






 

 

สารบัญ 

 
  

      รายการ  หน้า 

 

1.ข้อมลูทวัไป 1 

 

2.ข้อมลูทางการเงินโดยสรุป 4 

 

3.ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 9 

 

4.ปัจจยัเสียง 23 

 

5.โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 28 

 

6.รายการระหวา่งกนั 47 

 

7.คําอธิบายและการวิเคราห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 52  

 

8.งบการเงิน 57 

 

9.เอกสารงบการเงิน 63 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 1 

 

1. ข้อมูลทัวไปและข้อมูลสาํคัญอืน 

 1.1 ข้อมูลทัวไปของบริษัท 

 ชือบริษัท : บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จาํกัด (มหาชน) 

 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บริษัทดําเนินการรับเหมาก่อสร้างในหลายประเภท ประเภท

ศูนย์การค้า อาคารสํานักงาน และอาคารสงูเพือพักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม 

รวมถงึโรงงานผลติไฟฟ้า โดยการให้บริการรับเหมาก่อสร้างดังกล่าวครอบคลมุถึงงาน

วิศวกรรมโยธา งานติดตังงานระบบวิศวกรรมต่าง ๆ และงานภูมิสถาปัตยกรรม 

(Landscape) และยังมีบริษัทย่อยต่างๆ ดําเนินการในธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์  

ธุรกิจพลงังานชีวมวล และธุรกิจการค้า อีกดงัน ี

    ธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมทีดิน

เพือขาย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้พัฒนาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรร

ต่างๆ ดําเนินการโดย บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากดั ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

    ธุรกิจพลังงานชีวมวล ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลงิชีวมวล        

มวลชีวภาพโดยขายให้กบัรัฐวิสาหกิจและองค์กรของรัฐทกุประเภทรวมทงัรับประกอบ

กิจการรับจ้าง รับเหมา สร้างโรงงานผลติไฟฟ้า ติดตงัเครืองจกัรในการผลติ

กระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนทุกประเภท, จําหน่ายเครืองจักร อะไหล ่ อปุกรณ์

ควบคมุ ระบบไฟฟ้าทุกประเภท สาํหรับโรงไฟฟ้าทีผลติพลงังานทดแทน ,  นําเข้า 

สง่ออก ผลติเครืองจักร อะไหล ่  อปุกรณ์ควบคุม ระบบไฟฟ้าทกุประเภท สาํหรับ

โรงไฟฟ้าทีผลติพลงังานเพือผลิตไฟฟ้า ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ดําเนินการโดย 

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง จํากดั  ซงึเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

    ธุรกิจการค้า ประกอบธุรกิจซือ ขาย นําเข้า สง่ออก สนิค้าทกุประเภททังในและ

นอกประเทศ ดําเนินการโดย บริษัท ทีพีซี บางกอก ซพัพลาย จํากัด ซึงเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัท 

 ทีตงัสาํนักงานใหญ่ : เลขที 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บวั            

เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  

 ทีตงัสาํนักงานสาขา : เลขที 140 ถนนกําปงบารู ตําบลบางนาค อําเภอเมืองนราธิวาส จงัหวดันราธิวาส 

  : เลขที 106 หมู่ที 10 ถนนนาเกลอื ตําบลบานา อําเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี  

  : เลขที 74 หมู่ที 5  ตําบลจะโหนง  อําเภอจะนะ  จงัหวดัสงขลา  รหสัไปรษณีย์ 90130 

 เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000037 

 โทรศพัท์ : 0-2942-6491-6, 0-2943-2930-8 

 โทรสาร : 0-2943-2939 

 Website : www.thaipolycons.co.th 

 e-mail address : info@thaipolycons.co.th  
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 จํานวนและชนิดของหุ้นทีจาํหนา่ยได้แล้วทงัหมดของบริษัท :  

 - ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทนุจดทะเบียน จํานวน 504,000,000 บาท 

ประกอบด้วย หุ้นสามญั จํานวน 504,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

 - มีทนุทีเรียกชําระแล้ว จํานวน 503,904,358 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 

503,904,358 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

 1.2 ข้อมูลทัวไปของนิติบุคคลทบีริษัทถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขึนไป 

 ชือบริษัท : บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากัด 

 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

 ทีตงัสาํนักงานใหญ่ : เลขที 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บวั            

เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  

 เลขทะเบียนบริษัท : 0105554068498 

 โทรศพัท์ : 0-2942-6491-6 

 โทรสาร : 0-2942-6497 

 Website : www.tpcasset.co.th 

 e-mail address : info@tpcasset.co.th 

 จํานวนและชนิดของหุ้นทีจาํหนา่ยได้แล้วทงัหมดของบริษัท :  

 - ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทนุจดทะเบียน จํานวน 230,000,000 บาท 

ประกอบด้วย หุ้นสามญั จํานวน 2,300,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100.00 บาท 

 - มีทนุทีเรียกชําระแล้ว จํานวน 230,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน 

2,300,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100.00 บาท 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 99.9996 

 

 ชือบริษัท : บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง จํากัด 

 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพลงังานชีวมวล  

 ทีตงัสาํนักงานใหญ่ : เลขที 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บวั           

เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  

 เลขทะเบียนบริษัท : 0105555186711 

 โทรศพัท์ : 0-2942-6491-6 

 โทรสาร : 0-2942-6497 

 Website : www.tpcpower.co.th 

 e-mail address : info@tpcpower.co.th 
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 จํานวนและชนิดของหุ้นทีจาํหนา่ยได้แล้วทงัหมดของบริษัท :  

 - ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทนุจดทะเบียน จํานวน 310,550,000 บาท 

ประกอบด้วย หุ้นสามญั จํานวน 31,055,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10.00 บาท 

 - มีทนุทีเรียกชําระแล้ว จํานวน 310,550,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั จํานวน 

31,055,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10.00 บาท 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 66.19 

 ชือบริษัท : บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จาํกัด 

 ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการค้า 

 ทีตงัสาํนกังานใหญ่ : เลขที 2,4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว           

เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  

 เลขทะเบียนบริษัท : 0105556008981 

 โทรศพัท์ : 0-2942-6491-6 , โทรสาร : 0-2642-6497 

 จํานวนและชนิดของหุ้นทีจาํหนา่ยได้แล้วทงัหมดของบริษัท : 

 - ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทนุจดทะเบียน จํานวน 5,000,000 บาท 

ประกอบด้วย หุ้นสามญั จํานวน 500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10.00 บาท 

 - มีทนุทีเรียกชําระแล้ว จํานวน 3,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จํานวน 300,000 

หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10.00 บาท 

สดัสว่นการถือหุ้น : ร้อยละ 99.9990 

 1.3 ข้อมูลทัวไปของบุคคลอ้างอิงอืนๆ 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

 ชือนายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 ทีตงั : 62  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย   ถนนรัชดาภิเษก    

เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศพัท์  : 0-2229-2800 

 โทรสาร : 0-2359-1259 

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

ผู้สอบบัญชี 

 ชือผู้สอบบญัชี : นางสวิุมล  กฤตยาเกียรณ์ 

 ทีตงั : 316 / 32  ซอยสุขุม วิท  22   ถนนสุขุม วิท   แขวงคลองเตย             

เขตคลองเตยกรุงเทพฯ 10110 

 โทรศพัท์ : 0-2259-5300           

 โทรสาร :  0-2260-1553 
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2. ข้อมูลทางการเงนิทีสําคัญ 
 ตารางสรุปงบการเงนิ 

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556  

                     หนว่ย: พนับาท 

งบดุล 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 56 ร้อยละ 31 ธ.ค. 55 ร้อยละ 31 ธ.ค. 54 ร้อยละ 

สนิทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 243,588.95 6.49 24,500.74 0.73 34,874.36  1.58 

เงินลงทุนชวัคราว 101,765.66 2.71 1,014.38 0.03   

ลกูหนีการค้าสทุธิ 390,497.67 10.40 536,277.94 16.03 93,357.89 4.25 

ลกูหนีเงินประกนัผลงาน-สทุธิ 214,996.13 5.73 162,422.38 4.85      141,483.29 6.43 

มลูคา่งานทีเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บ 582,191.78 15.51 633,822.93 18.94 786,700.58  35.81 

เงินให้กู้ ยืมระยะสนัแก่บริษัทและบคุคลอืน 8,560.16 0.23 7,934.15 0.24 12,953.53 0.59 

วสัดคุงเหลือ 99,962.90 2.66 70,191.05 2.10 52,646.16 2.40 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 483,292.77 12.88 548,856.77 16.40 378,802.05 17.25 

เงินจา่ยลว่งหน้าผู้ รับเหมาชว่ง 321,309.79 8.56 265,308.14 7.93 235,419.68  10.72 

ลกูหนีอืน 72,793.17 1.94 63,046.65 1.88 36,805.44  1.68 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 2,518,958.97 67.11 2,313,375.14 69.13 1,773,042.98 80.72 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

เงินลงทุนระยะยาวอืน -  -   -  - 

เงินฝากประจําทีติดภาระคําประกนั 62,592.27 1.67 71,370.94 2.13 52,391.85 2.39 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 857,682.17 22.85 788,839.90 23.57 196,934.46  8.96 

ทีดินทีไม่ได้ใช้ดําเนินงาน 663.00 0.02 663.00 0.02 663.00  0.03 

ทีดินรอการพฒันา - - - - 107,372.52 4.88 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,664.45 0.07 3,452.64 0.10 3,410.13  0.16 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-ต้นทุนการได้มาซงึสญัญาซือ

