   2563 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ/ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม 

  ประกาศนียบัตรชั้นสูง : Advanced Management Program,    ประธานกรรมการ จํากัด (มหาชน) 

  (AMP92), Harvard University, U.S.A.    ตรวจสอบ/กรรมการ  

  ปริญญาตรี : บริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ    อิสระ  

  เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.สยาม พาวเวอร 

  ประวัติการอบรมหลักสตูรของ   2562 - ปจจุบัน กรรมการผูแทน คณะกรรมการ 

  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)    องคกรเอกชน การอุดมศึกษา 

   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   2550 – ปจจุบัน อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  รุนที่ 68 ป 2551   2531 - 2550 อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  ประวัติการอบรมหลักสตูรอื่น   2539 - 2543 สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา 

   หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน   2551 - 2554 สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา 

  รุนที่ 2 ป 2532 (ปรอ.2)      

  วิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร      

  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ      
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ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท  

(รอยละ) 

(30/12/63) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวางกรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

2. นายไชยณรงค จันทรพลังศร ี 60 ปริญญาโท : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สําหรับผูนําภาครัฐและ  1.158 - 2560 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยโพลีคอนส 

   กรรมการ  เอกชน มหาวิทยาลัยรามคาํแหง   2556 - 2559 กรรมการ,กรรมการ

ผูจัดการ 

บมจ.ไทยโพลีคอนส 

   แตงตั้งเปนกรรมการเมื่อ   ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาํแหง   2531 - 2556 กรรมการ,ผูอํานวยการ บมจ.ไทยโพลีคอนส 

   วันที ่1 ธันวาคม 2531      สายงานสนับสนุน  

  ประวัติการอบรมหลักสตูรของ   2556 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ.ทีพีซ ีเพาเวอร โฮลดิ้ง 

  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)   2554 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพีซ ีแอสเสท 

   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   2556 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพีซ ีบางกอก  

  รุนที่ 68 ป 2551     ซัพพลาย 

  ประวัติการอบรมหลักสตูรอื่น   2559 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.สยาม พาวเวอร 

   หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน สําหรับผูบริหารระดับสูง      

  รุนที่ 2 ป 2556 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

   หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับ      

  ผูบริหารระดับสูง รุนที่ 13 ป 2559      

  สถาบันพระปกเกลา      

   หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 21 ป 2560      

  สถาบันวิทยาการตลาดทุน      

   หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย      

  (TEPCOT) รุนที่ 9 ป 2560 สถาบันวิทยาการการคา      
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ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท  

(รอยละ) 

(30/12/63) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

3. นางกนกทิพย จันทรพลังศร ี 62 ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการปริญญาโท 34.919 - 2560 - ปจจุบัน กรรมการ, บมจ.ไทยโพลีคอนส 

   กรรมการ  สําหรับผูบริหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร    ประธานกรรมการบริหาร  

   แตงตั้งเปนกรรมการเมื่อ   ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาบัญช ี   2560 - ปจจุบัน กรรมการ กิจการรวมคาไทยโพลีคอนสและ 

   วันที ่28 มกราคม 2556  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     แหลมทองพัทลุง 

  ประวัติการอบรมหลักสตูรของ   2560 - ปจจุบัน กรรมการ กิจการรวมคาทีพีซไีอ 

  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)   2560 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.ชางแรก ไบโอเพาเวอร 

   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   2560 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.มหาชยั กรีน เพาเวอร 

  รุนที่ 104 ป 2556   2560 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทุงสัง กรีน 

  ประวัติการอบรมหลักสตูรทั่วไป   2560 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.พัทลุง กรีน เพาเวอร 

   หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน สําหรับผูบริหารระดับสูง   2560 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.ปตตานี กรีน 

  รุนที่ 4 ป 2558 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   2560 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.แมวงศ เอ็นเนอยี ่

   หลักสูตร Strategic CFO in Capital Program   2560 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.สตูล กรนี เพาเวอร 

  ป 2558 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   2560 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพีซเีอช เพาเวอร 1,2,5,6 

   หลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดบัผูบริหารกองทัพเรอื     7 และ 8 

  รุนที่ 13 ป 2559 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ   2560 - ปจจุบัน กรรมการ บจก.สยาม พาวเวอร 

   หลักสูตร Professional Family Business   2556 – ปจจุบัน กรรมการ, บมจ.ทีพีซ ีเพาเวอร โฮลดิ้ง 

  Management รุนที่ 16 ป 2559 ธนาคารกสิกรไทย    ประธานกรรมการบริหาร  

   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตรเพ่ือสังคม   2556 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพีซ ีแอสเสท 

  รุนที่ 9 ป 2559   2556 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพีซ ีบางกอก ซัพพลาย 

  มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตรเพื่อสังคม   2556 – 2559 รองกรรมการผูจัดการ บมจ.ไทยโพลีคอนส 
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ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท  

(รอยละ) 

(30/12/63) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

4. ดร.สุพงษ ลิม้ธนากุล 69 ปริญญาเอก : Doctor of Business Adminstration in ไมม ี - 2551 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ.ไทยโพลีคอนส 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ  International Marketing, University of San Gabriel,    กรรมการอิสระ  

   กรรมการอสิระ  Irvine, California, U.S.A.   2552 – ปจจุบัน รองอธิการบด ี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

   แตงตั้งเปนกรรมการเมื่อ   ปริญญาโท : Master Of Science in Marketing &    ฝายกิจการพิเศษ  

   วันที ่24 มีนาคม 2551  Consumer Behavior, California State University, U.S.A.   2540 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.เอส เจ อาร  

  ปริญญาตรี : Bachelor of Arts Economics,      อินเตอรเนชั่นแนล 

  California State University, U.S.A.   2552 – 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง 

  ประวัติการอบรมหลักสตูรของ    กรรมการอิสระ  

  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)      

   หลักสูตรบทบาทหนาที่และทกัษะของการเปน      

  กรรมการ (DCP) รุนที่ 99 ป 2551      

   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)      

  รุนที่ 104 ป 2556      
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ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท  

(รอยละ) 

(30/12/63) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

5. นายพรเทพ เศวตวรรณกุล 46 ปริญญาโท : สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมม ี - 2551 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ไทยโพลีคอนส 

   กรรมการตรวจสอบ  ปริญญาตรี : สาขาบัญช ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    กรรมการอิสระ  

   กรรมการอสิระ  ประวัติการอบรมหลักสตูรของ   2550 – ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญช ี บจก.เมทเลอร-โทเลโด 

   แตงตั้งเปนกรรมการเมื่อ   สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)     (ประเทศไทย) 

   วันที ่30 พฤษภาคม 2551   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   2547 - 2550 ผูจัดการฝายบัญช ี บจก.กาญจนคอรน 

  รุนที่ 45 ป 2558   2539 - 2547 ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบ บจก.สํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง 
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ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท  

(รอยละ) 

(30/12/63) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

6. ดร.ศรีสุดา จงสิทธผิล 65 ปริญญาเอก : Doctor of Business Adminstration ไมม ี - 2259 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ไทยโพลีคอนส 

   กรรมการตรวจสอบ  (Finance), Southern Illinois University at     กรรมการอิสระ  

   กรรมการอสิระ  Carbondale, U.S.A.   2562 – ปจจุบัน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 

   แตงตั้งเปนกรรมการเมื่อ   ปริญญาโท : Mater of Accounting,       

   วันที ่26 กันยายน 2559  Utah State University, U.S.A.   2557 – 2560 อาจารยผูมีความรูความ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)    สามารถพิเศษ  

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   2555 - 2559 กรรมการ สภาวจิัยแหงชาต ิ

  ประวัติการอบรมหลักสตูรของ      

  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)      

   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)      

  รุนที่ 134 ป 2560      
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ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท  

(รอยละ) 

(30/12/63) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

7. นายเชิดศักด์ิ วัฒนวิจิตรกุล 43 ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 0.198 - 2556 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยโพลีคอนส 

   กรรมการ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   2556 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ.ทีพีซ ีเพาเวอร โฮลดิ้ง 

   แตงตั้งเปนกรรมการเมื่อ  ปริญญาตรี : บริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ   2556 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพีซ ีแอสเสท 

   วันที ่28 มกราคม 2556  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   2556 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ชางแรก ไบโอเพาเวอร 

  ประวัติการอบรมหลักสตูรของ   2556 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.มหาชยั กรีน เพาเวอร 

  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)   2556 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทุงสัง กรีน 

   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   2556 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.พัทลุง กรีน เพาเวอร 

  รุนที่ 100 ป 2556   2556 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ปตตานี กรีน 

   หลักสูตร CFO Thailand รุนที่ 16 ป 2557   2556 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.แมวงศ เอ็นเนอยี ่

     2556 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.สตูล กรนี เพาเวอร 

      2556 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพีซเีอช เพาเวอร 1,2,5,6,7,8 

      2556 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.สยาม พาวเวอร 

      2553 - 2556 ผูอํานวยการ  บมจ.ไทยโพลีคอนส 

       สายงานพัฒนา  

       ธุรกิจ  

      2251 - 2553 ผูจัดการฝาย บมจ.ไทยโพลีคอนส 

       พัฒนาธุรกิจ  
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ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท  

(รอยละ) 

(30/12/63) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

 ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

8. นายปฐมพล สาวทรัพย 53 ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  - - 2560 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บรหิาร บมจ.ไทยโพลีคอนส 

   กรรมการ  มหาวิทยาลัยเซาทเวสเทิรน ประเทศฟลปิปนส    และกรรมการผูจัดการใหญ  

   แตงตั้งเปนกรรมการเมื่อ   ประวัติการอบรมหลักสตูรของ   2560 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ.ทีพีซ ีเพาเวอร โฮลดิ้ง 

   วันที ่24 เมษายน 2556  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)   2560 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพีซ ีแอสเสท 

   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)   2560 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย 

  รุนที่ 103 ป 2556   2560 – ปจจุบัน กรรมการ กิจการรวมคาทีพีซไีอ 

  ประวัติอบรมหลักสูตรอื่น   2560 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ชางแรก ไบโอเพาเวอร 

   หลักสูตรภูมิพลังแผนดิน สําหรับผูบริหารระดับสูง   2560 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.มหาชยั กรีน เพาเวอร 

  รุนที่ 3 ป 2557 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   2560 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.พัทลุง กรีน เพาเวอร 

   หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร   2560 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.สตูล กรนี เพาเวอร 

  รุนที่ 60 ป 2559 (วปอ.60)   2558 - 2560 รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บมจ.ไทยโพลีคอนส 

  วิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร    กลุมงานกอสราง  

  สถาบันวิชาการปองกันประเทศ   2556 - 2558 ผูอํานวยการสายงานสนับสนนุ บมจ.ไทยโพลีคอนส 

     2551 - 2556 ผูจัดการฝายจัดหาจัดจาง บมจ.ไทยโพลีคอนส 
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ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท  

(รอยละ) 

(30/12/63) 

ความสัมพัน

ธทาง

ครอบครัว

ระหวาง

กรรมการ

และผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

9. นายจักรกฤษณ พงษประเสริฐ 61 ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  ไมม ี - 2559 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ- บมจ.ไทยโพลีคอนส 

   กรรมการ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    กลุมงานวิศวกรรมปฏิบัติการ  

   แตงตั้งเปนกรรมการเมื่อ   ประวัติการอบรมหลักสตูรของ   2559 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพีซ ีแอสเสท 

   วันที ่1 กรกฎาคม 2558  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)   2559 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ชางแรก ไบโอเพาเวอร 

   หลักสูตร Director Accreditation Program   2558 - 2559 รองกรรมการผูจัดการสายงาน บมจ.ไทยโพลีคอนส 

  รุนที่ 123 ป 2558    สนับสนุน  

     2551 - 2558 ผูอํานวยการ สายงานกอสราง บมจ.ไทยโพลีคอนส 

      งานภาครัฐ  

     2539 - 2551 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บจก.หาดใหญ พี.เอส.เอ็ม. 

       กอสราง 
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ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท  

(รอยละ) 

(30/12/63) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

10. นายอดิศร ศรีสขุใส 52 ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางธุรกิจ ไมม ี - 2559 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ไทยโพลีคอนส 

     ผูบริหาร  สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร    กลุมงานบัญชีและการเงิน,  

  ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)    Chief Financial Officer  

  สาขาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ    2547 - 2559 รองผูอํานวยการฝายวางแผน บจก.บริหารสินทรัพย 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    กลยุทธองคกร สุขุมวิท 

  ประวัติการอบรมหลักสตูรของ      

  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)      

   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)      

  รุนที่ 134 ป 2560      

  ประวัติการอบรมหลักสตูรอื่น      

   หลักสูตรภูมิพลังแผนดินสําหรับผูบริหารระดับสูง      

  รุนที่ 3 ป 2557 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      

   หลักสูตร Strategic CFO in Capital Program      

  รุนที่ 3 ป 2559 ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย      

   หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย      

  (TEPCOT) รุนที่ 10 ป 2560 สถาบันวิทยาการการคา      
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ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวตัิการอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท  

(รอยละ) 

(30/12/63) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

11. นายวิกลุ โลหะมงคล 59 ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ไมม ี - 2559 – ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ไทยโพลีคอนส 

      ผูบริหาร  สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน    กลุมงานวิศวกรรมเทคนิค  

  ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต    2559 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทุงสัง กรีน 

  สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแกน   2559 – ปจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพีซเีอช พาวเวอร 1,2,5,6,7 

       และ 8 

     2549 - 2558 ผูอํานวยการสายงานเทคนิค บมจ.ไทยโพลีคอนส 

     2547 - 2549 ผูจัดการฝายกอสราง Thai Kawashima Co.,Ltd. 