ขายไฟฟ้า 
11,129.80 0.30 7,600.00 0.23 7,600.00 0.35 

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือทีดิน - - - - 3,588.00 0.16 

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ทีจา่ย 180,384.41 4.80 117,594.51 3.51 49,795.33  2.27 

ภาษีเงินได้รอตดั 114,428.82 3.05 38,394.13 1.15   

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 4,939.30 0.13 5,160.68 0.15 1,706.40 0.08 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,234,484.23 32.89 1,033,075.81 30.87 423,461.68  19.28 

รวมสนิทรัพย์ 3,753,443.20 100.00 3,346,450.94 100.00 2,196,504.66 100.00 

หนีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น           

หนีสินหมุนเวียน           

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนั

การเงิน 
1,034,174.13 27.55 749,640.18 22.40 360,630.75 16.42  

เจ้าหนีการค้า 440,127.85 11.73 552,664.57 16.51 346,236.49 15.76    

เจ้าหนีอืน 260,541.77 6.94 110,900.75 3.31 33,899.76 1.54 
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งบดุล 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 56 ร้อยละ 31 ธ.ค. 55 ร้อยละ 31 ธ.ค. 54 ร้อยละ 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (กําหนด

ชําระใน 1 ปี) 
76,368 2.03 2,208.00 0.07 2,208.00 0.10 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทยอ่ย - - 9.86 - - - 

สว่นของหนีสินภายใต้สญัญาเชา่การเงินสว่นที

ครบกําหนดชําระในหนึงปี 
12,138.40 0.32 21,434.79 0.64 19,185.70  0.87 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 1,834.20 0.05 - -  -   -  

เจ้าหนีเงินประกนัผลงาน 72,139.82 1.92 102,798.04 3.07 79,805.96  3.63   

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 434,827.11 11.58 361,548.91 10.80 205,271.31 9.34 

เงินรับลว่งหน้าตามสญัญาจะซือจะขาย 1,824.70 0.05 1,475.00 0.04 - - 

รวมหนีสินหมนุเวียน 2,333,975.98 62.18 1,902,680.10 56.86 1,047,237.97 47.67 

หนีสินไม่หมนุเวียน        

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 636,996.00 16.97 768,451.00 22.96 321,872.00 14.65 

หนีสินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน-สทุธิ 11,377.08 0.30 19,861.98 0.59 19,712.62 0.89      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,902.70 0.16 5,202.95 0.16 4,741.63  0.21  

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 654,275.79 17.43 793,515.93 23.71 346,326.26  15.77  

รวมหนีสนิ 2,988,251.77 79.61 2,696,196.03 80.57 1,393,564.22 63.44  

ส่วนของผูถื้อหุ้น            

ทุนจดทะเบียน 504,000.00  504,000.00  504,000.00  

ทุนเรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว 503,904.36 13.43 419,997.27 12.55 419,997.27  19.12  

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 192,603.54 5.13 150,650.00 4.50 150,650.00 6.86       

สว่นเกินทนุการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 11,500.00 0.31 -  - - 

ผลตา่งจากการเปลียนแปลงสดัสว่นเงินลงทุน 182,073.66 4.85 -  - - 

กําไร (ขาดทุน)           

   จดัสรรเพือสํารองตามกฎหมาย 21,750.00 0.58 21,750.00 0.65 20,000.00 0.91      

   กําไร (ขาดทุน) สะสมยงัไม่จดัสรร (466,157.09) (12.42) (19,042.07) (0.57) 167,013.35 7.60   

รวมสว่นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 445,674.47 11.87 573,355.21 17.13 757,660.62 34.50  

สว่นของผู้ถือหุ้นสว่นน้อย 319,516.96 8.51 76,899.70 2.30 45,279.81 2.06 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 765,191.43 20.39 650,254.90 19.43 802,940.44  36.55  

รวมหนีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,753,443.20 100.00 3,346,450.94 100.00 2,196,504.66  100.00  
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บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า 

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 
          หน่วย: พนับาท 

งบกาํไรขาดทุน 2556 ร้อยละ 2555 ร้อยละ 2554 ร้อยละ 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 2,202,280.90 84.82 2,534,769.01 98.60 2,489,830.59 99.64 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 183,634.05 7.07 - - - - 

รายได้ขายอสงัหาริมทรัพย์ 209,921.65 8.08 22,310.00 0.87  -  - 

รายได้อืน 838.42 0.03 13,695.05 0.53 8,946.70 0.36 

   รวมรายได้ 2,596,675.02 100.00 2,570,774.06 100.00 2,498,777.29 100.00 

ต้นทุนงานรับเหมาก่อสร้าง 2,457,106.93 81.58 2,480,705.54 89.88 2,270,812.59 93.90 

ต้นทุนจากการขายไฟฟ้า 119,738.23 3.98 - - - - 

ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 168,736.92 5.60 24,204.18 0.88   

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 252,178.03 8.37 131,476.29 4.76 124,917.72 5.17 

หนีสงสยัจะสญู 14,161.65 0.47 82,384.94 2.98 - - 

   รวมค่าใช้จ่าย 3,011,921.76 100.00 2,718,770.95 98.50 2,395,730.31  99.07 

กําไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบียจา่ยและภาษี

เงินได้ 

(415,246.74)  (147,996.90)  103,046.98  

ต้นทุนทางการเงิน 89,721.44  41,509.61 1.50 22,383.45 0.93 

ภาษีเงินได้ 74,011.41  32,903.58 -  (31,837.79)  

กาํไรสุทธิ (430,956.79)  (156,602.93)  48,825.74  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (0.89)  (0.37)  0.12   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า 

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 

          หนว่ย : พนับาท 

งบกระแสเงนิสด 2556 2555 2554 

กาํไรสุทธิก่อนภาษี (504,968.20) (189,506.51) 80,663.53 

รายการปรับกระทบกําไรสทุธิใช้ไปในจากกิจกรรมดําเนินงาน     

   หนีสงสยัจะสญู 14,161.65 82,384.94 48.15 

   คา่เสือมราคาและตดัจําหนา่ย 59,330.64 50,249.01 35,179.26 

คา่ตดัจําหนา่ย 7,268.23 - - 

คา่เผือการด้อยคา่ในสินทรัพย์ 2,236.16 - - 

   กําไร(ขาดทุน)จากการขายอุปกรณ์ (2,050.11) (1,019.96)  (100,32) 

   กําไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 

   สว่นแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 

   ตดัจําหน่ายมลูคา่ตามบญัชีของบริษัทยอ่ยทีตํากว่าราคาทนุ - - 771.16 

   ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - - - 

ประมาณการหนีสินของผลประโยชน์พนกังาน 699.76 461.31 1,438.70 

ประมาณหนีสินผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึน 107,460.49   

ประมาณการหนีสินทีคาดวา่จะเกิดขึน 63,270.05   

   ดอกเบียจา่ย 89,721.44 41,509.61 22,383.45 

สว่นเกินทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 11,500.00   

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน (151,369.89) (15,921.59) 140,383.94 
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งบกระแสเงนิสด 2556 2555 2554 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง      

   ลกูหนีการค้า – กิจการทีเกียวข้องกนั (315.43) (3.45)  (3.57) 

   ลกูหนีการค้า – บริษัทอืน 137,484.62 (480,860.83) 154,491.04 

ลกูหนีอืน (11,632.00) (22,979.16) 0 

   มลูคา่งานทีเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บ 46,830.36 110,480.56  (92,704.74) 

   ลกูหนีเงินประกนัผลงาน (52,573.75) (20,939.09)  (59,151.64) 

อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 65,564.01 (62,682.20) (376,023.16) 

   เงินจา่ยลว่งหน้าผู้ รับเหมาชว่ง (54,865.97) (31,606.13)  (44,179.38) 

   วสัดคุงเหลือ (29,771.86) (17,544.89) 7,083.51 

   สินทรัพย์หมนุเวียนอืน - - (16,668.86) 

   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 221.38 (3,454.28) 1,807.97 

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)     

   เจ้าหนีการค้า (112,536.72) 206,428.08 (126,059.58) 

   เจ้าหนีอืน (22,812.14) 73,684.79  -  

   เจ้าหนีเงินประกนัผลงาน (30,658.22) 22,992.09    24,834.66 

เงินรับลว่งหน้าตามสญัญาจะซือจะขาย 349.70 1,475.00 - 

   เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 73,278.20 156,277.60 11,967.19 

   หนีสินหมนุเวียนอืน - -  1,685.73 

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (142,807.69) (84,653.51) (372,529.75) 

   จา่ยดอกเบีย (87,998.83) (38,193.41) (28,117.06) 

   จา่ยภาษีเงินได้ (62,978.99) (67,799.19) (64,508.37) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน (293,785.51) (190,646.10) (465,155.18) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน     

   เงินฝากประจําทีติดภาระคําประกนัลดลง (เพิมขึน) 8,778.68 (18,979.10) (491.74) 

เงินลงทุนชวัคราว (100,751.27) (1,014.38) - 

   เงินสดจา่ยเพือลงทุนในบริษัทยอ่ย - - (11,440.00) 

   เงินสดจา่ยเพือลงทุนในบริษัทร่วม - - - 

   เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - - 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีมีในบริษัทยอ่ย ณ วนัซือกิจการ 

   (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 29) 

- -          216.23 

   เงินให้กู้ ยืมระยะสนัแก่บริษัทและบคุคลอืนลดลง (เพิมขึน) (626.01) 5,019.38  (10,347.91) 

   เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,841.43 2,440.11        272.77 

   เงินสดจา่ยเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (133,640.56) (641,416.09) (65,802.84) 

   เงินสดจา่ยเพือซือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน-ต้นทนุการได้มาซงึสญัญาซือขายไฟฟ้า (3,529.80) - - 

   เงินสดจา่ยเพือซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (878.05) (1,591.10) - 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมการลงทุน (226,805.59) (655,541.18) (194,966.02) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน     

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 284,533.95 389,009.43 220,270.33 

   เงินกู้ ยืมระยะสนัจากบคุคลทีเกียวข้องกนัเพิมขึน(ลดลง)  - - 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 198,049.00 465,643.00 325,000.00 

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (255,344.00) (19,064.00) (920.00) 

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทยอ่ย (9.86) 9.86   - 
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งบกระแสเงนิสด 2556 2555 2554 

   เงินสดจา่ยคืนหนีสินตามสญัญาเชา่การเงิน (21,943.11) 1,788.52  (15,759.29) 

   รับเงินจากการเพิมทุน 185,705.08 32,025.46 42,000.01  

   เงินสดจา่ยสําหรับต้นทุนการจดัจําหน่ายหุ้น - -  -  

   จา่ยเงินปันผล - (33,598.61)  (6,667.01) 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นในบริษัทยอ่ยของผู้มีสว่นได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุในบริษัทยอ่ย 223,317.50 - - 

รับเงินคา่หุ้น 125,860.62 - - 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 739,679.30 835,813.66 563,924.11 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (เพมิขึน) ลดลง 219,088.20 (10,373.62)  (96,197.09) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 24,500.74 34,874.36 131,071.45 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสนิปี 243,588.95 24,500.74 34,874.36 

 

 

ค) ตารางอัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ สําหรับ ปี 2554 - 2556 (งบการเงินรวม) 
 

 2556 2555 2554 

อัตราส่วนสภาพคล่อง      

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.08 1.69  1.56 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.53 0.12  0.41 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.13 -0.44  0.07 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า (billed) (เท่า) 4.69 14.59  9.15 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (billed) (วนั) 77.83 24.67  39.34 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า (billed+unbilled) (เท่า) 4.29 2.73  2.03 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (billed+unbilled) (วนั) 85.14 131.71  177.50 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 32.27 40.41  35.44 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย (วนั) 11.31 8.91  10.16 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า) 5.53 5.55  3.86 

ระยะเวลาชําระหนี (วนั) 65.99 64.88  93.35 

Cash Cycle (เท่า) 30.46 75.74  94.31 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร         

อตัรากําไรขนัต้น (%) -5.77 8.80  10.84 

อตัรากําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  (%) -15.45 4.12  6.28 

อตัรากําไรอืน (%) 0.006 0.36  0.55 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) -68.17 -428.90  45.07 

อตัรากําไรสทุธิ (%) -16.60 1.95  4.16 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -87.83 6.42  12.27 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน        

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) -11.36 2.53  5.30 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) -50 49.73  93.13 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.69 1.30  1.27 

     

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ        

อตัราสว่นหนีสินตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.91 1.74  1.31 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า) -4.47 1.59 4.60  

อตัราการจา่ยเงินปันผล         (%)   - - 68.82  
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 โครงสร้างรายได้ 
หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มธุรกจิ ดาํเนินการโดย 

งบการเงินรวม 

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

รับเหมาก่อสร้าง 
บริษัท 2,150.40 80.88 2,689.31 91.23 2,237.06 89.53 

กิจการร่วมค้า 114.20 4.29 222.53 7.55 252.77 10.11 

อสงัหาริมทรัพย์ บริษัทย่อย 209.92 7.89 22.31 0.76 - - 

พลงังานชีวมวล บริษัทย่อย 183.63 6.91 - - - - 

รายได้อืน  0.84 0.03 13.70 0.46 8.95 0.36 

รายได้รวม ** 2,658.99 100.00 2,947.85 100.00 2,498.78 100.00 

หมายเหต ุ ** รายได้รวมตามงบการเงิน=2,595.84 ผลต่างเกิดจาการรับรู้รายได้ระหว่างกนัของบริษัท ช้างแรก ไบโอ

เพาเวอร์ จํากดั 

  

 

 

 

 

 

 

รับเหมาก่อสร้าง

85%

อสงัหาริมทรัพย์

8%

พลงังานชีวมวล

7%

สัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทธุรกิจ
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3.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

  3.1.1 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  ดําเนินการรับเหมาก่อสร้างในหลายประเภทงาน อาทิเช่น ประเภท

ศนูย์การค้า อาคารสาํนกังาน และอาคารสงูเพือพกัอาศยั และโรงงานอตุสาหกรรม รวมถงึโรงงานผลิตไฟฟ้า โดยการ

ให้บริการรับเหมาก่อสร้างดงักล่าวครอบคลมุถึงงานวิศวกรรมโยธา งานติดตังงานระบบวิศวกรรมต่าง ๆ และงานภูมิ

สถาปัตยกรรม (Landscape)  
 

3.1.1.1 งานก่อสร้างอาคารสูงเพือทีพักอาศัยและศูนย์การค้า  

ปัจจบุนัอาคารสงูเพือทีพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เนืองจาก

พฤติกรรมของผู้บริโภคทีนิยมอาศยัในเขตเมือง อยู่ใกล้ระบบขนสง่มวลชน และมีราคาไม่สงู ซงึงานก่อสร้างอาคารสงูเพือที

พักอาศัยส่วนมากจะตังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนงานก่อสร้างศูนย์การค้าตังอยู่ทังในเขต

กรุงเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ ลกูค้าของงานก่อสร้างประเภทดังกล่าวจะเป็นผู้พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ทีมีชือเสียง 

และผู้ประกอบการค้าปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) เช่น เซ็นทรัล พลาซ่า  เป็นต้น 

 

โครงการก่อสร้างอาคารสงูเพือทีพกัอาศยัและศนูย์การค้าของบริษัททีดําเนินการในปี 2556  

                                       หน่วย: ล้านบาท 

ชือโครงการ เจ้าของโครงการ รับรู้รายได้ปี 2556 มลูค่างานคงเหลอื  

1. Rhythm Sukhumvit Soi 50 บมจ.เอเชียนพร็อพเพอร์ตีฯ 19.90 - 

2. Centric Tiwanon Station บมจ. เอสซี แอสเสทฯ 399.07 85.25 

3. Central Had Yai บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 400.38 3.43 

4. Central Samui บจก.เซ็นทรัลเวิลด์ 373.82 112.16 

5. Rhythm Sathorn 21 บมจ.เอพี(ไทยแลนด์) 101.31 506.16 

6. The Room ถนนปัน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 38.30 339.28 

รวม  1,332.78 1,046.28 

 

 

3.1.1.2 งานก่อสร้างอาคารสํานักงานขนาดใหญ่ 

 บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสาํนกังานขนาดใหญ่ ซงึประกอบไปด้วย อาคาร

สาํนกังาน อาคารจอดรถ และถนนรอบอาคาร โดยกลุม่ลกูค้าดงักลา่วมีทังภาคเอกชน และภาครัฐบาล  

โครงการก่อสร้างอาคารสาํนกังานขนาดใหญ่ของบริษัททีดําเนินการในปี 2556 

หนว่ย: ล้านบาท 

ชือโครงการ เจ้าของโครงการ รับรู้รายได้ปี 2556 มลูค่างานคงเหลอื  

1. ศาลปัตตานี สาํนกังานศาลยติุธรรม 28.28 10.88 

2. Benz N.K. #2 บจก.เอ็น.เค.คาร์ พลาซ่า 41.65 - 

3. Benz Sale office บจก.เอ็น.เค.คาร์ พลาซ่า 9.25 - 

4.อาคารคอนกรีต Benz  บจก.เอ็น.เค.คาร์ พลาซ่า 2.48 - 

5. อาคารท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง กรมช่างโยธาทหารอากาศ  61.99 11.12 
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ชือโครงการ เจ้าของโครงการ รับรู้รายได้ปี 2556 มลูค่างานคงเหลอื  

6.อาคารฟืนฟูกองบิน P1 กรมช่างโยธาทหารอากาศ 1.38 - 

7. อาคารบริวาร ท่าอากาศยานดอน

เมือง 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ 4.49 31.01 

8.สาํนกังานขาย บมจ.ควอลตีิเฮ้าส์ 1.48 - 

รวม  151.00 53.01 

 

 

3.1.1.3 งานก่อสร้างอาคารเรียน 

 ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการก่อสร้าง อาคารเรียน 

หอประชมุ อาคารหอพกันกัศกึษา เช่น อาคารหอประชมุใหญ่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส อาคารศูนย์การศึกษา

และบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นต้น 

โครงการงานก่อสร้างอาคารเรียนของบริษัททดํีาเนินการในปี 2556 

หน่วย : ล้านบาท 

ชือโครงการ เจ้าของโครงการ รับรู้รายได้ปี 2556 มลูค่างานคงเหลอื  

1. อาคารหอประชมุใหญ่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 28.92 0.46 

2. อาคารปฎิบติัการคณะแพทย์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 10.61 - 

3. งานเพิม อาคารวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 1.42 - 

4. อาคารโรงพยาบาล ระยะที 2 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ - 170.61 

5. อาคารศนูย์การศกึษาและบริการ

วิชาการ  

ม.สงขลานครินทร์ - 490.37 

6.อาคารคณะแพทย์  ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 9.91 - 

7.อาคารสว่นบริหาร-การศกึษา โรงเรียนเซนต์หลยุส์ 6.87 - 

8.อาคารเรียน โรงเรียนอสัสมัชญั ศรีราชา 1.12 7.25 

รวม  58.85 668.69 
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3.1.1.4 งานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล 

   บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล โดยกลุม่ลกูค้าดงักล่าวมีทงัภาคเอกชน และ

ภาครัฐบาล 

โครงการงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลของบริษัททีดําเนินการในปี 2556 

หน่วย : ล้านบาท 

ชือโครงการ เจ้าของโครงการ รับรู้รายได้ปี 2556 มลูค่างานคงเหลอื  

1.อาคารโรงพยาบาลสขุมุวิท บริษัท ปิยะศิริ จํากดั 34.55 1.89 

2. อาคารอํานวยการ ผู้ ป่วยนอกและ

อบุติัเหตฉุกุเฉิน 7 ชนั 

โรงพยาบาลพทัลงุ 88.15 230.00 

3. งานเพิม โรงพยาบาลกรุงเทพ   

ระยอง 

บจก. โ รงพย าบาลก รุง เท พ

ระยอง 

12.95 1.63 

4. อาคาร รพ.กรุงเทพ เชียงใหม่ บจก. โ รงพย าบาลก รุง เท พ

เชียงใหม่ 

183.48 215.58 

5. อาคาร รพ.กรุงเทพนครราชสมีา บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพราช

สมีา 

5.51 139.81 

6. อาคารบริการ 12 ชนั รพ.ระยอง จงัหวดัระยอง 19.03 44.87 

7. งานลฟิท์แก้ว - รพ.ระยอง จงัหวดัระยอง 9.39 9.43 

8. อาคารผู้ ป่วยนอกและอํานวยการ รพ.