     2533 - 2547 ผูจัดการฝายประมาณราคา Thai Shimizu Co.,Ltd. 
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ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท  

(รอยละ) 

(30/12/63) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

นางสาวจริยา ปนเพชร 44 ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ไมม ี - 2563 -  ปจจุบัน รักษาการผูจัดการฝาย บมจ.ไทยโพลีคอนส 

เลชานุการบริษัท  สาขาการเงิน-การธนาคาร มหาวิทยาลยัรามคําแหง    ตรวจสอบระบบควบคุม  

  ปริญญาตรี : ครศุาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร    ภายใน  

  ประวัติการอบรมหลักสตูรของ   2558 – ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ.ไทยโพลีคอนส 

  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)   2551 – 2558  เลขานุการผูบริหาร บมจ.ไทยโพลีคอนส 

   หลักสูตร Company Secretary Program (SCP)      

  รุนที่ 63 ป 2558      

   หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)      

  รุนที่ 34 ป 2558      

   หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)      

  รุนที่ 16 ป 2559      

  ประวัติการอบรมอื่น      

   หลักสูตรความรูพื้นฐานสําหรับวิชาชพีนกัลงทุนสัมพันธ         

  รุนที่ 3 ป 2562 ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย      

   หลักสูตรเจรจาตอรองอยางมีกลยุทธ ป 2555      

  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงประเทศไทย      

   หลักสูตรคิดอยางเปนระบบ ป 2555      

  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงประเทศไทย      

   หลักสูตรเลขานุการผูบริหาร รุนที่ 48 ป 2554      

  บจก.ฝกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ      
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หนาที่ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

 เลขานุการของบริษัทจะตองปฏิบัติหนา ท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดวยความ

รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมท้ังตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท 

มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งน้ี หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี ้

 1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังนี ้

 ก. ทะเบียนกรรมการ 

 ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจําปของบริษัท 

 ค. หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน 

 2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบริหารและจัดสงสําเนารายงานการมีสวนได

เสียตามมาตรา 89/14 ใหประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันท่ีบริษัท

ไดรับรายงานนั้น 

 3. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด  

 4. นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหนาที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังน้ี 

 - ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และขอพึงปฏิบัติดานการกํากับดูแลในการดําเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย 

 - ทําหนาที่ในการดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน 

 - ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทใหฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถือหุน 

 - ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กํากับดูแล เชน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(กลต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน ดูแลการเปดเผยขอมลูและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานท่ีกํากับดูแลและ

สาธารณชน ใหถูกตอง ครบถวน ตามกฎเกณฑ ขอบังคับ ที่เก่ียวของ 

 - จัดใหมีการปฐมนเิทศ ใหคําแนะนําแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม 

 - หนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 



  

 บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) 
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รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 

รายชื่อกรรมการ บริษัทยอยโดยตรง กิจการรวมคา บริษัทยอย โดยออม 

TPCA TPCB TPCH TPCL TPCI CRB MGP TSG MWE PTG PGP SGP PA SP TPCH 

1 

TPCH 

2 

TPCH 

5 

ECO PBB PBM 

1.นายไชยณรงค จันทรพลังศรี / / / - - - - - - - - - - / - - - - - - 
2.นายปฐมพล สาวทรัพย / / /,// - / / / / / / / / - - - - - / - - 

3.นายเชิดศักดิ ์วัฒนวิจิตรกุล / - /, // - - /,// /,// /,// /,// /,// /,// /,// - / /,// /,// /,// / / / 

4.นางกนกทิพย จันทรพลังศร ี / / /, // / / /,// /,// /,// /,// /,// /,// /, // / / /,// /,// /,// / - - 
5.นายจักรกฤษณ พงษประเสริฐ /,// - /, // - - / - - - / - / - - - - - - - - 
6.ดร.ธนู กุลชล // - /,///,X - - - - - - - - - - / - - - - - - 
7.นางบุญทิพา สิมะสกุล - - /,///,a - - - - - - - - - - - - - - - - - 
8.นายธันวา ธีระวิทยเลิศ - - /,///,a - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9.นายรุงศักดิ ์บุญช ู - - /,// - - - - - - - - - - - - - - - - - 
10.นายนรชัย ศรพีิมล - - /,///,a - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11.นางจันทรา ภูผาวัฒนากิจ - - - / - - - - - - - - - - - - - - - - 
12.นายไพลักษณ วงศไวศยวรรณ - - - - / - - - - - - - - - - - - - - - 
13.นายวิกุล โลหะมงคล - - - - - / - / - - - - - - / / / / / / 

14.นายพล คงเสือ - - - - - /,// /,// /,// /,// /,// /,// /,// - - /,// /,// /,// - - - 
15.นายวรรธนะเสนียวงศ ณ อยุธยา  - - - - - / - - - - - - - - - - - - - - 
16.นายโรแลนด โฟเกิล - - - - - / / / - - - - - - - - - - - - 
17.นางสาวธาราศร ีวงศศรีวัฒนกุล - - - - - - / / - - - - - - - - - - - - 
18.นางจรรยา เจริญสุข เดชใด - - - - - - / - - - - - - - - - - - - - 
19.นายโรเบิรต คอนสแตนติน ราดบวรก - - - - - - / / - - - - - - - - - - - - 
20.นางสาวจนัทกานต จนัทรพลังศร ี - - - - - - - / - - - - - - - - - - - - 
21.นายวิถี สพุิทักษ - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - 
22.นายประกิจ วุฒเิศรษฐรักษ - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - 
23.นายวิกิจ สุพิทักษ - - - - - - - - - - - / - - - - - - - - 
24.นายทวี จงควินิต - - - - - - - - - - - - - /,// - - - - - - 
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รายชื่อกรรมการ บริษัทยอยโดยตรง กิจการรวมคา บริษัทยอย โดยออม 

TPCA TPCB TPCH TPCL TPCI CRB MGP TSG MWE PTG PGP SGP PA SP TPCH 

1 

TPCH 

2 

TPCH 

5 

ECO PBB PBM 

25.นายวีระพล โชควิทยารัตน - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - 
26.นายศิลปชัย ชัยสิทธิเวช - - - - - - - - - - - - - / - - - - - - 
27.นายสุชาติ จงควินิต - - - - - - - - - - - - - /,// - - - - - - 
28.นางสาวสมพิศ แสนเรือง - - - - - - - - - - - - /,// - - - - / / / 

29.นางสาวยุพาวดี ไชยยะ - - - - - - - - - - - - /,// - - - - - - - 
30.นายไพรัช ไพศาลยกิจ - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - 
31.นายอํานาจ จาํนงประสาทพร - - - - - - - - - - - - / - - - - - - - 
32.นายวชิระ พิทักษตันสกุล - - - - - - - - - - - - - - - - - - / / 

33.นายพสุธา คันศร - - - - - - - - - - - - - - - - - - / / 

หมายเหตุ :  x ประธานกรรมการ a กรรมการตรวจสอบ 

 / กรรมการ o ผูบริหาร 

 // กรรมการบริหาร /// กรรมการอิสระ 

TPCA บริษัท ทีพีซี แอสเซท จํากัด PGP บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร จํากดั 

TPCB บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด SGP บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร จํากดั 

TPCH บริษัท ทีพีซี เพาเวอร โฮลดิ้ง จํากดั (มหาชน) TPCH 1 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 1 จํากัด 

TPCL กิจการรวมคา ไทยโพลีคอนส และแหลมทองพัทลุง TPCH 2 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 2 จํากัด 

TPCI กิจการรวมคา ทีพีซีไอ TPCH 5 บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร 5 จํากัด 

CRB บริษัท ชางแรก ไบโอเพาเวอร จํากัด PA บริษัท พีเอ เวสตแอนดเอเนอรจี จํากัด 

MGP บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร จํากัด SP บริษัท สยาม พาวเวอร จาํกัด 

TSG บริษัท ทุงสัง กรีน จํากัด ECO บริษัท อีโค เอ็นเนอรยี กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 

MWE บริษัท แมวงศ เอ็นเนอยี่ จํากัด PBB บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จํากัด 

PTG บริษัท ปตตานี กรีน จํากดั PBM บริษัท ประชารัฐชีวมวล แมลาน จํากด 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

และหัวหนางานกํากับดแูลการปฏิบัติงานของบริษัท 



บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน)  
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ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท  

(รอยละ) 

(30/12/63) 

ความสัมพันธ

ทางครอบครัว

ระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

นายวัชรชัย สมบุญยิ่ง : 44 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการกํากับดูแลกิจการ  ไมม ี - 2560 -  ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ไทยโพลีคอนส 

หัวหนางานการกาํกบัดูแล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    สายงานพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ  

การปฏบิัตงิานของบริษัท  ปริญญาตรี : การเงนิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   2551 – ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ไทยโพลีคอนส 

  ประวัติการอบรมหลักสตูรของ    สํานักกรรมการผูจัดการ  

  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)    หัวหนางานผูตรวจสอบ บมจ.ไทยโพลีคอนส 

   -    ระบบควบคุมภายใน  

        

  ประวัติการอบรมอื่น      

   Skills for auditor In-Chart Program , The       

  Institute of Internal Auditor of Thailand      

   Internal Audit Risk Assessment and Internal       

  Control สภาวิชาชพีบัญช ี      

   Prepare for Certification of Internal Auditor       

  (CIA) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย      
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ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท  

(รอยละ) 

(30/12/63) 

ความสัมพันธทาง

ครอบครัวระหวาง

กรรมการและ

ผูบริหาร 

ประสบการณทาํงาน 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน/บริษัท 

นางสาวจริยา ปนเพชร 44 ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  ไมม ี - 2563 -  ปจจุบัน รักษาการผูจัดการฝาย บมจ.ไทยโพลีคอนส 

หัวหนางานตรวจสอบภายใน  สาขาการเงิน-การธนาคาร มหาวิทยาลยัรามคําแหง    ตรวจสอบระบบควบคุม  

  ปริญญาตรี : ครศุาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร    ภายใน  

  ประวัติการอบรมหลักสตูรของ   2558 – ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บมจ.ไทยโพลีคอนส 

  สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)   2551 – 2558  เลขานุการผูบริหาร บมจ.ไทยโพลีคอนส 

   หลักสูตร Company Secretary Program (SCP)      

  รุนที่ 63 ป 2558      

   หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)      

  รุนที่ 34 ป 2558      

   หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)      

  รุนที่ 16 ป 2559      

  ประวัติการอบรมอื่น      

   หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย       

  (CPIAT) รุนที่ 65 ป 2564 สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย      

   หลักสูตรการคดิเชิงวเิคราะหในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน      

  รุนที่ 2 ป 2563 สภาวิชาชพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ      

   หลักสูตรความรูพื้นฐานสําหรับวิชาชพีนกัลงทุนสัมพันธ      

  รุนที่ 3 ป 2562 ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย      

   หลักสูตรเจรจาตอรองอยางมีกลยุทธ ป 2555      

  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงประเทศไทย      

   หลักสูตรคิดอยางเปนระบบ ป 2555      

  สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงประเทศไทย      
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หนาที่ความรับผดิชอบของหัวหนางานผูตรวจสอบภายใน 

1) จัดทํากฎบัตรวาดวยอํานาจหนาทีแ่ละความรับผดิชอบของฝายตรวจสอบภายใน 

2) กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน พรอมท้ังวางแผนการตรวจสอบประจําป 

แผนการตรวจสอบระยะยาว และงบประมาณประจําป พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบติัตามแผนการตรวจสอบและ

งบประมาณท่ีตั้งไว  

3) จัดทําคูมือการตรวจสอบภายในซึ่งรวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

4) บริหารฝายตรวจสอบภายในและกํากับดูแลการปฏิบติังานของผูตรวจสอบภายในทุกระดับ ทั้งการจัดโครงสราง 

จัดแบงสวนงานภายในฝาย และจัดสรรทรัพยากรของฝายตรวจสอบภายใน 

5) การจัดทําแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ประเมินความเพียงพอและความมปีระสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายในขององคกรและคณุภาพของการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายในหนาที่ความรับผิดชอบ 

6) ประเมินความนาเช่ือถือไดและความถูกตองของขอมูลทางการเงิน และขอมลูการปฏิบัติการ 

7) ตรวจสอบวาการปฏิบตังิานดานตางๆ ของทุกหนวยงานเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย วัตถุประสงค แผนงาน และ

ระเบียบปฏิบัติขององคกรและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

8) สอบทานวิธท่ีีใชในการปองกันทรัพยสินจากการสูญหาย และประเมินวาไดมีการใชทรัพยากรอยางประหยดั คุมคา 

และมีประสิทธิภาพ 

9) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พรอมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือการแกไขปรับปรุง และตดิตามผลการปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะดังกลาว 

10) วางมาตรฐานการปฏิบติังาน และสอบทานวาผูตรวจสอบภายในปฏบิัติตามมาตรฐานที่วางไว 

11) จัดระบบการคํานวณตนทุนและคาใชจายในการตรวจสอบ และควบคุมแผนการปฏิบติังานตรวจสอบ 

12) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 

13) ติดตามผลการปฏิบัตงิานวาเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการทํางานของฝายตรวจสอบ

ภายใน ใหแกฝายบริหาร 

14) คัดเลือกและพัฒนาผูตรวจสอบภายในทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถตรวจสอบงานไดบรรลเุปาหมายท่ีวางไว 

15) จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานทุกระดับในฝายตรวจสอบภายใน 

16) ใหคําปรึกษา ขอคิดเห็น และคําแนะนํา แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และการควบคุมภายในขององคกร 

17) ปฏิบัติงานพิเศษตามท่ีไดรับมอบหมายจากฝายบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

18) ประสานงานกับผูบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษา และผูบริหารหนวยงานที่เกีย่วของ 
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เอกสารแนบ 4 

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
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4.1 ทรัพยสินถาวรหลักท่ีบริษัทใชในการประกอบธุรกจิ 

ธุรกิจกอสราง 

ลักษณะทรัพยสนิ ที่ตั้ง กรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน มูลคาสุทธิ ณ 31 

ธ.ค. 2563 

ที่ดินและสวนปรับปรุง จํานวน 3 

แปลง โฉนดเลขที่ 5968, 6541 

และ6542 เนื้อที่รวม 1 ไร 35 ตร.วา 

เลขที่ 2,4 ซ.ประเสริฐมนู

กิจ 29 แยก 8  

ถ.ประเสริฐมนูกิจ 

แขวงจรเขบัว 

เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 

เจาของ จดจํานอง 

กับสถาบันการเงิน 

22,695,179.99 

อาคารสํานักงาน  

และสวนตอเตมิอาคาร 

เลขที่ 2,4 ซ.ประเสริฐมนู

กิจ 29 แยก 8  

ถ.ประเสริฐมนูกิจ 

แขวงจรเขบัว 

เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 

เจาของ จดจํานอง 

กับสถาบันการเงิน 

16,651,155.49  

ที่ดินและสวนปรับปรุง 2 แปลง 

โฉนดเลขที่ 14440 และ 14441 

เนื้อที่รวม 18 ไร  

อ.สามโคก จ.ปทุมธาน ี เจาของ จดจํานองกับสถาบัน

การเงิน 

9,000,000.00  

สวนตอเติมอาคารและอาคารบานพัก อ.สามโคก จ.ปทุมธาน ี เจาของ - 22,295,157.32  

ที่ดินจํานวน 3 แปลง โฉนดเลขที่ 

3921, 3922, 19049 และ 76130 

จ.สุราษฏรธาน ี เจาของ - 200,000.00  

เคร่ืองมือ เครื่องจักร 

และอุปกรณกอสราง 

- เจาของ ปลอดภาระผกูพัน/

ภายใตสัญญาเชาซื้อ 

30,849,910.04  

เคร่ืองใชสํานักงานและเคร่ืองตกแตง - เจาของ ปลอดภาระผกูพัน 6,873,299.81  

ยานพาหนะ - เจาของ - 11,521,346.39 

งานระบบไฟฟาประปา เลขที่ 2,4 ซ.ประเสริฐ 

มนูกิจ 29 แยก 8 

ถ.ประเสริฐมนูกิจ 

แขวงจรเขบัว 

เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 

  500,297.01 

     

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

ลักษณะทรัพยสนิ ที่ตั้ง กรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน มูลคาสุทธิ ณ  

31 ธ.ค. 2563 

เครื่องใชสํานักงาน และ เครื่อง

ตกแตงสํานักงาน 

 เจาของ ปลอดภาระผกูพัน 51,835.11 

ยานพาหนะ  เจาของ ปลอดภาระผกูพัน  65,000.00 

ที่ดิน      272,653,378.86 
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ธุรกิจพลังงาน 

ปจจุบันโครงการโรงไฟฟามีขอมูลสรุปอุปกรณหลัก ดังนี ้

อุปกรณ เทคโนโลยี/ ผูผลิต ประเภท อธิบายการทาํงาน 

CombustionChamber เยอรมนี/ เยอรมนี หองเผาไหม ชนิดใชตะกรับแบบขั้น 

บันได และมีหองเผาไหมเพิ่มเติม

ดานหลัง  

เชื้อเพลิงถูกปอนเขาหองเผาไหมดวยชุดผลักไฮดรอลิค เขาสูหองเผาไหมแบบขั้นบันได ซึ่งปรับความเร็วของการเคลื่อนที่ได เมื่อ

เชื้อเพลิงพลิกลงมาจากขั้นบันไดแตละขั้น จะมีการพลิกกลับตัว ทําใหดานลางของชิ้นเชื้อเพลิงที่สัมผัสอยูกับตะกรับและยังไมมี

การเผาไหม ไดกลับตัวขึ้นขางบนไดติดไฟ ทําใหมีการเผาไหมโดยสมูรณและการมีหองเผาไหมเพิ่มเติมดานหลัง  

(Post Combustion) จะชวยใหเชื้อเพลิงที่ยังเผาไหมไมสมบูรณ เกิดการเผาไหมโดยสมบูณในหองเผาไหมนี้ ซึ่งจะชวยให

ประสิทธิภาพของการเผาไหม ดีขึ้นมาก 

Boiler เยอรมนี/ ไทย ชนิดทอน้าํมี Drum 1 ชุด มีทอน้ําเปน

ผนังสําหรับรับความรอนและน้าํ

หมุนเวียนแบบธรรมชาติ  

อากาศรอนที่ออกจากหองเผาไหม จะถูกสงเขาเครื่องกําเนิดไอน้าํ (Boiler) เพื่อตมน้ําและเปลี่ยนสภาพเปนไอน้ํารอนยวดยิ่ง 

(Superheated steam)จากนั้นจะถูกสงไปตามทอไอน้ําเพื่อนาํไปหมุนกังหันไอน้ํา 

Steam Turbine ญี่ปุน /ญี่ปุน กังหันไอน้ําแบบอิมพัลส มีใบพัด 9 ชุด 

และไอน้ํากลั่นตัวทั้ง หมด พรอมดวย

เกียรทดรอบ  

ไอน้ํารอนยวดยิ่งจากเครื่องกาํเนิดไอน้าํ (Boiler) จะถูกนาํเขามาหมุนกังหันไอน้ําหลังจากนั้น ไอน้ําจะถูกกลั่นตวัเปนหยดน้าํใน

หอกลั่น (Condenser) โดยอาศัยน้าํเย็นจากถังเก็บน้ํา และหอหลอเย็น (Cooling Tower) จากนั้นน้ําเหลานี้จะถูกสงกลับเขา 

Boiler เพื่อตมใหม 

Generator ญี่ปุน / ญี่ปุน เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาแบบ 

ซินโครนัส ชนิดปดหมด มีการระบาย

ความรอนดวยอากาศ และแลกเปลี่ยน 

ความรอนดวยน้าํการกาํเนิด

สนามแมเหล็กเปนแบบหมุน และไม

ตองมีแปรงถาน  

เครื่องกําเนิดไฟฟา จะถูกขับเคลื่อนดวยกังหันไอน้ําผานชุดเกียรทดรอบ และผลิตกระแสไฟฟาแรงดันประมาณ 6,600โวลท 

ปอนเขาสูหมอแปลงเพื่อแปลงแรงดันเปน 33,000โวลท สําหรับ CRB และ TSG สวน MWE หมอแปลงจะแปลงแรงดันเปน 

20,000โวลท เพื่อสงจําหนายแกการไฟฟาตอไป พลังงานไฟฟาสวนหนึ่งประมาณรอยละ 10 ของที่ผลิตไดจะถูกใชสําหรับ

อุปกรณตางๆที่จําเปนในการผลิตไฟฟาเชนพัดลม ปมน้ํา เปนตน 

MGP 

CombustionChamber เดนมารก/ จีน หองเผาไหมชนิดใชตะกรับ 

แบบสั่น ระบายความรอนดวยน้าํ 

เชื้อเพลิงถูกปอนเขาหองเผาไหมดวยชุดผลักไฮดรอลิค เขาสูหองเผาไหม ที่ใชตะกรับแบบสั่น แบบเอียงลง ซึ่งเวลาในการเผา

ไหมจะถูกตั้งใหเหมาะสมกับเชื้อเพลิงแตละชนิด โดยการตั้งเวลาใหตัวเขยาใหทํางานเปนชวงๆ เชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหมบริเวณ

ดานบนของตะกรับ จะไหลลงสูดานลางของตะกรับ และตกลงสูตัวลําเลียงขี้เถาหนักดานลางอากาศรอนจากการเผาไหมจะ

ถายเทความรอนใหBoiler เพื่อผลิตไอน้ํา 
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อุปกรณ เทคโนโลยี/ ผูผลิต ประเภท อธิบายการทาํงาน 

Boiler เดนมารก/ จีน ชนิดทอน้าํมี Drum 1 ชุด มีทอน้ําเปน

ผนังสําหรับรับความรอนและน้าํ 

หมุนเวียนแบบธรรมชาติ มี ชุดทาํไอน้าํ

รอนยวดยิ่ง 4 ชุด เปนเทคโนโลยี ผลิต

ไอน้ําอุณหภูมิสูงและ แรงดันสูง  

อากาศรอนที่ออกจากหองเผาไหม ซึ่งอยูดานลางของเครื่องกําเนิดไอน้ํา (Boiler) จะสงความรอนดวยการพาความรอน และแผ

รังสีความรอนเพื่อตมน้ําและเปลี่ยนสภาพเปนไอน้ํารอนยวดยิ่ง (Superheated steam)ไอน้ํานี้จะถูกสงไปตามทอไอน้ําเพื่อ

นําไปหมุนกังหันไอน้ํา 

Steam Turbine จีน / จีน กังหันไอน้ําแบบรีแอคชั ่น มีใบพัด 18

ชุด และไอน้ํากลั่นตัวทั้งหมดพรอมดวย

เกียรทดรอบ  

ไอน้ํารอนยวดยิ่งจากเครื่องกาํเนิดไอน้าํ (Boiler) จะถูกนาํเขามาหมุนกังหันไอน้ําหลังจากนั้น ไอน้ําจะถูกกลั่นตวัเปนหยดน้าํใน

หอกลั่น (Condenser) โดยอาศัยน้าํเย็นจากถังเก็บน้ํา และหอหลอเย็น (Cooling Tower) จากนั้นน้ําเหลานี้จะถูกสงกลับเขา 

Boiler เพื่อตมใหม 

Generator เยอรมนี / เยอรมนี เครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาแบบ 

ซินโครนัส ชนิดปดหมด มีการระบาย

ความรอนดวยอากาศ และแลกเปลี่ยน

ความรอนดวยน้าํการกาํเนิด

สนามแมเหล็กเปนแบบหมุน และไม

ตองมีแปรงถาน  

เครื่องกําเนิดไฟฟา จะถูกขับเคลื่อนดวยกังหันไอน้ําผานชุดเกียรทดรอบ และผลิตกระแสไฟฟาแรงดันประมาณ 11,000โวลท 

ปอนเขาสูหมอแปลงเพื่อแปลงแรงดันเปน 22,000โวลท เพื่อสงจําหนายแกการไฟฟาตอไป พลังงานไฟฟาสวนหนึ่งประมาณรอย

ละ 10 ของที่ผลิตไดจะถูกใชสาํหรับอุปกณตางๆที่จําเปนในการผลิตไฟฟาเชนพัดลม ปมน้ํา เปนตน 
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4.2 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 บริษัทมีนโยบายลงทุนในกิจการที่ดําเนินธุรกิจที่เอ้ือประโยชน มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทและมี

แนวโนมการเติบโตที่ดี สําหรับสัดสวนเงินลงทุนและนโยบายการบริหารงานน้ัน ข้ึนอยูกับความเช่ียวชาญในธุรกิจ 

ความสามารถในการลงทุนและอํานาจการบริหารงานเปนหลัก โดยการบริหารงานในธุรกิจท่ีบริษัทมีความชํานาญ บริษัทจะสง

ตัวแทนกรรมการเขาไปรวมกําหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานใหสอดคลองกับแผนงานของบริษัท รวมท้ังติดตาม

ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของผูบริหารใหเปนไปตามแผนงานท่ีไดกําหนดไว สวนอํานาจในการบริหารงานในธุรกิจ

อ่ืนที่บริษัทไมมีความเช่ียวชาญ บริษัทจะสงตัวแทนเขาไปเปนกรรมการ แทนการบริหารงานโดยตรง  

  ในชวงระยะเวลาที่ผานมานั้น บริษัทไดมีนโยบายขยายการดําเนินงานไปในธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวของ ในลักษณะ

การขยายตัวไปขางหนา ควบคูกับแผนการขยายธุรกิจหลักของบริษัทใหเติบโตยิ่งขึ้น การขยายการดําเนินงานในธุรกิจอื่นที่

เก่ียวของก็เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการรับรูรายได 

 4.2.1 ธุรกิจกอสรางและกิจการรวมคา บริษัทฯ มีการรวมลงทุนกับกิจการอื่นที่มีประสบการณและมีความ

ชํานาญเฉพาะดานเพื่อรวมประมูลงานและกอสรางโครงการตางๆ ซึ่งจําเปนตองมีประวัติการดําเนินโครงการตามขนาดท่ีผู

วาจางกําหนดรวมถึงการใชเทคนิคเฉพาะดานดวย ซึ่งนอกจากผลตอบแทนจากดําเนินโครงการแลวบริษัทยังจะไดรบัความรูใน

เทคนิคเฉพาะดานเหลานั้นดวยรวมท้ังยังไดประสบการณในการทํางานดวย และสามารถใชประวัติการดําเนินงานนี้ในการ

ประมูลตอๆไปไดดวย 

 4.2.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย บริษัทฯ มีความชํานาญงานกอสรางอยูแลวและมองเห็นโอกาสและชองทางใน

การทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย จึงลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพื่อเพ่ิมรายไดอีกชองทางหนึ่ง 

 4.2.3 ธุรกิจพลังงาน จากประสบการณในการกอสรางโรงไฟฟาตางๆ บริษัทฯไดศึกษาความเปนไปไดของธรุกิจ