มหาราช นครราชสมีา 

โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสมีา 

86.48 522.40 

9.อาคารทีพัก บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพ 

ศนูย์วิจัย 

1.03 - 

10.อาคารบริการบําบัดรักษา โรงพยาบาลพทัลงุ 0.17 - 

รวม  442.90 1,164.12 

 

3.1.1.5 งานก่อสร้างคลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานผลิตไฟฟ้า 

 บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคลงัสนิค้า โรงงานอุตสาหกรรม และโรงผลิตไฟฟ้า ให้แก่ 

บริษัทผู้ประกอบการทงัในประเทศ และบริษัทข้ามชาติทีมาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยงานก่อสร้างคลงัสินค้า โรงงาน

อุตสาหกรรม และโรงผลิตไฟฟ้า ประกอบด้วย อาคารโรงงาน อาคารโรงผลิตไฟฟ้า อาคารคลงัสินค้า อาคารสํานักงาน 

ระบบสาธารณปูโภคต่างๆ เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า และระบบนําประปา เป็นต้น รวมทังสิงปลกูสร้างอืนซึงเป็นส่วนประกอบ 

เช่น โรงจอดรถ เป็นต้น โดยลกัษณะงานก่อสร้างคลงัสนิค้า โรงงานอตุสาหกรรม และโรงผลิตไฟฟ้า งานดังกล่าว แบ่งเป็น 

2 ลกัษณะ คือ 

1. งานก่อสร้างตามแบบ คือ ดําเนินการก่อสร้างตามแบบทีผู้ ว่าจ้างกําหนด  

2. งานแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Contract) คือ บริษัทจะให้บริการครบวงจรตังแต่การออกแบบ

โครงสร้าง และการก่อสร้าง ซึงจะทําให้บริษัทสามารถเสนอรูปแบบและวิธีการก่อสร้างทีเหมาะสมกับความต้องการของ

ลกูค้า ประหยดัต้นทนุ และลดระยะเวลาการก่อสร้าง 
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โครงการก่อสร้างคลงัสนิค้า โรงงานอตุสาหกรรม และโรงงานผลติไฟฟ้าของบริษัททีดําเนินการในปี 2556 

หน่วย: ล้านบาท 

ชือโครงการ เจ้าของโครงการ รับรู้รายได้ปี 2556 มลูค่างานคงเหลอื  

1. Chang Raek Power Plant บจก.ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ 61.79 - 

2. Jana Power Plant บมจ.เนาวรัตน์พฒันาการ 86.68 - 

3. Thung Sung Green Power Plant บจก.ทุ่งสงั กรีน 0.47 - 

4. Chevron [ New Project ] บจก. เชพรอน ประเทศไทย 

สาํรวจและผลติ 

23.46 - 

5. Mahachai Green Power บจก.มหาชยั กรีน เพาเวอร์ 0.16 0.14 

6.FACTORY3 TOSHIBA 2.00 - 

รวม  174.56 0.14 

 

 

3.1.1.6 งานก่อสร้างเพือตกแต่งและปรับปรุงอาคารทังภายในและภายนอก 

 บริษัทได้นําเทคโนโลยีและวัสดุสมัยใหม่ เพือตกแต่งและปรับปรุงอาคารทังภายในและ

ภายนอก เช่น งานตกแต่งสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน งานปรับปรุงอาคารต้อนรับของโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น  

โครงการงานและปรับปรุงอาคารทงัภายในและภายนอกของบริษัททีดําเนินการในปี 2556 

หน่วย: ล้านบาท 

ชือโครงการ เจ้าของโครงการ รับรู้รายได้ปี 2556 มลูค่างานคงเหลอื  

1. Extending the length of the runway กรมการบินพลเรือน 27.58 28.48 

2. Renovate the Office Building, Air 

force section 6 #2 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ 

ทอ. 

80.12 19.84 

รวม  107.70 48.32 

 

 3.1.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดําเนินการประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมทีดินเพือขาย      โดย 

บริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากดั (บริษัทย่อย)  จะเป็นผู้พฒันาโครงการและเป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ  ขณะนีกําลงั

ดําเนินการโครงการชือ  กรีนิช รามอินทรา ตังอยู่ทีถนนรามอินทรา กิโลเมตรที 12-13 ด้านข้างห้างแม็คโคร รามอินทรา  

เนือทีโครงการ  16 – 3 – 83 ไร่ มลูค่าโครงการ 700 ล้านบาท  เป็นโมเดิร์นทาวน์โฮม 3 ชัน พืนทีใช้สอย 193 ตารางเมตร  

จํานวน 174 หลงั   ปัจจุบัน การพัฒนาโครงการ ระบบสาธารณูปโภคโครงการและงานก่อสร้างบ้าน  แล้วเสร็จโดยรวม  

60%  สว่นด้านการขาย มีความคืบหน้าไปแล้ว 47% ตามแผนการดําเนินงานคาดว่าจะสามารถปิดโครงการได้ภายในปี 

2558  

3.1.3 ธุรกิจพลังงานชีวมวล  ดําเนินการผลิตไฟฟ้าจากเชือเพลิงชีวมวล มวลชีวภาพ โดยขายให้กับ

รัฐวิสาหกิจและองค์กรของรัฐทุกประเภทรวมทังรับประกอบกิจการรับจ้าง รับเหมา สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า ติดตัง

เครืองจักรในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนทุกประเภท, จําหน่ายเครืองจักร อะไหล่ อุปกรณ์ควบคุม ระบบ

ไฟฟ้าทกุประเภท สาํหรับโรงไฟฟ้าทีผลติพลงังานทดแทน,  นําเข้า สง่ออก ผลิตเครืองจักร อะไหล่  อุปกรณ์ควบคุม ระบบ
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ไฟฟ้าทุกประเภท สําหรับโรงไฟฟ้าทีผลิตพลังงานเพือผลิตไฟฟ้า ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยบริษัทย่อยที

ดําเนินการธุรกิจพลงังานชีวมวล คือ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง จํากดั ซงึเข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยต่างๆ ตามโครงสร้าง

การถือหุ้นในข้อ 1.4  

ตารางสรุปรายชือโรงไฟฟ้าทีกําลงัดําเนินการและความคืบหน้าแต่ละโครงการ 

 
 

3.1.4 ธุรกิจการค้า ดําเนินการประกอบกิจการซือ ขาย นําเข้า ส่งออก สินค้าทุกประเภททังในและนอก

ประเทศ โดยบริษัทย่อยทีดําเนินธุรกิจการค้าคือ บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จํากัด โดยในปี 2556  บริษัทได้มีการ

ดําเนินการศกึษา ความเป็นไปได้ของโครงการหลายๆ โครงการ รวมถงึการหาแหลง่ซือสนิค้า ตามกลุม่ลกูค้า ดงัต่อไปนี 

1. กลุ่มสินค้าสําหรับงานก่อสร้าง 

เนืองจาก บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากดั (มหาชน) มีการสงัซือวสัดอุุปกรณ์ สาํหรับงานก่อสร้างเป็น

จํานวนมากในแต่ละปีจากผู้ขายทงัในและต่างประเทศ  บริษัทจงึมีแนวคิดทีจะนําเข้า ไม้อดัเคลอืบฟิล์มดํา และ ผ้าใบกนั

ฝุ่ น จากประเทศจีน ซงึมีคณุภาพดี ในราคาทีถกูกว่าท้องตลาด โดยมีเป้าหมาย ทีจะทําตลาดทงัในประเทศและประเทศ

เพือนบ้าน  

 2. กลุ่มสินค้าสําหรับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล 

ตามทีกลุม่ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงังานทางเลอืก (Biomass Power Plant) ซงึเป็นธุรกิจในเครือของ บริษัท 

ไทยโพลีคอน จํากดั (มหาชน)  มีปริมาณการใช้เชือเพลงิชีวมวลจํานวนมาก  เพือความมนัคงในด้านวัตถดิุบ และเป็นการ

ลดต้นทนุในระยะยาวของกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทจงึมีแนวคิดทีจะเป็นผู้ ค้าเชือเพลงิชีวมวล ให้กบัธุรกิจ โรงงานไฟฟ้าใน