พลังงานแลวเห็นวามีความเปนไปไดมาก อีกทั้งพลังงานไฟฟาก็เปนสิ่งท่ีจําเปนมากจึงเขาดําเนินธรุกิจพลังงาน เพื่อเพ่ิมรายไดที่

มั่นคงใหกับบริษัทในระยะยาว 

 4.2.4 ธุรกิจการคา เปนธุรกิจที่สนับสนุนการดําเนินการในธุรกิจอื่นๆ เชน จัดหาและจําหนายวัสดุอุปกรณ

กอสรางใหกับธุรกิจกอสราง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย  จัดหาและจําหนายเช้ือเพลิงใหกับธุรกิจพลังงาน เปนตน สินคาที่สั่งมา

ก็ยังสามารถจําหนายใหกับบริษัทรับเหมากอสรางอ่ืน และคูคาอ่ืนไดอีกดวย 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

- ไมมี - 
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เอกสารแนบ 5 

นโยบายและแนวปฏิบัติการกํากับดูแลกิจการ 

และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด 
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หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน 

 บริษัทฯมีนโยบายที่จะใหผูถือหุนมีสวนในการดูแลกิจการ และใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการใหมาก

ขึ้น จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับสิทธิตางๆไดแก สิทธิในการไดรับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการ

ตัดสินใจ, สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน, เพ่ือตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ี

สําคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ, สิทธิในการใหความเห็นชอบในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และสิทธิ

ในสวนแบงผลกําไร ผูถือหุนมีสิทธิในความเปนเจาของโดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่แทนตน  

 1. บริษัทฯจะสงเอกสาร ขอมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนขอมูลทั้งหมดที่เก่ียวของกับ

เรื่องท่ีตองตัดสินใจในท่ีประชุม ใหกับผูถือหุนทุกคนไดทราบเปนการลวงหนา ไมนอยกวา 21 วัน รวมทั้งเผยแพรขอมูล

ดังกลาวใน เวปไซต ของบริษัท 

 2. บริษัทฯกําหนดแนวปฏิบัติสําหรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป เพ่ือใหเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไวดงันี ้

 1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา 

 2) รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปที่ผานมา 

 3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชกีําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสดุ 

   ณ 31 ธันวาคม ปที่ผานมา 

 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปที่ผานมา 

 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 6) พิจารณาอนุมัตจิายคาตอบแทนกรรมการ 

 7) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการสอบบญัชีประจําป 

 8) เรื่องอ่ืนๆ โดยเปดโอกาสใหผูถอืหุนซกัถามประเด็นสําคัญที่อยูในความสนใจ และ/หรือ 

คณะกรรมการตอบขอซักถาม และ/หรือชี้แจงผูถือหุนทราบ โดยไมมีการลงมต ิ

 3. แจงเผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนประจําป เปนการลวงหนาไมนอยกวา 10 วัน ผานทางเวปไซตของ

บริษัทฯ 

 4. บริษัทฯอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็มที่ โดยจัด

ประชุมในวันทําการที่โรงแรมซึ่งอยูในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล มีการคมนาคมสะดวกตอการเดินทางของผูถือหุน จัดใหมี

บุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอ สําหรับการตรวจสอบเอกสารและจัดใหมีอากรแสตมป สําหรับเอกสารมอบฉันทะ 

 5. บริษัทฯไดจัดสรรเวลา และสงเสริมใหผูถือหุนมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุมใน

เรื่องที่เก่ียวของกับบริษัทฯได 

 6. กรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯทุกคน เขารวมการประชุมผูถือหุน และรวมตอบขอซักถามตอที่

ประชุมผูถือหุน 

 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

 บริษัทฯมีนโยบายที่จะใหผูถือหุนมีสวนการดูแลกิจการ และใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใหมากขึ้น จึง

เปดโอกาสใหผูถือหุนมสีิทธิตางๆขัน้พื้นฐานที่เทาเทียมกัน 

 1. บริษัทไมมีการเพ่ิมวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมลูสําคญั โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 
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 2. ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถใชหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได 

โดยบริษัทฯจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอยหนึ่งคนเปนทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน 

 3. คณะกรรมการเปดโอกาสใหผูถือหุนไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน และสนับสนุนใหมีการใช

บัตรลงคะแนนเสียง เพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบได 

 4.บริษัทฯมีประกาศระเบียบเรื่องการปฏิบัติในการใชขอมูลภายใน เพ่ือปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงาน ใชขอมูลภายใน เพ่ือหาผลประโยชนแกตนเอง หรือผูอ่ืนในทางมิชอบ โดยมีการเจงแนวทางและนโยบายใหทุกคนใน

องคกรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ 

 5. คณะกรรมการและผูบริหารจะตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดสวนเสียและผูเ ก่ียวของ เพื่อให

คณะกรรมการไดพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และตัดสินใจเพื่อประโยชนของบริษัทฯ

โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดสวนเสียกับธุรกรรมที่ทํากับบริษัทฯตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทําธุรกรรม

ดังกลาว ทั้งน้ี ใหเปนไปตามขั้นตอนหรือมาตรการ การอนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ 

 6. คณะกรรมการกําหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และวิธีการรายงาน เพ่ือใหกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนรูขอมูลภายในใชเปนแนวทางปฏิบัติ และกําหนดใหกรรมการและผูบรหิารท่ีมีหนาที่รายงานการ

ถือครองหลักทรัพยตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตอคณะกรรมการเปน

ประจํา 

 7. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนใหเสร็จสมบูรณ และแจงผูถือหุนทราบ ผานทางเวปไซต

ของบริษัทฯภายใน 14 วัน นับจากวนัประชุม 

 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

 1. คณะกรรมการ มีนโยบายที่จะสงเสริมความรวมมือระหวางบริษัทฯกับผูมีสวนไดเสีย ในการสรางเสริมผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ สงเสริมใหเกิดความรวมมือและดูแลผูมีสวนไดเสียตามสิทธิท่ีมีตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

 ผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ไดแก ลูกคา พนักงาน คูคา ผูถือหุน หรือผูลงทุน เจาหนี้ คูแขง และชุมชนที่บริษัท

ตั้งอยู สังคม หรือภาครัฐ 

 2. บริษัทฯไดจัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใชเพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนได

รับทราบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 3. บริษัทฯมีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม โดยจัดใหมีฝาย Corporate 

Communications & Corporate Social Responsibillity “CC&CSR” ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมเพ่ือ ประโยชนตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม ทั้ง In Process และ After Process เพ่ือเปนการตอบแทนผลการดําเนินงานคืนสูสังคมดวยความสาํนึกรับผดิชอบ

ตอสังคมอยางแทจริง 

 4. บริษัทฯมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนใหมีความเปนอยูท่ีดี

ขึ้นและมีความปลอดภัยในการทํางาน 

 5. บริษัทฯมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผูมสีวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษัทฯละเมดิสิทธิตาม

กฎหมายของผูมีสวนไดเสีย ไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ 

 6. บริษัทฯประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีรับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญท่ี

อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อขายหลักทรพัยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน

กอนที่บริษัทฯจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน หรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน 
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หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 คณะกรรมการ จะเปดเผยขอมูลสารสนเทศทางการเงินและอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการของ

บริษัทฯที่ตรงตอความเปนจริง เพียงพอ สม่ําเสมอ ทันเวลา แสดงใหเห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบการที่

แทจริงของบริษัทฯ รวมท้ังอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการ มุงมั่นที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เก่ียวของเก่ียวกับการ

เปดเผยขอมูลและความโปรงใสอยางเครงครัด ดังนี ้

 1. บริษัทฯ เผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนด ผานชองทางของตลาดหลักทรัพย รายงานประจําป รวมท้ัง

เผยแพรผานทาง website ของบริษัทฯ 

 2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกํากับดูแลกิจการผานรายงานประจําป 

 3. เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการ

เปดเผยขอมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินของบริษัทฯที่ออกหลักทรัพย บริษัทฯไดกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูล

ผานรายงานประจําป ไดแก (1) ขอมูลทั่วไป (2) ปจจัยความเสี่ยง (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (4) การประกอบธุรกิจของ

แตละสายผลิตภัณฑ (5) ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ (6) ขอพิพาททางกฎหมาย (7) โครงสรางเงินทุน (8) การจัดการ 

(9) การควบคุมภายใน (10) รายการระหวางกัน (11) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (12) ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 

 4. คณะกรรมการจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูไปกับ

รายงานของผูสอบบัญชี และจัดใหมีรายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจําป 

 5. คณะกรรมการมีการเปดเผยรายช่ือ และบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

จํานวนครั้งของการประชุมที่กรรมการเขารวมประชุมในแตละป ในรายงานประจําป  

 6. คณะกรรมการจะเปดเผยคาตอบแทนแตละประเภทที่แตละคนไดรับ ไวในแบบรายงานประจําป 

 7. การเปดเผยสารสนเทศที่มีผลตอราคาหลักทรัพย หรือสําคัญตอการตัดสินใจลงทุน หรือมีผลกระทบตอสิทธิ

ประโยชนของผูถือหุน กําหนดใหปฏิบัติตามแนวทางในการเปดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย ดังนี ้

 1) เปดเผยสารสนเทศท่ีสําคัญใหประชาชนทราบโดยทันท ี

 2) เผยแพรสารสนเทศตอประชาชนอยางทั่วถึง 

 3) ช้ีแจงกรณีทมีีขาวลือหรือขาวสารตางๆ 

 4) การดําเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 

กําหนดใหมีหนวยงานติดตามการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหากพบสภาพผิดปกติของตลาด จะเรงหาสาเหตุและแจงให

คณะกรรมการทราบในทันที 

 5) การเปดเผยในเชิงสงเสริม ที่ไมมีเหตุอันควร กําหนดหามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และผูเก่ียวของ ให

ขอมูล ขาวสาร หรือประกาศใดๆท่ีเปนการสงเสริมการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท และกําหนดผูใหขอมูลเกี่ยวกับ

บริษัทตองไดรับมอบหมายจากบริษัทเทานั้น โดยคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหผูบริหารและพนักงานทุกทาน ปฏิบัติตาม

จริยธรรมของฝายบริหารและพนักงาน อยางเครงครัด 

 6) การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนโดยใชขอมูลภายใน บริษัทใหความสําคัญกับการดูแล

การใชขอมูลภายใน โดยกําหนดหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลตอ

บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่ที่เก่ียวของ และละเวนการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในชวงเวลา 1 เดือน กอนที่บริษัทจะ

เผยแพรงบการเงินหรือเผยแพรขอมูลที่เปนสาระสําคัญอื่นๆสูสาธารณชน และเพ่ือใหแนใจวานักลงทุนในหลักทรัพยบริษัท

ไดรับสารสนเทศที่เชื่อถือไดยางเทาเทียมและทันทวงที บริษัทจึงไดกําหนด “นโยบายการกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน” ให

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามอยางเครงครดั 
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 8. คณะกรรมการ จัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของทุกดาน ครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ

วิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการดานอ่ืนๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับ

ความรุนแรงของผลกระทบกําหนดมาตรการในการปองกันแกไขและรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยกําหนดใหมี “นโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง” เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 

 9. คณะกรรมการ จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้ง ดานการเงนิ การปฏิบัติงาน การดําเนินการ 

ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวของ และจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน

การปกปองรักษาและดูแลเงนิลงทุนของผูถือหุนและสินทรัพยของบริษัทฯอยูเสมอ กําหนดระเบียบปฏิบัติเปนลายลักษณอกัษร 

มีหนวยงานตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก

หนวยงานใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว 

หมวดท่ี 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการ มีบทบาทสาํคัญในการกํากับดูแลกิจการ เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีแทนผูถือหุนและเปนอิสระตอฝายจดัการ 

 ความเปนอิสระและความเปนกลางของกรรมการ 

 คณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ีและใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตางๆ ทั้งจากฝาย

บริหารและผูถือหุนรายใหญ โดยกรรมการแตละคนมีหนาที่และอิสระที่จะตั้งคําถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดคานในกรณีที่

มีความเห็นขัดแยงในเรื่องท่ีมีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหุน หรือผูที่มีสวนไดเสีย 

 ความหลายหลายของคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการกําหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการที่ตองสรรหา สําหรับผูท่ีจะมาปฏิบัติหนาที่เปน

กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จําเปนที่ยังขาดอยูในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน โดยไมได

จํากัด เพศ ที่จะมาปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการแตอยางใด เพ่ือใหคณะกรรมการมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน 

 คุณสมบัติของกรรมการ 

 ผูดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตองเปนผูมีความรู ความสามารถและพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี ซึ่งควรมี

สมบัติอยางนอย ดังน้ี 

 1) เปนบุคคลที่ไมมีลักษณะตองหาม ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย บริษัทมหาชนจํากัด และประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 2) มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณทํางานที่ผานมาอยางยาวนาน หรือเฉพาะดาน ซึ่งขึ้นอยูกับ

ความเหมาะสมของสถานการณบริษัทฯ ในชวงเวลานั้นๆ 

 3) เปนผูที่สามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯไดอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะการตัดสินใจที่สําคัญเพ่ือผลประโยชนของ

บริษัท 

 4) เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม และคุณสมบัติอ่ืนที่อาจกําหนดเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ใหเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังน้ี 

 1) ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่

เก่ียวของ ทั้งน้ีใหนับหุนที่ถือโดยผูทีเ่ก่ียวของดวย 

 2) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธรุกิจของ บริษัทฯ บริษัทในกลุม 

บริษัทรวม และบริษัที่เก่ียวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
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ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงนิเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทในกลุม บริษัทรวมบริษัทท่ีเก่ียวของหรือผูถือหุนราย

ใหญของบริษัท 

 3) เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ

บริหารงาน 

 4) เปนกรรมการที่ไมใชผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลท่ีอาจมีมความขัดแยง 

 5) เปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จากบริษัทฯ 

บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

 6) เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

 7) เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ หรือ ผู

ถือหุนรายใหญ 

 8) สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทไดโดยอิสระ 

 องคประกอบของคณะกรรมการ 

 บริษัทฯใหมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน และมีจํานวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ซึ่ง

ประกอบดวย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการที่เปนอิสระอยางแทจริงจากฝายบริหาร 

และปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจ หรือความสัมพันธอื่นใดอันอาจมีอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจอยางเปนอิสระ ไมนอยกวา 

1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และไมต่ํากวา 3 คน ซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงตั้งกรรมการ มีวาระการดํารงตาํแหนง

คราวละ 3 ป และไมจํากัดจํานวนวาระการดํารงตําแหนง 

 คณะกรรมการมีการแตงตั้งกรรมการคนใหมเพ่ือตอจากวาระที่เหลืออยูของกรรมการคนกอนหนา โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

 จํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะดาํรงตําแหนง ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 คณะกรรมการกําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับกรรมการผูจัดการ เพ่ือตรวจสอบถวงดุล

การทํางานของฝายบริหารไดอยางอิสระ โดยแบงแยกหนาที่ และความรับผิดชอบออกจากกัน ดังนี ้

 ประธานกรรมการ มีหนาที่ 

 1) เปนประธานฯในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 2) การลงคะแนนเสียงขี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 

2 ขางเทากัน 

 3) เปนผูเรียกประชุมคณะกรรมการ และ 

 4) ทําหนาที่ประธานฯในที่ประชุมผูถือหุน 

 กรรมการผูจัดการ มีหนาที ่

 1) จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําป ของ

บริษัทฯและบริษัทยอย เสนอคณะกรรมการอนุมัติ ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ 

เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามท่ีคณะกรรมการอนุมัต ิ

 2) รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริษัทฯและบริษัทยอย เทียบกับ

แผนและงบประมาณ ใหคณะกรรมการของบริษัทฯทราบ พรอมขอเสนอแนะ 

 3) เรื่องอ่ืนๆที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 คณะกรรมการจัดใหมีเลขานุการบริษัท 
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 รับผิดชอบดําเนินการจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําป หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผูถือหุนรวมทั้งรายงานการมี

สวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตอง

ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการและมติท่ีประชุมผูถือหุน 

 บทบาทหนาที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลใหการ

บริหารจัดการ เปนไปตามนโยบายแนวทางและเปาหมาย ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน อยูในกรอบของการมี

จริยธรรมที่ดี และคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

 คณะกรรมการมีหนาท่ีกําหนดใหเร่ืองดังตอไปนี ้เปนอํานาจหนาที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ที่

จะเปนผูพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ ดังน้ี 

 1) นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัท

ฯและบริษัทยอย 

 2) ผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและ

งบประมาณ และพิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป 

 3) การลงทุนในโครงการที่ไมมีในงบประมาณประจําป 

 4) การใชเงนิลงทุนเกินงบลงทุนโครงการท่ีไดรับอนุมัติ และเกินงบลงทุนอ่ืนๆ ที่ไมใชงบลงทุนโครงการ 

 5) การซื้อและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการ และเขารวมในโครงการรวมทุนที่ไมขัดกับเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีมูลคาเกินจํานวนที่มอบอํานาจใหกรรมการผูอํานวยการ 

 6) การทําธุรกรรม หรือการกระทําใดๆอันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน 

ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัทฯ 

 7) การทําสัญญาใดๆท่ีไมเก่ียวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มี

ความสําคัญ 

 8) การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน สวนที่ไม

เขาขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 9) การจายเงินปนผลระหวางกาล 

 10) การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเก่ียวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายใน 

 11) การวาจางกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง 

 12) การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงอํานาจอนุมัติท่ีมอบใหกรรมการผูจัดการ และผูบริหารระดับสูง 

 13) การเสนอแตงตั้ง และการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 14) การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการบรษิัทฯ กรรมการผูจัดการ หรือกรรมการบริษัทฯคนใด

คนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว ทั้งนี้ตองไมขัดกับกฎเกณฑ ขอกําหนดตลาด

หลักทรัพยและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 15) การแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 

 16) การจัดใหมี และกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

 17) การแตงตั้งกรรมการในบริษัทยอย 

 18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแกไขโครงสรางองคกร ระดับรองกรรมการผูจัดการข้ึนไป 
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 19) การดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน

ของบริษัท 

 20) คณะกรรมการไดจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนโยบาย ดังกลาว อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 21) คณะกรรมการไดจัดทําคูมือจริยธรรมธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษรเพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดโทษทางวินัย ในกรณีที่มีการฝาฝนและทบทวนนโยบายดังกลาว

อยางนองปละ 1 ครั้ง 

 22) รายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการจะพิจารณาอยางรอบคอบ โดยผูมีสวนได

เสีย ไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ พรอมทั้งกํากับ ดูแล ใหมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับข้ันตอนการดําเนินการและการ

เปดเผยขอมูลใหถูกตองครบถวน 

 23) คณะกรรมการจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ และรายงาน

ตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดานการดําเนินงานรายงานทางการเงนิ และการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง 

 24) บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมท้ังองคกร โดยมีการรายงานใหคณะกรรมการทราบเปน

ประจํา ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธผิลของการจัดการความเสี่ยงปละ 1 ครั้ง 

การประชุมของคณะกรรมการ 

 1) บริษัทจัดใหมีกําหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาท้ังปและแจงใหกรรมการแตละคนทราบ 

โดยจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการมากกวา 4 ครั้งตอป 

 2) กําหนดจํานวนองคประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมการ จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยตองมี

กรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

 3) ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผูจัดการเปนผูพิจารณาเลอืกเรือ่งเขาวาระการประชุมคณะกรรมการ 

ทั้งน้ี กรรมการแตละคน มีอิสระที่จะเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมก็ได 

 4) การประชุมคณะกรรมการแตละครั้ง มีกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่

ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษา

ขอมูลอยางเพียงพอกอนเขาประชุม 

 5) ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมใหเพียงพอที่ฝายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะ

อภิปรายปญหาสําคัญอยางรอบคอบ โดยมีการจัดทําบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บไวสําหรับกรรมการ

และผูเกี่ยวของ ตรวจสอบได 

 6) กรรมการทุกคนสามารถเขาถึงสารสนเทศที่จําเปน เพ่ิมเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการ 

คณะกรรมการ หรือฝายบริหารอ่ืน 

 7) คณะกรรมการไดจัดใหมีเลขานุการคณะกรรมการทําหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการ

ประชุม ทําหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเสนอ

ขอความเห็นชอบตอประธานกรรมการกอนท่ีจะนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 8) คณะกรรมการสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯเขารวมประชุมกับคณะกรรมการ 

คาตอบแทนของกรรมการ 
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 1) การพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการ เปรียบเทียบกับระดับที่

ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนของกรรมการอยูในอํานาจอนุมัติของการประชุมผูถือหุน 

 2) คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน 

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 1) คณะกรรมการสงเสริมใหมีการพบปะระหวางกรรมการกับผูบริหารระดับสูง โดยการจัดสมัมนาหัวขอตางๆ 

เพ่ือแลกเปลีย่นความคดิเห็นซึ่งกันและกัน 

 2) คณะกรรมการมีหนาที่สงเสรมิและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกกรรมการและ

ผูบริหารระดับสูง เพ่ือใหมีการปรบัปรุงการปฏิบติังานอยางตอเนื่อง 

 3) คณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายบรหิารทําหนาที่แนะนํากรรมการใหมใหรูจักบริษัทฯ ดวยการประชุม

รวมกัน และรับฟงการบรรยายสรปุลักษณะธรุกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 4) คณะกรรมการกําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ 

โดยมอบใหฝายบริหารจัดทําแผนสืบทอดงาน และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท 

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดบัสูง 

 1) คณะกรรมการรวมกันสรรหาบคุคลที่มีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณทํางานที่

ผานมาอยางยาวนาน 

 2) หลักเกณฑการสรรหา/คดัเลือก จะพิจารณาจากความเหมาะสมและสถานการณของบริษัทฯในชวงเวลา

นั้นๆ 

 3) เปนผูท่ีสามารถอุทิศเวลาใหกับบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่และเพียงพอ 

 4) เปนผูท่ีประกอบไปดวย คณุธรรมและจรยิธรรมในการดําเนินงาน 

การติดตอสื่อสารกับฝายบริหาร 

 คณะกรรมการ สนับสนุนใหผูบริหารระดับกรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ เขารวมการประชุมกับ

คณะกรรมการ โดยเปนผูนําเสนอวาระท่ีตนรับผิดชอบตอที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการ ไดรับทราบขอมูล

ความคิดเห็นจากผูบริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผูบริหารมีโอกาสไดเรียนรูและทําความเขาใจมุมมองของ

คณะกรรมการ 

 คณะกรรมการ สงเสริมใหมีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกรรมการและผูบริหารระดับ

กรรมการผูจัดการและรองกรรมการผูจัดการ ในโอกาสอื่น นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือใหกรรมการไดมี

โอกาสทําความรูจักคุนเคยกับผูบริหารระดับสงูของบริษัท 

 กรรมการสามารถติดตอสื่อสารกับฝายบริหารแตละคนไดโดยตรง โดยไมเปนการกาวลวงหรือสอดแทรกการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหาร แตควรแจงใหกรรมการผูจัดการทราบลวงหนา 

 การดูแลใหมีการปฏิบัตติามและทบทวน 

 คณะกรรมการจะดูแลใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบติัตามแนวปฏิบัติท่ีดีของคูมือนโยบายการ

กํากับดูแลกิจการ อยางเครงครัด เพ่ือยกระดับและพัฒนาคณุภาพการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯอยางตอเน่ือง เพ่ือสราง

ความมั่นคงและยั่งยืนใหกับองคกร ผูถือหุนและผูมสีวนไดเสียทุกกลุม 

 คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดใหมีการทบทวนคูมือ “นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ” 

เปนประจําทุกป  
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จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน  

 ดวยบริษัทเช่ือมั่นวาการประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยนืสามารถธํารงความเปนบริษัทช้ันนําใน

ธุรกิจนั้นนอกเหนือจากความมุงมั่นเอาใจใสในการปฏิบัติงานพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ มีระบบการบริหารการจัดการและการ

กํากับดูแลท่ีดีแลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การยึดมั่นในจริยธรรมและคุณธรรมในการประกอบธุรกิจ  ดังนั้นบริษัทจึง

เห็นสมควรกําหนด “จรรยาบรรณ”ขึ้นเพ่ือเปนการแสดงเจตนารมณในการที่จะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดลอม  

แนวทางการดําเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯเชื่อมั่นวาการประกอบธุรกิจอยางซื่อตรง มีจริยธรรม และคุณธรรม เปนแนวทางการประกอบธุรกิจที่

ถูกตอง และยั่งยนื ดังน้ันบริษัทฯจะยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชกับธุรกิจการคาอยางเครงครัด โปรงใส มีคุณธรรมและมี

ความรับผิดชอบ 

 บริษัทฯจะบริหารงานดวยความซื่อตรง รวมทั้งการบันทึกบัญชีที่ถูกตอง การเสนอ และใชงบประมาณ  อยาง

ชัดเจน และประหยัด และการประเมินโครงการลงทุนตางๆ อยางซื่อตรง 

 บริษัทฯจะใหพนักงานทุกระดับชั้น ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ  หลักเกณฑทางบัญชี และการควบคุมอ่ืนๆ 

บริษัทฯจะประกอบธรุกิจโดยคํานึงถึงหนาที่ และความรับผิดชอบ ท่ีมีตอชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย รวมทั้งกฎหมาย และ

ศีลธรรมอันดีของบานเมือง 

นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 บริษัทฯมีแนวคิดในการดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคมและผูมี

สวนไดเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ทั้งน้ี เพ่ือใหมั่นใจวา 

บริษัทฯมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและขอกําหนดในการดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อปองกันการทุจริต

คอรรัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยและเพื่อใหการตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจที่อาจมี

ความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นไดรับการพิจารณา และปฏิบัติอยางรอบคอบและเหมาะสมบริษัทจึงไดจัดทํา“นโยบายการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น”เปนลายลักษณอักษรข้ึน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ 

นิยามการคอรรัปชั่น 

 คอรรัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไมวาจะอยูในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอใหสัญญาใหคํามั่น 

เรียกรอง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดซึ่งไมเหมาะสม กับเจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานของรัฐหนวยงานของ

เอกชน หรือผูมีหนาที่ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหบุคคลดังกลาวกระทําหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่อันเปนการให

ไดมาหรือรักษาไวซึ่งธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจใหกับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอ่ืนใดที่ไม

เหมาะสมทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน หรือจารีต

ทางการคาใหกระทําได 

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินการหรือยอมรับการคอรรัปช่ันในทุก

รูปแบบท้ังทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของและใหมีการสอบทาน

การปฏิบัติตามนโยบายการตอตานคอรรัปช่ันอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและขอกําหนดในการ

ดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธรุกิจระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย 
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หนาที่ความรับผดิชอบ 

  1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุน

การตอตานคอรรัปชั่นท่ีมีประสิทธภิาพ เพ่ือใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและใหความสําคัญกับการตอตานคอรรัปช่ัน 

และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ

ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม

เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

 3. คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการ และผูบริหารมีหนาที่และรับผิดชอบในการกําหนดใหมีระบบและ

ใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝายรวมทั้งทบทวน

ความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ ขอบังคับและขอกําหนด

ของกฎหมาย 

 4. ฝายตรวจสอบภายในมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยาง

ถูกตอง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติกฎหมาย และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล  

เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอตอความเสี่ยงดานคอรรัปช่ันท่ีอาจเกิดข้ึน และรายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางการปฏิบัต ิ

 1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทยอยทุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบายการ

ตอตานคอรรัปชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเรื่องคอรรปัช่ัน ไมวาโดยทางตรง

หรือทางออม 

 2. พนักงานของบริษัทและบริษัทยอยไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเขาขายคอรรัปช่ันท่ี

เก่ียวของกับบริษัท หรือบริษัทยอยตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัย หรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีกําหนดใหทําหนาท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทผานชองทางตางๆ ที่กําหนด

ไว 

 3. บริษัทและบริษัทยอยจะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่แจงเรื่องทุจริตคอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับ

บริษัทหรือบริษัทยอย 

 4. ผูที่กระทําคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งจะตองไดรับการ

พิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไวนอกจากนี้อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

 5. บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร ใหความรูและทําความเขาใจกับบุคคลอ่ืนท่ี

ตองปฏิบัติหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับบริษัทและบริษัทยอยหรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทและบริษัทยอยในเรื่องท่ีตองปฏิบัติให

เปนไปตามนโยบายการตอตานคอรรัปช่ัน 

 6. บริษัทและบริษัทยอยมุงมั่นท่ีจะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรท่ียึดมั่นวาการคอรรัปช่ันเปนสิ่งที่ยอมรับ

ไมไดทั้งการทําธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 

 7. บริษัทและบริษัทยอยจะไมใหการสนับสนุนหรือความชวยเหลือไมวาทางตรงหรือทางออมกับองคกรใดๆ ท่ี

เขาไปมีสวนเก่ียวของกับข้ันตอนการทุจริตคอรรัปชั่น 
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ขอกําหนดในการดาํเนินการ 

 1. นโยบายการตอตานคอรรัปชั่นนี้ใหครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการสรรหาหรือการ

คัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการใหผลตอบแทน โดย

กําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเขาใจกับพนักงานเพ่ือใชในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยูในความรับผิดชอบและ

ควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายตอตานคอรรัปช่ันใหใชแนวปฏิบัติตามที่กําหนดไวในคูมือจรรยาบรรณ

ธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทนโยบายและแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสยีกลุมตางๆ รวมท้ังระเบียบ และแนวทางปฏิบติั

อ่ืนใดที่บริษัทจะไดกําหนดข้ึนตอไป 

 3. เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอรรัปช่ัน กรรมการบริษัท ผูบริหาร

และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยทุกระดับตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังในเรื่องดังตอไปนี้ 

 1) ของกํานัล การเลี้ยงรับรองและคาใชจาย การให มอบ หรือรับ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ใหเปนไป

ตามที่กําหนดในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษทั 

 2) เงินบริจาคเพ่ือการกุศล หรือเงินสนับสนุน การใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตองเปนไป

อยางโปรงใสและถูกตองตามกฎหมายโดยตองมั่นใจวาเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไมไดถูกนําไปใชเพ่ือเปนขออางในการติด

สินบน 

 3) ความสัมพันธทางธุรกิจและการจัดซื้อจดจางกับภาครัฐ หามใหหรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุก

ชนิด การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยและการติดตองานกับภาครัฐจะตองเปนไปอยางโปรงใส ซื่อสัตยและตอง

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

นโยบายการปองกันเหตุการณที่อาจนําไปสูการทุจริต 

 บริษัทฯมุงเนนใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีประสิทธิภาพและสนบัสนุนการปองกันการทุจริต ดังน้ันเพ่ือให

มั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนัก และใหความสําคญักับการปองกันการทุจริต จึงมีแนวทางปฏบิัติ ดังน้ี 

 ความรับผิดชอบของผูบริหาร 

 ผูบริหารมีความรับผิดชอบในการปองกัน และตรวจพบการทุจริต และขอผิดพลาดโดยการนําระบบบัญชี และ

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอมาใชอยางตอเน่ือง ระบบดังกลาวจะลดโอกาสการทุจริต และขอผิดพลาด ทั้งน้ี ผูบริหารทกุ

ระดับตั้งแตระดับลาง ระดับกลาง ระดับสูง ตองทําเปนตัวอยางในเรื่องการมีความซื่อสัตย มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 การบริหารความเสี่ยง 

 สามารถระบุถึงเหตุการณความไมแนนอนตางๆ  ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบตอบริษัทเพ่ือหามาตรการ

ตอบสนอง และจัดการความเสี่ยงเหลานั้น ใหอยูภายในกรอบระดับที่ยอมรับได วาจะไมมีผลกระทบรุนแรง ตอการดําเนินงาน

ตามวัตถุประสงคของบริษัท ภายใตกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีกระบวนการท่ีสาํคัญในการระบุถึงปจจัยเสี่ยงตางๆ รวมท้ัง

การประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นๆ การพิจารณาถึงกิจกรรมการควบคุม รวมถึงกระบวนการติดตามผลการควบคุม

ภายในและวิธีการตอบสนองความเสี่ยง  ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลความสามารถในการปองกัน และคนหารายการทุจรติ 

ขอผิดพลาด และการปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 ระบบการควบคมุภายใน 

 มีข้ึนเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงจากลักษณะธุรกิจ   ระบบการควบคุมภายในที่

เหมาะสมประกอบดวย  การควบคุมท้ังในดานการปองกัน และการตรวจสอบ ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยลดโอกาส และแรงจูงใจ

ในการกระทํามิชอบ และการทุจริตใหนอยลง โดยมีหลักเกณฑการแบงแยกหนาที่ การทํางาน  เชน ผูเสนอการสั่งจาย กับ

ผูอนุมัติสั่งจาย และผูจายเช็คใหแยกออกจากกัน   นอกจากนี้มีกระบวนการติดตามประเมินผล โดยผูบริหารจะไดรับรายงาน 

และรับทราบถึงสาเหตุของขอบกพรอง หรือสถานการณที่ไมชอบมาพากลไดทันทวงที รวมท้ังสามารถปรับปรุงระบบในเชิง
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ปองกันไดอยางเหมาะสม ในการประเมินผลระบบการควบคุมภายในดังกลาว ฝายตรวจสอบภายในมักเปนสวนสําคัญสวนหนึ่ง

ของกระบวนการ 

 การคดัเลือกบุคลากร 

 การคัดเลือกบุคลากรตองมีการตรวจสอบประวติั  รวมถึงการตรวจสอบประวัติการกออาชญากรรม  หรือการ

กระทําผดิทางดานจรรยาบรรณ สาํหรับตําแหนงงานที่สําคัญๆ 

 

จริยธรรมของฝายบริหาร และพนักงาน 

 คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณที่จะสงเสริมใหบริษัท ดําเนินธุรกิจและการบริหารงานอยางมีคุณธรรม 

จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ท้ังเปนการสงเสริมระบบการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความซื่อสัตย ความยุติธรรม ความโปรงใสเปนสําคัญ 

และมุงเนนการสรางประโยชนที่ดีใหแกผูถือหุน และคํานึงถึงผูที่มีสวนไดเสียโดยรวม บริษัท จึงไดกําหนดจริยธรร  เพ่ือเปน

แนวทางสําหรับผูบริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติ อันสงผลใหเกิดภาพพจนที่ดีตอบริษัทฯ และไดรับความเชื่อมั่นจากสังคมซึ่ง

ประกอบดวย 

 จริยธรรมของผูบริหาร 

 - ปฏบิัติหนาที่ดวยความซื่อสตัยสจุริตเปนธรรม เพ่ือประโยชนสูงสดุของบริษัทลูกคา ผูถือหุน และพนกังาน 

 - ยึดถือการปฏิบัตติามกฎหมาย และกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท โดยเครงครัด 

 - เปดเผยสถานะภาพที่เปนจริงของบริษัทตอกรรมการ และผูถือหุนโดยครบถวน และทันเวลา 

 - ไมแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผูที่เก่ียวของจากตําแหนงหนาที่ และขอมูลอันเปนความลับของบริษัท 

 - ไมเปดเผยขอมลูอันเปนความลับของบริษัท 

 - ในกรณีที่จะใหขอมูลขาวสาร หรอืใหสัมภาษณตอสื่อมวลชน หรือตอสาธารณชน จะตองไดรบัมอบหมายจาก

บริษัท 

 - ไมประกอบธรุกิจแขงขันกับบริษทั 

 - การทํารายการระหวางกันจะตองพิจารณาอนุมตัริายการ โดยคํานงึถึงประโยชนสูงสดุของบริษัท  และไมผดิ

กฎหมาย 

 - ไมดําเนินการใดๆ  ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

 - ประพฤติตนอยูในกรอบศลีธรรมประเพณีอันดีงาม 

 - อุทิศตน ความรู  และความสามารถเพ่ือประโยชนของบริษัท  ตลอดเวลา 

 - ปกครองผูใตบังคบับัญชาดวยความเมตตาปราณเีห็นอกเห็นใจ และเปนธรรมไมใชอํานาจหนาที่ในทางท่ีมิ

ชอบ 

 - ปฏิบัติ และประพฤติใหเปนตัวอยางที่ดีนาเช่ือถือแกผูใตบังคับบัญชา 

 - มีทัศนคติที่ดีตอบริษัท และผูใตบังคบับัญชา 

 - ใหความรู และคําปรึกษาแกผูใตบังคบับัญชา รวมทั้งรับฟงความคดิเห็น และขอเสนอแนะจาก

ผูใตบังคับบัญชาดวยความเต็มใจและจริงใจ 

 - สงเสริมผูใตบังคับบญัชาใหมีความมั่นคงกาวหนาในหนาที่การงาน และความเปนอยูสวนตัว 

 - แขงขันกับผูอ่ืน หรือองคกรอ่ืนภายใตกฎระเบียบ และขอบังคับที่กาํหนดไว  โดยไมตําหนติิเตยีน หรอืกลาว

รายแกผูอ่ืน 

 - วางตนใหเหมาะสมในฐานะตัวแทนขององคกรตอบุคคลภายนอก 
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 - ปฏิบัติหนาที่ตามนโยบาย หรือขอกําหนดที่เกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติตอสังคม ที่องคกรกําหนดไวอยาง

เครงครดั 

 - เขามีสวนรวมกิจกรรมสังคม และองคกรชุมชนตางๆ โดยใหความรวมมือความชวยเหลือตามสมควรแกฐานะ 

และโอกาสท่ีเหมาะสม 

 - ไมใหความรวมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวตัถุประสงคอันเปนภัยตอศลีธรรมอันดีงามหรือเปนการ

สงเสริมอบายมุข 

 

 จรยิธรรมของพนักงาน 

 - มีทัศนคติที่ดีตอบริษัท และผูบังคับบัญชาตลอดจนมีความเคารพเช่ือฟงผูบังคับบัญชา 

 - ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสตัยสจุริต มีคณุธรรม มีมานะอดทน และความขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรูอยูเสมอ 

 - ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับคําสั่งของบริษัทโดยเครงครัด 

 - ปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานตามที่พึ่งมีในตําแหนง หนาที่การงาน

ดวยความเอาใจใส และมีความรับผิดชอบ 

 - รับทราบทําความเขาใจ และปฏบิัติหนาที่ตามนโยบายของบริษัท  ตลอดจนขอกําหนดเก่ียวกับขอบเขตการ

ปฏิบัติตอสังคม ที่องคกรกําหนดไวอยางเครงครัด 

 - ประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนพนักงานบริษัท ทั้งดานกิริยา  มารยาท การวางตัว และการแตงกาย เพ่ือ

สรางความนาเชื่อถือใหแกตนเอง และบริษัท 

 - รักษาชื่อเสียงของตนเอง และชื่อเสียงอันดีงามของบริษัท โดยไมใหรายหรือใหขอมลูขาวสารอันจะกอใหเกิด

ความเสื่อมเสยีแกบริษัท 

 - รักษาผลประโยชนของบริษัท  โดยไมควรกระทําการใดๆ  ที่ทําใหบริษัทสูญเสียประโยชน ไมเบียดบัง

ประโยชนของบริษัทไปเปนประโยชนสวนตนหรือบุคคลอ่ืน 

 - รักษาทรัพยสินบริษัท และรับผิดชอบในการใชทรัพยสินของบริษัท ใหเกิดประโยชนสูงสุดและดูแลมิให

ทรัพยสินของบริษัทตองเสียหาย 

 - รักษาความลับของบริษัท ไมเปดเผยขอมลูหรือขาวสารของบริษัทที่ยังไมควรเปดเผย และไมใหขาวสารหรือ

ขอมูลใดๆ ที่ผูมีอํานาจสั่งการยังไมอนุญาต 

 - ปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบของผูบังคับบัญชา ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการฝาฝนระเบียบ หรือการกระทําใดๆ  

อันเปนการสอเจตนาไมสุจรติ 

 - รวมมือรวมใจในการทํางานใหสําเร็จลลุวงไปดวยดี  โดยใหคําแนะนํา และความชวยเหลือที่เปนประโยชนใน

การปฏิบัติงานแกเพ่ือนรวมงาน 

 - ไมรับของขวัญ ซึ่งมีมลูคาเกินกวาปกติท่ีพึงใหกันระหวางผูบังคับบญัชา และผูใตบังคับบัญชาไมวาโอกาสใดๆ 