เครือ และ โรงอืนๆ ซงึเบืองต้นจะเป็นวตัถดิุบในกลุ่มของไม้สบั รวมถงึศึกษาความเป็นไปได้ของชีวมวล อืนๆ เช่น แกลบ 

ชานอ้อย ฯลฯ  

 3. กลุ่มสินค้าอืนๆ 

นอกเหนือจากกลุ่มข้างต้นแล้ว บริษัทพยายามมองหาสินค้าอืน โดยมองไปทีกลุ่มวัสดุสินเปลือง 

เพือทีจะได้มีคําสงัซือซําจากลกูค้าอยู่ตลอด 

    3.2 การตลาดและการแข่งขัน 

   3.2.1 การตลาดและการแข่งขันธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 

 เนืองจากสถานการณ์ทางการเมืองยังมีความไม่แน่นอน จึงทําให้การลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ 

ลา่ช้าออกไป มีผลทําให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างต่างๆ อาจจะหนัมาประมลูงานภาคเอกชนกันมากขึน ทําให้มีการแข่งขันใน

ภาคเอกชนสงูขนึ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้กําหนดกลยทุธ์การแข่งขนั โดยมุ่งเน้นการส่งมอบงานก่อสร้างทีมีคุณภาพตรง

ตามเวลาทีกําหนด และควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม เพือให้บริษัทเติบโตอย่างยังยืนภายใต้

ภาวะการณ์แข่งขนัทีรุนแรง  กลยทุธ์การแข่งขนัและนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัทสามารถสรุปได้ดงัน ี

3.2.1.1  คุณภาพของงานรับเหมาก่อสร้างของบริษัท 

ชอืบริษทั การประกอบธุรกจิ จัดตงัในประเทศ วนัทเีริมมีอํานาจ สดัส่วนการถือหุ้น ความคบืหน้าโครงการ

บริษทั บางสะพานน้อย ไบโอแมส จํากดั   ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 85.00                   อยู่ในระหวา่งการขอเอกสารรง.4

บริษทั ชา้งแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 73.12                   ขายไฟแลว้

บริษทั ทุง่สงั กรีน จํากดั ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย 65.00                   อยู่ในระหวา่งการขอเอกสารรง.4

บริษทั มหาชยั กรีน เพาเวอร์ จํากดั ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย ไตรมาส 3 ปี 2556 46.00                   อยู่ในระหวา่งกอ่สรา้ง

บริษทั ปัตตานี กรีน จํากดั ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย ไตรมาส 3 ปี 2556 65.00                   อยู่ในระหวา่งการขอสญัญาซอืขายไฟฟ้า

บริษทั พทัลุง กรีน เพาเวอร์ จํากดั ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ไทย ไตรมาส 4 ปี 2556 99.99                   อยู่ในระหวา่งการขอสญัญาซอืขายไฟฟ้า
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  บริษัทมีคณะผู้บริหารทีมีประสบการณ์ด้านรับเหมาก่อสร้างเฉลยีนานกว่า 25 ปี มีความรู้ความชํานาญ

ในการก่อสร้าง มีความเข้าใจในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างดี และมีชือเสียงเป็นทียอมรับในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดย

บริษัทมีความสามารถในการก่อสร้างให้กับโครงการทีต้องการความเทียงตรงด้านคุณภาพ และความปลอดภัยสงู เช่น 

โครงการก่อสร้างโรงงานผลติกระแสไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนีผลงานทีผ่านมาของบริษัทมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้

ตามกําหนด ซึงสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้า จึงทําให้ลกูค้ามีความไว้วางใจและว่าจ้างให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างใน

โครงการต่อไป รวมทงัลกูค้ายงัแนะนําลกูค้ารายอืนให้กบับริษัทอีกด้วย  

3.2.1.2  ความสามารถของทีมงานก่อสร้าง 

 ด้านการก่อสร้างบริษัทมีทีมวิศวกรทีมีความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง

ให้สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จตามกําหนด และควบคุมให้ต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม  ส่วนด้านพนักงาน

รายวนัซงึทําหน้าทีก่อสร้าง บริษัทได้กําหนดให้ ผู้จัดการโครงการต้องอบรมพนักงานทุกคนก่อนเข้าทํางาน ซึงจะเป็นการ

แจ้งความคืบหน้า การระวงัอนัตราย ซงึเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ และสามารถเพิมประสิทธิภาพการทํางานได้ นอกจากนี 

บริษัทมีนโยบายทีจะจ้างผู้ รับเหมาช่วงเฉพาะทีมีผลงานทีมีคุณภาพ ส่งมอบงานตรงเวลา และมีความเชียวชาญเฉพาะ

ด้าน เช่น งานโครงหลงัคาเหลก็ และงานหน้าต่างและอลมิูเนียม เป็นต้น 

3.2.1.3 การบริหารจดัการองค์กรได้ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

 บริษัทได้นําระบบการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการบริหารงาน โดยบริษัทได้

การรับรองมาตรฐาน 9001:2008 จากสถาบัน BUREAU VERITAS Certification ในด้านระบบการจัดการด้านคุณภาพ 

สําหรับงานก่อสร้างและงานวิศวกรรม ตังแต่วันที 6 ตุลาคม 2552 ซึงการนําระบบดังกล่าวมาใช้ทําให้บริษัทสามารถ

บริหารจดัการทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ และมีการพฒันาระบบอย่างต่อเนือง 

 3.2.1.4  การบริหารจดัการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทมีระบบการจัดซือจัดจ้างทีมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส กล่าวคือ บริษัทจะเปรียบเทียบราคา

จําหน่ายอปุกรณ์และวสัดกุ่อสร้าง และราคาค่าก่อสร้างของผู้ รับเหมาช่วง เพือควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้อยู่ในระดับที

เหมาะสม นอกจากนี บริษัทมีการบริหารจัดการอุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง โดยการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ และวัสดุ

ก่อสร้างอย่างคุ้มค่า และหากบริษัทมีวสัดกุ่อสร้างเหลอืใช้จากโครงการก่อนและยังอยู่ในสภาพดี บริษัทจะนําวัสดุก่อสร้าง

นนัมาใช้กบัโครงการอืนต่อไป จากการบริหารจดัการดงักลา่ว ทําให้บริษัทสามารถแข่งขนัในตลาดทีมีการแข่งขันด้านราคา

สงูได้ เช่น ตลาดก่อสร้างคอนโดมิเนียม เป็นต้น 

3.2.1.5 การคัดเลือกโครงการและลูกค้า 

 บริษัทจะให้ความสาํคญักบัการคัดเลือกโครงการทีจะเข้าร่วมประมูล โดยบริษัทจะให้ความสําคัญกับ

ความน่าเชือถือ ฐานะทางการเงินของผู้ ว่าจ้าง และอัตรากําไรทีบริษัทคาดว่าจะได้รับจากโครงการนัน รวมถึงการเลือก

กลุม่ลกูค้าในอตุสาหกรรมต่าง ๆ ทบีริษัทจะเข้าร่วมประมลู ซงึจากทีผู้บริหารให้ความสําคัญกับเรืองดังกล่าว ทําให้บริษัท

ไม่ประสบปัญหาทางการเงิน และการเลือกลกูค้านัน ทําให้บริษัทมีกลุ่มลกูค้าเฉพาะ (Niche Market) ได้แก่ โครงการ

ก่อสร้างของภาครัฐในพืนทีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 ลักษณะลูกค้า 

บริษัทมีรายได้จากการก่อสร้างทงัในประเทศและต่างประเทศ บริษัทแบ่งลกูค้าของบริษัทออกเป็น 2 กลุม่ ดงัน ี

กลุม่ที 1 ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการอตุสาหกรรม และผู้ประกอบการค้าปลีก

สมัยใหม่ (Modern Trade) ซึงลกูค้าของบริษัทเหล่านีเป็นลูกค้าทีมีชือเสียง และมีฐานะทางการเงินดี ทังนี เนืองจาก

ผลงานทีผ่านมาของบริษัทมีคณุภาพ และบริษัทสง่มอบงานได้ทันกําหนด ประกอบกับบริษัทได้สร้างความสมัพันธ์ทีดีกับ

ลกูค้า ทําให้บริษัทได้รับโครงการเพิมเติมจากลกูค้าเดิมอยู่เสมอ 
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กลุม่ที 2 ภาครัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการ และมหาวิทยาลยัรัฐบาล กลุม่ลกูค้าภาครัฐเป็นกลุ่มลกูค้าทีไม่มีความ

เสยีงด้านการชําระเงิน โดยในการเข้าร่วมประมูลงานของภาครัฐนันจะมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้ เข้าร่วมประมูลตาม

ข้อกําหนดของแต่ละหน่วยงานราชการ เช่น ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว และมลูค่างานก่อสร้างทีผ่านมากับหน่วยงานราชการ 

เป็นต้น 
ช่องทางการจําหน่าย ฝ่ายพฒันาสญัญาและประมาณราคาของบริษัททําหน้าทีติดต่อประสานงานกบัลกูค้า

โดยตรง เมือบริษัทได้รับเอกสารเชิญเข้าร่วมประมูลงาน หรือบริษัทมีความสนใจเข้าร่วมประมูลงาน ฝ่ายพฒันาสญัญา

และประมาณราคาของบริษัทจะทําหน้าทีติดต่อประสานงานขอเอกสารต่าง ๆ เช่น แบบก่อสร้าง และข้อกําหนดการ

ก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น และทําการประเมินปริมาณงานและมูลค่าการก่อสร้าง เพือยืนเอกสารประมูลงานต่อไป 

 

 3.2.1.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

  ภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2556 

 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยสาขาก่อสร้างในปี 

2556  ว่า ในไตรมาสทีสีการผลิตสาขาก่อสร้างหดตัวร้อยละ 7.7 ต่อเนืองจากการหดตัวร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อน โดย