ก็ตาม 

 - ไมรับของขวัญที่มีมลูคาเกินกวาปกติประเพณีนิยม  หรืออามสิสินจางจากผูท่ีเก่ียวของ หรือมีกิจกรรมกับ

บริษัท 

 - ไมทําธุรกิจโดยอาศัยช่ือบริษัท หรือมีสวนไดเสียกับกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท หรือแอบอางใชชื่อเสียงบริษัท

ในกิจการของตน หรือบุคคลอื่นไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 
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 - ใหเกียรติซึ่งกันและกัน ปฏิบัตติอเพ่ือนพนักงานดวยความมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี มคีวามจริงใจมีความสามัคคีใน

หมูคณะ ชวยเหลือเก้ือกลูกันในทางที่ชอบและเปนประโยชนตองานของบริษัท ถายทอดประสบการณการทํางานใหเพ่ือน

รวมงาน และผูใตบังคับบัญชาตามลําดับขั้น 

 

 ขอกําหนดหามฝายบริหารและพนักงานปฏิบัตตินในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

พรอมบทลงโทษ หากมีการฝาฝน 

 - จะตองไมกระทําการใดๆ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน หรือเบียดบังทรัพยสินซึ่งควรเปนของบริษัท  

 - การกระทําท่ีเปนการขัดตอผลประโยชน อาจเกิดขึ้นไดจากความเกี่ยวของกันทางธุรกิจ ระหวางบริษัท กับ

พนักงาน หรือระหวางบริษัทกับลูกคา หรือระหวางพนักงานกับลูกคาของบริษัท 

 - บริษัท จะหลีกเลี่ยงท่ีจะมอบหมาย หนาที่ความรับผิดชอบใหกับพนักงาน ในกรณีที่อาจจะนําไปสูสถานการณ

ที่จะกอใหเกิดการขัดตอผลประโยชนของบริษัท  

 - หากตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน มีผลในอันท่ีจะเอ้ือประโยชนใหแกตนเองหรือ ครอบครัว 

หรือญาติพี่นอง หรือบุคคลท่ีรูจัก พนักงานจะตองไมใชอํานาจหนาที่ของตนในการดําเนินการใดๆ และจะตองแจง

ผูบังคับบัญชาตามฝายงานไดทราบทันท ี

 - บริษัทและพนักงานควรท่ีจะแจงใหลูกคาไดรับทราบดวย หากมีกรณีที่จะเปนการขัดตอผลประโยชนระหวาง

บริษัทกับลูกคา หรือระหวางพนกังานกับลูกคา 

 - พนักงานจะตองไมเขารวมหรือรับตําแหนงใดๆ ในองคกรอื่นรวมทั้งการรับตําแหนงเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา 

ตัวแทน หรือการรับจางทํางานในกิจการอ่ืนที่จะกอใหเกิดการขัดตอผลประโยชนของบริษัท 

 - ลักษณะงานใดก็ตามท่ีอาจกอใหเกิดการขัดตอผลประโยชนควรจัดใหแบงแยกหนาที่งานออกจากกัน 

 

 บทลงโทษ 

 ผูบังคับบัญชาจะเปนผูพิจารณาความผิด และลงโทษพนักงานที่กระทําความผิดจรรยาบรรณ โดยพนักงานที่

กระทําความผิดจะไดรับการพิจารณาลงโทษหนักเบาตามลักษณะของความผิดตามควรแกกรณีเปนรายๆ ไป ซึ่งอาจเปนโทษ

สถานใดสถานหนึ่งหรือหลายสถานดังตอไปนี้ 

 1. ตักเตือนดวยวาจา 

 2. ตักเตือนเปนหนังสือ 

 3. พักงานโดยไมจายคาจาง 

 4. ใหออก ปลดออก ไลออก 

 

 นโยบายการกํากับดแูลการใชขอมูลภายใน 

 บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลการใชขอมูลภายใน ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  โดยยึดมั่นใน

หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตยสุจริตในการดําเนินธุรกิจ และเพื่อใหแนใจวานักลงทุนในหลักทรัพยบริษัทไดรับสารสนเทศท่ี

เช่ือถือไดอยางเทาเทียมและทันทวงที บริษัทจึงไดกําหนดระเบียบการกํากับดูแลการใชขอมูลภายใน ใหสอดคลองกับกฎหมาย

เก่ียวกับหลักทรัพยและมุงมุงเนนความโปรงใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสําคัญไดดังนี ้

 - กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองไมใชขอมูลภายในของบริษัทที่มีสาระสําคัญตอการ

เปลี่ยนแปลงราคาของ หลักทรัพยที่ยังมิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อการซื้อขาย

หลักทรัพยของบริษัทอันนํามา  ซึ่งผลประโยชนของตนเองและผูอ่ืน  
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 - บริษัทมีหนาท่ีเปดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดําเนินงานท่ีสําคัญของบริษัทใหสาธารณชนทราบโดยทันที 

และอยางท่ัวถึง โดยผานสื่อและวิธีการท่ีตลาดหลักทรัพยฯ และนโยบายการเปดเผยขอมูลของบริษัทกําหนด และผานสื่ออ่ืนๆ 

ของฝายนักลงทุนสัมพันธ และประชาสัมพันธ เพื่อใหแนใจวาขอมูลขาวสารไดเขาถึงนักลงทุนทุกกลุมอยางทันทวงทีและเทา

เทียม 

 - บริษัทกําหนดใหกรรมการ และผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัท ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม)  ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา  “พรบ. 

หลักทรัพยฯ” และประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทําและเปดเผยรายงานการถือ

หลักทรัพยของกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชี และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแก บริษัทในวันเดียวกับที่สงรายงานตอ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และรายงานถือครองหลักทรัพยที่ออกโดยบริษัท  ตอ

คณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกไตรมาส 

 - บริษัทกําหนดหามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทที่ไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลตอ

บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไมมีหนาที่ที่เก่ียวของ และควรละเวนการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในชวงเวลา 1 เดือน กอนท่ี

บริษัทจะเผยแพรงบการเงิน หรือเผยแพรขอมูลที่เปนสาระสําคัญอื่น ๆ สูสาธารณชน 

 - กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทจะตองไมทําการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพยของบริษัท 

โดยใชขอมูลภายในของบริษัท หรือบริษัทยอย และ/หรือ เขาทํานิติกรรมอ่ืนใดโดยใชขอมูลภายในของบริษัท หรือบริษัทยอย 

อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัทไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ขอกําหนดนี้ใหรวมถึง คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ

ภาวะของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยดวย ผูใดที่ฝาฝนระเบียบขอ บังคับ ดังกลาวจะถือวาได

กระทําผิด อยางรายแรง 

 - บริษัทมีกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางดานระบบคอมพิวเตอร และขอมูลสารสนเทศอยางเขมงวด 

เพื่อปองกันไม ใหขอมูลขาวสารท่ีสําคัญถูกเปดเผย กรณีที่กรรมการ ผูบริหารหรือพนักงานนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช

ในทางมิชอบ โดยบริษัทไดกําหนดบทลงโทษ หากผูใดฝาฝนจะถือเปนความผิดอยางรายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัยและ

ตามที่กฎหมาย กําหนด ทั้งนี้ บริษัทไดจํากัดการเขาถึงขอมูลภายในซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชน แตเพียงผูมีหนาที่

ผูเก่ียวของ ไดแก เจาหนาที่ฝายบัญชี และการเงิน เจาหนาที่ฝายนักลงทุนสัมพันธ และเลขานุการบริษัท 

 - การเปดเผยขอมูลของบริษัทจะตองสอดคลองกับแนวปฏิบัติของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ อีกทั้ง ขอมูล

ที่เปดเผยตองมีความถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและสม่ําเสมอไมวาขอมูลเหลานั้นจะเปนเรื่องบวก หรือลบตอบริษัท  ตอนัก

ลงทุนหรือตลาดทุน ขอมูลท่ีมีความสําคัญและปกติมิไดเปดเผยเปนการทั่วไปจะถูกเปดเผยอยางเทาเทียมใหกับผูลงทุน ทุกราย 

และตองไดรับความเห็นชอบจาก กรรมการผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายเทานั้น  เชน ฝายประชาสัมพันธ  สวนนักลงทุน

สัมพันธ เปนตน 

 ทั้งน้ี บริษัทไดกําหนดมาตรการลงโทษสําหรับผูแสวงหาผลประโยชนจากการนําขอมูลภายในไปใชหรือนําไป

เปดเผยจนทําใหบริษัทไดรับความเสื่อมเสีย หรือ เสียหาย โดยบริษัทจะประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของเพื่อ

ดําเนินการตามกฏหมายตอไป 
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 ขอกําหนดของ พรบ. หลักทรัพยฯ ที่เกี่ยวของ 

 มาตรา 59 ใหกรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตาํแหนงบริหาร ตามท่ีสํานักงานประกาศกําหนดและผูสอบบัญชีของ

บริษัทท่ีออกหลักทรัพยตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 จัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพยของตนและของ

คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพยในบริษัทนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยดังกลาว ตอ

สํานักงานตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงานประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

 มาตรา 241 ในการซื้อ หรือขายซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือหลักทรัพยที่ซื้อขายในศูนย

ซื้อขายหลักทรัพย หามมิใหบุคคลใดทําการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนใหบุคคลอื่นซื้อ หรือขาย 

หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือหลักทรัพยที่ซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย  

ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบตอบุคคลภายนอก โดยอาศัยขอเท็จจริงอันเปน

สาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยังมิไดเปดเผยตอประชาชน และตนไดลวงรูมาในตําแหนงหรือฐานะ

เชนนั้น และไมวาการกระทําดังกลาวจะกระทําเพ่ือประโยชนตอตนเอง หรือผูอ่ืน หรือนําขอเทจ็จริงเชนนั้นออกเปดเผยเพ่ือให

ผูอื่นกระทําดังกลาว โดยตนไดรับประโยชนตอบแทน 

 มาตรา 275 กรรมการ ผูจัดการ ผูดํารงตําแหนงบริหาร หรือผูสอบบัญชีผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 

59 หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือวิธีการที่กําหนดตามมาตรา 59 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และปรับอีกไม

เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 มาตรา 296 ผูใดฝาฝนมาตรา 241 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับเปนเงินไมเกิน 2 เทาของ

ผลประโยชนท่ีบุคคลนั้น ๆ ไดรับไวหรือพึงจะไดรับเพราะการกระทําฝาฝนดังกลาว แตท้ังนี้คาปรับดังกลาว ตองไมนอยกวาหา

แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

 จริยธรรมตอผูมีสวนไดเสีย 

 บริษัทตระหนักและรับรูถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุน 

พนักงาน และผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง ภาครัฐ และหนวยงานอ่ืนๆ รวมท้ังชุมชนใกลเคียงที่

เก่ียวของใหทุกกลุมมีสิทธไิดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมและเปนธรรม เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยไดรับการสนับสนุนจาก

ผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งสรางความสามารถในการแขงขันและสรางกําไรใหบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งถือวาเปนการสรางคุณคาใน

ระยะยาวใหกับบริษัทและบริษัทยอย โดยมีการกําหนดนโยบายดังน้ี 

 

 นโยบายและแนวปฏิบัตติอพนักงาน 

 บริษัทและบริษัทยอยไดใหความสําคัญตอพนักงาน เนื่องจากเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุ

เปาหมายของบริษัทและบริษัทยอย โดยใหไดรับการดูแลท้ังในดานโอกาสการทํางาน ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย

ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และการสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานอยางเพียงพอ เหมาะสม เพ่ือใหเปนไปตามนโยบาย

ดังกลาว จึงมีหลักปฏิบัติ ดังน้ี 

 1. บริษัทและบริษัทยอยจะใหผลตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรมแกพนักงาน 

 2. บริษัทและบริษัทยอยจะดูแลรักษาสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานใหมีความปลอดภัยตอชีวติของพนักงาน

ตลอดจนทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย และของพนักงานใหปลอดภัยอยูเสมอ 

 3. การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน บริษัทและบริษัทยอยจะกระทําดวย

ความเสมอภาค สุจริต เที่ยงธรรม และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความรูความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ 

 4. บริษัทและบริษัทยอยจะสงเสรมิใหพนักงานไดพัฒนาความรู ความสามารถอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ 

 5. บริษัทและบริษัทยอยจะปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด 
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นโยบายและแนวปฏิบัตติอผูถือหุน 

 บริษัทและบริษัทยอยระลึกอยูเสมอวาผูถือหุน คือเจาของกิจการ บริษัทและบริษัทยอยมีหนาที่สรางมูลคาเพิ่ม

ใหแกผูถือหุนในระยะยาวจึงกําหนดให กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ตองปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี ้

 1. บริษัทและบริษัทยอยจะพยายามสรางความเจริญเติบโต เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่ด ี

 2. บริษัทและบริษัทยอยจะเคารพสิทธิของผูถือหุนในการรับทราบขอมูลที่จําเปนเพ่ือใชในการประเมินการ

บริหารงานของบริษัทและบริษัทยอย และจะเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลประกอบการอยางถูกตอง ตามความจริงรวมท้ังรายงาน

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอยตอผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ ตามหลักสากลอันเปนท่ียอมรับของตลาดเงินทุนในประเทศ

และตางประเทศ 

 3. บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกรายการทางบัญชีอยางถูกตอง ครบถวน เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และ

กฎหมายที่เก่ียวของ โดยผานการตวจสอบจากผูตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและผูสอบบัญชีอิสระของบริษัท 

 

นโยบายและแนวปฏิบัตติอลูกคา 

 บริษัทและบริษัทยอยตระหนักถึงความสําคัญของลูกคา จึงไดกําหนดนโยบายในการปฏิบัติตอลูกคาดังนี ้

 1. บริการลูกคาดวยความสุภาพมีความกระตือรือรน พรอมใหการบริการตอนรับดวยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ 

และใสใจดูแลผูรับบริการดุจญาติสนิท บริการดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และนาเชื่อถือ 

 2. รักษาความลับของลูกคา และไมนําไปใชประโยชนของตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของโดยมิชอบ 

 3. ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพียงพอ และทันตอเหตุการณแกลูกคา เพื่อใหทราบเกี่ยวกับบริการโดยไมมีการ

โฆษณาเกินความเปนจริงท่ีเปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเก่ียวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆของบริการของบริษัทและบริษัทยอย 

 4. ใหคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการใหบริการของบริษัทและบริษัทยอยใหมีประสิทธิภาพและเปนประโยชนกับ

ลูกคาสูงสุด 

 

นโยบายและแนวปฏิบัตติอคูคาและคูแขงทางการคา 

 บริษัทและบริษัทยอยจะประกอบธุรกิจอยางซื่อตรง มีจริยธรรม และคุณธรรม เปนแนวทางการประกอบธุรกิจ

ที่ถูกตอง และยั่งยนื ดังนั้นบริษัทและบริษัทยอยจะยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใชกับธุรกิจการคาอยางเครงครัด โปรงใส มี

คุณธรรมและมีความรับผิดชอบ 

 1. บริษัทและบริษัทยอยประสงคที่จะใหการจัดหาสินคา และบริการเปนไปอยางมีมาตรฐาน และมีจรยิธรรม 

โดยดําเนินการภายใตหลักการดังนี้ 

 - มีการแขงขันจากผูเสนอราคา และการคัดเลือกอยางเหมาะสมและเท่ียงธรรม 

 - มีหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคา 

 - จัดทํารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเปนสากล 

 - จัดใหมีระบบการจัดการและการติดตามการปฏิบัติตามสญัญา เพ่ือใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของสัญญาอยางครบถวน เพ่ือปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา 

 2. บริษัทและบริษัทยอยมุงหมายท่ีจะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยนืกับคูคาที่มีวัตถุประสงคชัดเจนใน

เรื่องคุณภาพทางดานเทคนิค คณุคาของสินคาและบริการท่ีคูควรกับมูลคาเงิน และมีความเช่ือถือซึ่งกันและกัน 

 3. บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายใหกรรมการและพนักงาน รับผลประโยชนใดๆ เปนสวนตัวจากคูคา 

 4. บริษัทและบรษิัทยอยจะประพฤติปฏิบัตภิายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี 
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 5. บริษัทและบริษัทยอยจะไมแสวงหาขอมูลท่ีเปนความลับของคูแขงทางการคา ดวยวธิกีารที่ไมสุจริตหรือไม

เหมาะสม 

 6. บริษัทและบริษัทยอยจะไมกลาวหาในทางรายแกคูแขงทางการคาโดยปราศจากซึ่งมลูแหงความจริง 

 

นโยบายและแนวปฏิบัตติอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 1. บริษัทและบริษัทยอยมีนโยบายท่ีจะประกอบธรุกิจ โดยคํานึงถึงสภาพสิ่งแวดลอมเปนสําคญัและจะปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และขอบังคับเก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่ใชบังคับอยู 

 2. บริษัทและบริษัทยอยจะสงเสรมิใหพนักงานมีจิตสํานึก และมคีวามรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 

 3. บริษัทและบริษัทยอยจะแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณกับบุคคล และหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหมีการ

รักษาสภาพแวดลอม ปรับปรุงการผลิต และการปฏิบติังานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมอยางตอเนื่องและสม่าํเสมอ 

 4. บริษัทและบริษัทยอยจะเคารพตอขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน 

 5. บริษัทและบริษัทยอยจะใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ กับชุมชนที่บริษัทและบริษัทยอยดําเนินธรุกิจอยู

ตามควรแกกรณ ี

 

 การแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ 

 คณะกรรมบริษัท เปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสีย มีชองทางการรองเรียน การแสดงความเห็นและ

แจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย โดยกําหนดใหเลขานุการบริษัทฯ ทําหนาท่ีเปนหนวยรับขอรองเรียนดานการกํากับดูแล

กิจการและจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ ดังนี ้

 ชองทางการแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ 

 แจงเลขานุการบริษัท อีเมลที่ Jariya@thaipolycons.co.th หรือสงผานไปรษณียถึง เลขานุการบริษัท เลขที่ 

2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 แขวงจรเขบัว เขตลาดพราว กรงุเทพ 10230 

 

 กระบวนการดําเนินการเมื่อไดรับขอรองเรียน 

 บริษัทฯเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางการรองเรียนและแสดงความเห็นอยางเปนอิสระ เพ่ือเปนแนวทางสู

การพัฒนาและสรางความยั่งยนืใหกับองคกร ดังน้ี 

 ผูรับขอรองเรียนรวบรวมขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับการฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจริยธรรม 

 ผูรับขอรองเรียนรายงานขอเท็จจริงตอกรรมการอิสระ ปฏิบัติหนาที่สอบสวนขอเท็จจริง เพื่อพิจารณาการ

รองเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวของออกเปนประเด็น ดานการบริหารจัดการ ดานการพัฒนาความรู การตรวจสอบ

ขอเท็จจริง เปนตน 

มาตรการดําเนินการ : ผูรับขอรองเรียนนําเสนอกรรมการอิสระเพ่ือสอบสวนขอเท็จจริง และกําหนดมาตรการดําเนินการเพ่ือ

ระงับการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย 

การรายงานผล : ผูรับขอรองเรยีนมีหนาที่แจงผลใหผูรองเรียนทราบ หากผูรองเรยีน เปดเผยตนเอง ในกรณีท่ีเปนเรื่องสําคญั 

ใหรายงานผลตอประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

 

 มาตรการคุมครองผูรองเรียน บริษัทฯกําหนดมาตรการคุมครองผูรองเรียนตามหลักเกณฑ ดังนี ้

 ผูรองเรียน สามารถเลือกที่จะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะไมปลอดภัย แตหากมีการ

เปดเผยตนเองก็จะทําใหองคกรสามารถรายงานความคืบหนาและชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ 
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 ผูรับขอรองเรียน จะเก็บขอมูลที่เก่ียวของไวเปนความลับ/คํานึงถึงความปลอดภัย โดยไดกําหนดมาตรการ

คุมครองพนักงานที่รองเรียน และ/หรือ ผูที่ใหขอมูล และ/หรือ ความรวมมือในการตรวจสอบขอมูล โดยจะไดรับความคุมครอง

จากการปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม เชน การเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สั่งพักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน 

เลิกจาง อันเน่ืองมาจากสาเหตุแหงการแจงขอรองเรียน 

 

 วินัย 

 คณะกรรมการถือวาจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน เปนวินัยอยางหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามถือเปนการทําผิดวินัย ตามระเบียบวาดวยการ

บริหารงานบุคคล 

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีหนาที่ตองปฏิบัติตามและสงเสริมใหผูอ่ืนปฏิบัตติามจริยธรรมและ

ขอพึงปฏิบัติในการทํางาน โดยการกะทําตอไปนี้ถือเปนการผิดจริยธรรม 

 การไมปฏิบัตติามจริยธรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 

 แนะนํา สงเสริม สนับสนุนใหผูอ่ืนไมปฏิบัติตามจริยะรรมและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน 

 ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝาฝน หรือไมปฏิบติัตามจริยธรรมฯ ในกรณีท่ีตนทราบ 

 ไมใหความรวมมือ ขัดขวาง การสบืสวน/สอบสวน ขอเท็จจริง 

 การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูรองเรียน จากการรายงานการไมปฏบิัติตามจริยธรรมฯ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีคอนส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน 

ทุกทานปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ ทุก

ทานเปนผูทรงคุณวุฒิมีประสบการณจากหลายดาน ไดแก การบัญชี เศรษฐศาสตรและการบริหารองคกร เปนตน โดยมี

คุณสมบัติเพียงพอที่จะทําหนาที่สอบทานความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงิน ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย ประกอบดวย 

 ดร.สุพงษ ลิ้มธนากุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 นายพรเทพ เศวตวรรณกุล   กรรมการตรวจสอบ 

 ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล   กรรมการตรวจสอบ 

 ในระหวางป 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ รวม 4 ครั้ง เปนการประชุม

รวมกับฝายจัดการ ผูบริหารที่เกี่ยวของ ผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี รวมทั้งการประชุมเฉพาะผูสอบบัญชีโดยไมมี

ผูบริหารเขารวม เพ่ือพิจารณาและสอบทานเรื่องตางๆ ตามขอบเขตท่ีรับผิดชอบ โดยไดรายงานผลการประชุมและ

ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหมีการดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งสรุปสาระสําคัญในการ

ปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี 

การสอบทานรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดสอบทานขอมูลที่สําคัญของรายงานทางการเงนิ ท้ังงบการเงินประจําไตรมาส และ

งบการเงินประจําป 2563 ของบริษัทฯและบริษัทยอย ความครบถวนถูกตองของขอมูลท่ีแสดงในรายงานทางการเงิน การ

เปดเผยขอมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สําคัญตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป การ

ควบคุมภายในท่ีเก่ียวของกับการจัดทํางบการเงิน รวมทั้งเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ในรายงานของผูสอบบัญชี ตลอดจนการ

พิจารณาขอสังเกต จากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูสอบบัญชี ทั้งน้ีเพ่ือใหมั่นใจไดวาการจัดทํารายงานทางการ

เงนิดังกลาวไดจัดทําเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ มีความถูกตองนาเชื่อถือ รวมท้ัง

มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเปนประโยชนตอผูใชงบการเงิน 

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาและสอบทานการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทและบรษิัทยอย กอน

นําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสอบทานใหเปนไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขอกําหนดของกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ รายการ

ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขการคาท่ัวไป เปนการทํารายการธุรกิจปกติ มีความเปนธรรมสมเหตุสมผล ไมกอใหเกิดการถายเท

ผลประโยชน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองเพียงพอ และเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนประโยชนตอ

บริษัทฯและผูถือหุน โดยบริษัทไดเปดเผยขอมูลดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของงานตรวจสอบภายใน พิจารณา

และเสนอความเห็นแผนงานตรวจสอบประจําป ติดตามผลการปฏิบัติงาน ใหขอแนะนําผลการตรวจสอบโดยเฉพาะประเดน็ทีม่ี

นัยสําคัญ การติดตามและการกํากับดูแล เพ่ือใหมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเปนไปอยางมี

ประสิทธภิาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในอยางพียงพอ พรอมทั้งไดใหขอเสนอปรับกระบวนการตรวจสอบ การ

พัฒนาและยกระดับ ในดานการใหความเช่ือมั่นและดานการใหคําปรึกษา เนนการประเมนิความเสี่ยงในระดับกิจกรรมควบคุม

งาน/หนวยงานที่มีความสําคัญ มีระดับความเสี่ยงสูง เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนใหผู

ตรวจสอบเขารับการอบรมเพ่ิมความรู เพ่ือสรางความเปนมืออาชีพ ตามทันตอการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานสากล วิชาชีพ
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ดานการตรวจสอบภายใน รวมทั้งไดสอบทานตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบ COSO 

ครอบคลุม 5 ดาน ไดแก 

 1. การควบคุมภายในองคกร 

 2. การประเมินความเสี่ยง 

 3. กิจกรรมการควบคุม 

 4. ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

 5. การติดตาม 

การพิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีรับอนุญาต 

 คณะกรรมการตรวจสอบได พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีรับอนุญาต โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผูสอบ

บัญชี ความเพียงพอของทรัพยากรและประสบการณในการทําหนาท่ี ทักษะความรู ความสามารถ ความเปนอิสระตาม

จรรยาบรรณของผูสอบบัญชีโดยสภาวิชาชีพบัญชีและขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (กลต.) สําหรับคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ไดพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อัตราคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ของสํานักงานอื่นที่เทียบเคียงได รวมทั้งใหขอเสนอแนะตางๆ ที่เกี่ยวของตอคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิจารณาและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทสอบบัญช ีดีไอเอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจําป 2564 นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

การสอบทานการกํากับดแูลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดทบทวนและเสนอความเห็นเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ให

สอดคลองกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดแก สิทธิของผูถือหุน การ

ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ เปนตน รวมทั้งการสอบทานความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การติดตามใหเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทฯไดปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง

ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสรางการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการดังกลาวอยางเพียงพอ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมายและตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความอิสระในการทําหนาที่ มีความระมัดระวังรอบคอบ ตลอดจนไดใหความเห็นและขอเสนอแนะอยางสรางสรรค

และมีความเช่ือมั่นวารายงานทางการเงิน ไดแสดงขอมูลอันเปนสาระสําคัญเช่ือถือได มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอเปนไป

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและขอกําหนดของทางการ ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต การเปดเผยรายการ

ที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทอยางเพียงพอ มีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง

อยางตอเนื่อง การกํากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในไดดําเนินการอยางเหมาะสมภายใต

การสงเสริมตามแนวทาง “จรรยาบรรณธุรกิจ” ของบริษัทฯ 

 

 

  

 ( ดร.สุพงษ ลิ้มธนากลุ ) 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 