การก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนหดตัวร้อยละ 13.2 และร้อยละ 4.6 ตามลาดับ สอดคล้องกับการลดลงของพืนที รับ

อนญุาตก่อสร้างและปริมาณการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กร้อยละ 17.7 และร้อยละ 9.0 ตามลาดับ ในขณะทีปริมาณการ

จาหน่ายปูนซีเมนต์ชะลอตัวต่อเนืองร้อยละ 3.7 อย่างไรก็ตามราคาวัสดุก่อสร้างเพิมขึนร้อยละ 1.7 ตามการเพิมขึนของ

ต้นทนุซีเมนต์และผลติภัณฑ์คอนกรีต รวมทงัปี 2556 

 แนวโน้มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในปี 2557  

 อุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในปี 2557 มีแนวโนม้ชะลอตวัลงจากหลายปัจจยั ดงันี 

 ความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงการลงทุนภาครัฐและการเบิกจ่าย

งบประมาณ  

 เนืองจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) รักษาการไม่สามารถอนมุติัโครงการทีมีผลผูกพนั ครม.ชุดต่อไปได้ จึงไม่สามารถ

เปิดประมูลหรือทําสญัญาจ้างผู้รับเหมาได ้ขณะเดียวกันการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ก็มีข้อขัดข้อง เนืองจากการ

เบิกจ่ายงบเกิน 100 ลา้นบาทตอ้งได้รับการอนุมติัจากรัฐมนตรี และเกิน 1,000 ล้านบาท ต้องได้รับการอนุมติัจาก ครม. 

ซึงมีโครงการทีเข้าข่ายดงักล่าวอยู่ราว 6.6 หมืนลา้นบาท หรือราวร้อยละ 15 ของงบลงทุนทงัหมดในปีงบประมาณ 2557 

ทงันีคาดว่าผลกระทบทีเกิดขึนอาจไม่รุนแรงนกั เนืองจากการก่อสร้างภาครัฐในปี 2557 จะยงัพอขยายตวัได้จากโครงการ

เดิมทีดําเนินการต่อเนืองมาจากปี 2556 และความพยายามของส่วนราชการทีเกียวข้องซึงต่างก็พยายามผลกัดนัโครงการ

ลงทนุทีจําเป็นเร่งด่วนให้ไปใชง้บประมาณจากช่องทางอืนแทน อาทิ งบประจําปี และเงินกู้ที ครม.เคยอนมุติัไวแ้ลว้ 

 การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลง  

 เนืองจากสถานการณ์ทางการเมืองทีนอกจากจะ กระทบต่อความเชือมนั และการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน

แลว้ ยงัทําให้การขอรับการส่งเสริมการลงทนุตอ้งล่าชา้ออกไป ทําให้ภาคเอกชนบางส่วนเลือนการลงทุนออกไปหรือหันไป

ลงทนุในประเทศเพือนบ้านแทน รวมถึงโครงการลงทุนทีเกียวเนืองกับโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐทีต้องล่าช้าออกไป

เช่นกนั ขณะทีการก่อสร้างทีอยู่อาศยัมีแนวโนม้ชะลอลง หลงัจากผูป้ระกอบการชะลอการก่อสร้างและการเปิดตวัโครงการ

ใหม่ลง เพือรับมือกับภาวะอุปทานส่วนเกินและกําลังซือของผู้บริโภคทีลดลง และมีบางส่วนทีเริมจ่ายค่างวดให้แก่

ผู้รับเหมาล่าช้า ทงันี ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้เพิมความเข้มงวดในการให้สินเชือ ทงัแก่ผู้ประกอบการ

อสงัหาริมทรัพย์และผูซื้อโครงการ  
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ฝ่ายวิจยัธุรกิจธนากคารเพือการส่งออกและนําเข้าคาดว่า ผูป้ระกอบการแต่ละกลุ่มจะไดรั้บผลกระทบทีแตกต่างกนั ดงันี 

 ผู้รับเหมารายใหญ่และรายกลางค่อนข้างใหญ่ ได้รับผลกระทบไม่รุนแรงนกั เพราะส่วนใหญ่ยงัมีงานในมือ

จํานวนมากและมีมูลค่างานทีรอรับรู้รายได ้(Backlog) อยู่สูง นอกจากนีการทีอุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอความ

ร้อนแรงลง ก็มีส่วนช่วยบรรเทาความรุนแรงของปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และขาดแคลนวสัดุก่อสร้าง อาทิ 

หิน ดิน ทราย ลงได ้

 

 ผู้รับเหมารายกลางและรายเล็ก เป็นกลุ่มทีไดรั้บผลกระทบค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกลุ่มทีต้องรอประมูลงาน

ของภาครัฐเป็นหลกั เนืองจากโครงการขนาดเล็กทีเปิดประมูลใหม่มีจํานวนน้อยมาตงัแต่ปี 2556 ขณะทีกลุ่มที

เป็นผูรั้บเหมาช่วงของผูรั้บเหมารายใหญ่ หรือกลุ่มทีรับงานก่อสร้างของภาคเอกชน จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า 

อย่างไรก็ตาม ดว้ยธรรมชาติของผูป้ระกอบการกลุ่มนีทีมีสภาพคล่องทางการเงินไม่มากนกั จึงมีความเสียงทีจะ

ประสบปัญหาขาดเงินทนุหมนุเวียน หากภาครัฐหรือเอกชนทีเป็นเจ้าของโครงการจ่ายค่างวดล่าชา้ 

  ล่าสุดกลุ่มผู้รับเหมารายกลางและรายใหญ่ทีมีศกัยภาพต่างพยายามปรับตวั โดยหันไปรับงานจาก

ภาคเอกชนมากขึน รวมทงัออกไปรับงานในหัวเมืองใหญ่หรือประเทศเพือนบ้านทียังมีความต้องการลงทุน

โครงสร้างพืนฐาน อาคารทีพกัอาศยั และอาคารเชิงพาณิชย์อยู่อีกมาก สถานการณ์ดงักล่าวคาดว่าจะช่วยลด

แรงกดดนัจากปัจจัยลบ โดยเฉพาะความล่าช้าในการจัดตงัรัฐบาลชุดใหม่ รวมถึงการจัดทําและการเบิกจ่าย

งบประมาณปี 2558 ซึงอาจมีผลต่อการขยายตวัของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในระยะถดัไป 

ทีมา : ฝ่ายวิจยัธุรกิจธนาคารเพือการสง่ออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย 

3.2.2 ด้านการตลาดและการแข่งขัน - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ถนนรามอินทราเป็นทําเลศกัยภาพ  ของการซือเพืออยู่อาศยั  เนืองจากทีดินยงัมีราคาไม่สงูจนเกินไป  ประกอบ

กบัสามารถเดินทางเข้าและออกเมืองได้อย่างสะดวก  มีห้างสรรพสนิค้า เช่น ห้างแฟชนัไอส์แลนด์  บิกซี   โลตัส  ฟู้ ดแลนด์ 

และเซ็นทรัลรามอินทรา  สถานศึกษา  โรงเรียน    และสิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน    และในปีทีผ่านมา  มี

ผู้ประกอบการพฒันาทีอยู่อาศยัได้ให้ความสนใจเปิดโครงการจํานวนมาก   ซึงรวมไปถึงโครงการทีเน้นลกูค้าผู้ มีรายได้สงู

มากขนึกว่าในอดีต   ถงึแม้ผู้ประกอบการรายใหญ่จะได้เปรียบในการตัง ราคาขายทีสงูกว่า   แต่ผู้ประกอบการรายย่อยก็

สามารถแข่งขนัได้ด้วยความคุ้มค่า แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการรายย่อยยงัสามารถแข่งขนัในตลาดนีได้ 

สําหรับแนวโน้มตลาดทีอยู่อาศัยในปี 2557   บริษัทฯคาดว่าจะมีการขยายตัวในอัตราทีลดลงจากปีทีแล้ว   

เนืองจากได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาความไม่สงบทางการเมือง ตังแต่ปลายปี  2556   และความ

เข้มงวดของธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชือทีเพิมขึน   ทังนี ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชือของสถาบันการเงิน

ให้แก่ผู้ ประกอบการขนาดกลางและเล็ก  ทําให้การแข่งขันในตลาดจะเป็นเพียงผู้ ประกอบการขนาดใหญ่ ส่งผลให้

ผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์แต่ละรายต้องดําเนินธุรกิจโดยเน้นทีคณุภาพสินค้า สร้างจุดเด่นทีแตกต่าง และต้องมีความ

เป็นมืออาชีพทงัในด้านการบริการก่อนการขายและหลงัการขาย  รวมทงั การบริหารต้นทุนการเงินทีดีและนําเทคโนโลยีใน

การก่อสร้างมาใช้ เพือให้ระยะเวลาการก่อสร้างและต้นทนุค่าก่อสร้างลดลงจงึจะสามารถแข่งขนัในตลาดได้ 

 

   3.2.3 ด้านการตลาดและการแข่งขัน - ธุรกิจพลังงานชีวมวล 

   บริษัทกําหนดกลยุทธ์การแข่งขัน โดยบริษัทต้องการเป็นผู้นําโรงไฟฟ้าชีวมวลของประเทศ ซึงมุ่งเน้น

การสร้างโรงไฟฟ้าโดยใช้เชือเพลิงชีวมวลต่างๆทีเหลือใช้ในพืนทีทัวประเทศไทย โดยบริษัทให้ความสําคัญของการอยู่
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ร่วมกับชุมชนและผู้ทีเกียวข้องทุกภาคส่วนกับโรงไฟฟ้าซึงบริษัทเชือว่าความสําคัญต่างเหล่านีจะทําให้บริษัทสามารถ

เติบโตอย่างยงัยืนภายใต้ภาวะการณ์แข่งขนัทีรุนแรง 

 ปัจจบุนัความน่าสนใจของธุรกิจพลงังานทดแทนเพิมมากขึนทําให้อุตสาหกรรมนีเป็นหนึงในอุตสาหกรรมทีมี

ความน่าสนใจเป็นอย่างมาก ประกอบกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยยังมีอีกเป็นจํานวนมาก โดยจะเห็นได้จาก 

"สถิติการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ” หรือ “พีค” (Peak Load) ของประเทศทีทําสถิติใหม่อย่างต่อเนือง ประเทศไทยต้องพึงพาการ

นําเข้าพลงังานจากต่างประเทศเป็นหลกั จากข้อมลูในแผนพฒันาพลงังานแห่งชาติปี 2554 ทีผ่านมาพบว่ากว่าร้อยละ 60 

ของความต้องการพลงังานเชิงพาณิชย์ขนัต้นมาจากการนาํเข้า โดยมีสดัสว่นการนําเข้านํามันสงูถึงร้อยละ 80 ของปริมาณ 

การใช้นํามันทังหมดภายในประเทศและยังมีแนวโน้มจะสงูขึนอีกเพราะไม่สามารถเพิมปริมาณการผลิตปิโตรเลียมใน

ประเทศ ได้ทนักบัความต้องการใช้งาน การพฒันาพลงังานทดแทนอย่างจริงจังจะช่วยลดการพึงพาและการนําเข้านํามัน

เชือเพลงิและ พลงังานชนิดอืน และยงัช่วยกระจายความเสยีงในการจัดหาเชือเพลิงเพือการผลิตไฟฟ้าของประเทศซึงเดิม

ต้องพงึพาก๊าซ ธรรมชาติเป็นหลกัมากกว่าร้อยละ 70 โดยพลงังานทดแทน ถือเป็นหนึงในเชือเพลิงเป้าหมายทีคาดว่าจะ

สามารถนํามาใช้ใน การผลติไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม

แบบท่องกงัหนัลม พลงันํา ขนาดเลก็ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ และหากเทคโนโลยีพลงังานทดแทนเหล่านีมีต้นทุนถูก

ลงและได้รับการยอมรับอย่าง กว้างขวาง ก็อาจสามารถพฒันาให้เป็นพลงังานหลกัในการผลิตไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยได้

ในอนาคต ประกอบกับการเพิมการให้ความสําคัญของพลงังานชีวมวล โดยรัฐมีการเพิมการให้โควต้าทังตัวเลขในแผน

ก่อนหน้า PDP 2100 จะเห็นได้ชดัว่า ก๊าซชีวมวล มีการปรับขนึมากทีสดุ 2875% ซึงมองได้ว่ารัฐพยายามผลกัดันพลงังาน

นี เนืองจากมีต้นทนุพัฒนาทีตํากว่า และอาจเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในเรืองผลผลิตส่วนเกิน และปรับโครงสร้างพืชผลทาง

การเกษตรได้ ซงึทําให้การแข่งขนัยิงรุนแรงเพิมขนึเป็นเท่าตวั 

3.2.4 ด้านการตลาดและการแข่งขัน - ธุรกิจการค้า 

  เพือให้สนิค้าของบริษัทแข่งขนักบัตลาดได้ บริษัทเน้นไปทีการคดัสรรสนิค้าทีมีคณุภาพ ในราคาทีถกู

กว่าท้องตลาด โดยสงัซือกบัทางโรงงานผู้ผลติโดยตรงทังในและต่างประเทศ ซงึโรงงานผู้ผลิตต้องมีมาตรฐานการผลติทีดี 

และมีความน่าเชือถือสงู ตลอดจนทําการวิเคราะห์ถึงจดุอ่อนจุดแข็งของคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา เพือทีจะพฒันารูปแบบของ

สนิค้าให้ทนัตามตลาดอยู่เสมอ 

 

3.3 การจดัหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

3.3.1 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  

ขันตอนการดําเนินงานจดัหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 

  1. คดัเลอืกโครงการก่อสร้างเพือเข้าร่วมประมลู 

 คณะผู้บริหารของบริษัทจะคดัเลือกโครงการก่อสร้างเพือเข้าร่วมประมูล โดยจะคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น 

ผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รับความน่าเชือถือและความสามารถในการชําระเงินเจ้าของโครงการ ประเภทและขนาด

โครงการ ระยะเวลาการดําเนินงาน ปริมาณงานก่อสร้างทียังไม่ได้ส่งมอบของบริษัท แหล่งเงินทุน และความพร้อมของ

บคุลากร เป็นต้น  

 2. ติดต่อขอรับเอกสารสาํหรับการเสนอราคา 

 เมือโครงการก่อสร้างผ่านการคัดเลือกจากคณะผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนาสญัญาของบริษัทจะทําหน้าทีติดต่อ

ขอรับเอกสารสาํหรับการเสนอราคา ซงึจะประกอบไปด้วย เอกสารแบบก่อสร้าง และข้อกําหนดต่าง ๆ ของโครงการ 
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 3. ประเมินราคาก่อสร้าง 

 การประเมินราคาก่อสร้างเป็นขันตอนทีสําคัญซึงจะมีผลกระทบต่อกําไรของบริษัท ซึงหากบริษัททําการ

ประเมินราคาสงูเกินไปจะทําให้บริษัทไม่ได้รับงานก่อสร้าง และหากบริษัททําการประเมินราคาตําเกินไปอาจทําให้บริษัท

ได้งานก่อสร้างแต่ประสบปัญหาขาดทนุ ดงันนั บริษัทจงึให้ความสาํคัญกับการประเมินราคาก่อสร้าง โดยบริษัทจะสํารวจ

สถานทีก่อสร้างเพือสรุปรูปแบบและวิธีการก่อสร้างทีเหมาะสม นอกจากนี บริษัทจะตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้าง เครืองมือ 

ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอืน ๆ รวมทงับริษัทจะวิเคราะห์ราคาประมูลทีสามารถแข่งขันได้  หลงัจากนันฝ่ายพัฒนาสญัญาจะ

จดัทําเอกสารประกวดราคา และแผนการดําเนินงาน แล้วจดัสง่ให้คณะผู้บริหารตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติเพือนําเสนอ

ลกูค้าต่อไป 

 4. ดําเนินการก่อสร้าง 

 ภายหลงับริษัทได้รับงานก่อสร้างจากลกูค้า ฝ่ายพฒันาสญัญาจัดการประชุมร่วมกับผู้อํานวยการโครงการ 

(Project Director) และผู้จัดการโครงการ (Project Manager) เพือส่งมอบสญัญาก่อสร้าง และเอกสารประกวดราคาให้

ผู้จดัการโครงการ ซงึเป็นผู้ รับผิดชอบการบริหารจดัการโครงการ และบริษัทจะจดัสรรเครืองมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมทัง

พนกังานรายวนัตามความเหมาะสม นอกจากนี บริษัทจะว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วงสําหรับงานบางประเภท ได้แก่ งานเสาเข็ม 

งานติดตงัระบบไฟฟ้าและระบบประปา งานโครงหลงัคาเหลก็ และงานอลมิูเนียม ซึงบริษัทจะว่าจ้างผู้ รับเหมาช่วงทีอยู่ใน

รายชือผู้ รับเหมาช่วงทีได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหาร ซึงจะพิจารณาว่าจ้างจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ราคาว่าจ้าง 

ระยะเวลาการทํางาน ผลงานในอดีต ความรับผิดชอบในการทํางาน และความมันคงทางการเงิน โดยผู้ รับเหมาช่วงของ

งานประเภทต่าง ๆ ทีดําเนินงานกับบริษัทมาอย่างต่อเนืองมีจํานวนดังนี ผู้ รับเหมาช่วงงานเสาเข็มมีจํานวน 28 ราย 

ผู้ รับเหมาช่วงงานติดตงัระบบไฟฟ้ามีจํานวน 25 ราย ผู้ รับเหมาช่วงงานติดตงัระบบประปามีจํานวน 20 ราย ผู้ รับเหมาช่วง

งานโครงหลงัคาเหล็กมีจํานวน 40 ราย และผู้ รับเหมาช่วงงานอลมิูเนียมมีจํานวน 31 ราย ทังนี ผู้อํานวยการโครงการ 

(Project Director) จะเป็นผู้ให้คําปรึกษาวิธีการก่อสร้าง การบริหารจดัการโครงการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

 5. ติดตามผลงาน 

 ผู้จัดการโครงการจะทําหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้าง และจัดส่งรูปภาพเพือแจ้งความ

คืบหน้าในการก่อสร้างให้กับผู้อํานวยการโครงการทุกวัน รวมทังจัดส่งรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างประจําเดือน

โดยเปรียบเทียบความคืบหน้าของการก่อสร้างกบัแผนการก่อสร้าง และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงกับค่าใช้จ่ายที

ประเมินไว้ ซงึหากการก่อสร้างมีความลา่ช้ากว่าแผนงานมาก หรือโครงการใดมีค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าค่าใช้จ่ายทีประเมิน

ไว้มาก รวมทังผู้ ว่าจ้างแก้ไขเปลียนแปลงแบบก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการจะประชุมร่วมกับผู้อํานวยการโครงการเพือ

วางแผนแก้ไข และกําหนดแผนงานใหม่ ทงันี ผู้อํานวยการโครงการจะเข้าตรวจเยียมสถานทีก่อสร้างเป็นประจําทกุสปัดาห์ 

 6. สง่มอบงาน 

เมือโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จบริษัทจะแจ้งไปยังผู้ ว่าจ้างให้เข้ามาตรวจรับงาน ซึงหากมีข้อบกพร่องบริษัทจะ

ดําเนินการแก้ไขงาน เมือบริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนเป็นทีพอใจของผู้ ว่าจ้าง ผู้ ว่าจ้างจะรับมอบงานก่อสร้าง ทังนี 

โดยปกติบริษัทจะรับประกนัผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปี 

 การจดัหาวัตถดุิบทีใช้ในการก่อสร้าง 

 วตัถดิุบหลกัในการก่อสร้าง ได้แก่ ปนูซีเมนต์ คอนกรีต และเหล็กเส้น อุปกรณ์หลกัในการก่อสร้าง ได้แก่ เครน  

ไม้แบบ และนงัร้าน ฝ่ายจัดซือทีสํานักงานใหญ่เป็นผู้จัดซือวัตถุดิบหรืออุปกรณ์จากผู้ผลิตโดยตรงหรือผู้จัดจําหน่ายราย

ใหญ่ ซงึฝ่ายจดัซือของบริษัทจะพิจารณาจาก ราคา คณุภาพ ระยะเวลาในการจัดส่ง และกําหนดการชําระเงิน นอกจากนี 

ในบางครังบริษัทจะทําสญัญาสงัซือเหล็กเส้นล่วงหน้าประมาณ 1 ถึง 2 เดือน และสงัซือปูนซีเมนต์ล่วงหน้าทังโครงการ 
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เพือลดความเสยีงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ซึงการสงัซือดังกล่าวบริษัทจะสงัซือกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายทีมี

ความน่าเชือถือ และมีฐานะทางการเงินดีเท่านนั ด้านการจดัหาแรงงานรายวนับริษัทจะจัดหาแรงงานชาวไทยและแรงงาน

ต่างด้าว ซึงบริษัทมีการจัดอบรมเพือพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างสมําเสมอ สําหรับแรงงานทีก่อสร้างโครงการในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้บริษัทจะจดัหาแรงงานจากสว่นกลางในอตัราพิเศษ เพือป้องกนัปัญหาผู้ ก่อการร้ายแฝงตวั  

 ในปี 2556 บริษัทจดัซือวตัถดิุบและอปุกรณ์ในการก่อสร้างจากผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายภายในประเทศทังหมด 

และบริษัทไม่มีการจดัซือวตัถดิุบหรืออปุกรณ์จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่ายรายใดรายหนึงเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการ

สงัซือทงัหมด 

3.3.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

 ขันตอนการดําเนินงานจดัหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 

 โครงการ กรีนิช รามอินทรา  เริมต้น ระบบการก่อสร้าง  งานโครงสร้าง เป็นระบบสําเร็จรูป (Prefabrication)  

ชินสว่นโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็   หลอ่สําเร็จมาจากโรงงาน  ขนส่งและมาติดตังทีโครงการ  งานประกอบติดตัง

ผนงัและแผ่นพืน 3 ชนั   ต้องใช้ความชํานาญของช่าง ในการติดตังสงู  เพือให้ได้โครงสร้างบ้านทีมีคุณภาพและสามารถ

ทํางานตกแต่ง สถาปัตยกรรม ได้อย่างเหมาะสม สวยงามสอดคล้องกับแบบรูป ตามทีออกแบบไว้ ซึงทุกขันตอนต้องผ่าน

การตรวจสอบคณุภาพอย่างถีถ้วนและถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ ข้อกําหนด เพือการส่งมอบบ้านอย่างมีคุณภาพให้กับลกูค้า  

ซงึโครงการก็สามารถสง่มอบและโอนกรรมสทิธิให้ลกูค้าได้เป็นทีน่าพอใจ  

ต่อมา โครงการได้รับผลกระทบปัญหาแรงงานขาดแคลน โดยเฉพาะช่างฝีมือในการติดตังโครงสร้างสําเร็จรูป  

สง่ผลต่อระยะเวลาการก่อสร้างทีล่าช้า  โครงการจึงมีความจําเป็นต้องปรับเปลียนรูปแบบระบบโครงสร้างมาเป็น ระบบ

ดงัเดิมธรรมดา (Conventional)  เพือแก้ปัญหาดังทีกล่าว   เพือรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานและเป็นทียอมรับของผู้ ซือ  

ภายในเวลาทีกําหนด   ทังนีบริษัท ยังคงเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ  ด้วยความมุ่งมันทีจะสร้างสินค้าทีมีคุณภาพ  และ

บริการให้เกิดความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้า 

  3.3.3 ธุรกิจพลังงานชีวมวล  

 ขันตอนการดําเนินงานจดัหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 

 ขันตอนในการพัฒนาโรงไฟฟ้านันแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆได้ดังนี 

 ขันตอนการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การเริมพัฒนาโรงไฟฟ้านันสิงแรกทีต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าอย่างยังยืนคือการมีส่วนร่วม

ของชุมชนโดยเป็นหน้าทีของบริษัทต้องการสือสารกับชุมชนให้เข้าใจถึงประโยชน์ทีเกิดขึนจากการพัฒนาโรงไฟฟ้า 

นอกจากนนับริษัทยงัต้องรับฟังความคิดเห็นของชุมชนเพือคลายนข้อกังวลใจทีมีต่อการพัฒนาเมือบริษัทสามารถสือสาร

ให้ชมุได้เข้าใจตรงกนัได้แล้วนนับริษัทจงึเริมพฒันาในขนัตอนต่อไป 

 

ขันตอนการพัฒนาใบอนุญาตต่างๆทีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

 ใบอนญุาตทีสาํคญัในการผลติและจําหน่ายกระแสไฟฟ้านนัแบ่งได้ดงัน ี

 สญัญาซือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 

 การขออนญุาตก่อสร้างจากหน่วยงานท้องถิน เช่น อบต.  

 อตุสาหกรรมจงัหวดั (รง.3) 

 ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) 
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 ใบอนญุาตผลติไฟฟ้า 

 ใบอนญุาตจําหน่ายไฟฟ้า 

 ใบอนญุาตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 

 ใบอนญุาตพลงังานควบคมุ 

 ขันตอนการขอเงนิทุนสนับสนุนจากทางธนาคารพาณิชย์ 

 นอกจากการขอใบอนญุาตต่างนันบริษัทมีหน้าทีในการติดต่อเรืองเงินทุนเนืองจากธุรกิจพลงังานนันอยู่ในรูป

ของการลงทนุเครืองจกัรเป็นมลูค่าสงูดงันนั บริษัทจงึต้องติดต่อการสนบัสนนุเงินทนุจากธนาคารต่างๆ  

 หลงัจากทีบริษัทได้การสนับสนุนและมีความพร้อมในด้านต่างๆเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงสามารถก่อสร้างและ

ติดตงัเครืองเพือใช้ในการผลติไฟฟ้าได้ต่อไป 

  การจดัหาวัตถดุิบทีใช้ในกิจการพลังงานชีวมวล 

ในการจัดหาวัตถุดิบทีใช้สําหรับการผลิตพลังงานชีวมวลนัน อันดับแรกทางบริษัทจะเริมสํารวจในพืนที

อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นแหล่งผลิตเชือเพลิงชีวมวลทีสําคัญ เพราะมีปริมาณมากและเก็บรวบรวมได้ง่าย เช่น 

โรงสข้ีาวได้แกลบ โรงงานนําตาลได้กากอ้อย โรงงานสกัดนํามันปาล์มได้กากปาล์ม เปลือกปาล์ม และกะลาปาล์ม 

โรงเลือยไม้ยางพาราและโรงงานผลิตไม้อัดได้เศษไม้และขีเลือย การแยกเมล็ดข้าวโพดได้ซังข้าวโพด โรงงานผลิต 

เอทิลแอลกอฮอล์ได้สาเหล่า โรงงานแป้ง มันสําปะหลังได้กากมันสําปะหลัง โรงงานแปรรูปเนือมะพร้าวได้กาบ

มะพร้าว และกะลามะพร้าว 

นอกจากนีแหล่งทีมาของชีวมวลอีกแหล่งทีบริษัทสํารวจ นันคือพืนทีเพาะปลกู เช่น นาข้าวซึงมีฟางข้าวและ 

ต้นข้าวเหลอือยู่ ไร้อ้อยมีเศษใบอ้อยเหลอืทิง ไร่มนัสาํปะหลงัจะคงเหลอืเหงามนัสาํปะหลงัเมือชาวบ้านขุดหัวมันแล้ว 

สวนต่างๆ หลังจากบริษัทได้สํารวจเชือเพลิงในพืนทีโดยรอบโรงไฟฟ้าแล้วนัน บริษัทจะทําการประเมินว่าพืนที

เหลา่นนัมีศกัยภาพเรืองเชือเพลงิหรือไม่ หลงัจากนนัหากบริษัทดําเนินการเข้าไปติดต่อเพือขอรับซือกับเจ้าของแหล่ง

เชือเพลงิโดยการจดัทําเป็นสญัญาเพือรับประกันว่าทางเจ้าของเชือเพลิงจะมีเชือเพลิงทีส่งให้กับบริษัทตลอดเวลา 

นอกจากนนับริษัทยงัมีทางเลอืกในการแบ่งภาระหน้าทีตรงนีให้กับทางบริษัททีโรงไฟฟ้าจัดจ้างมาเพือเดินโรงไฟฟ้า 

โดยบริษัทจะให้บริษัทเดินโรงไฟฟ้าทําหน้าทีในการจัดหาเชือเพลิงและให้สิทธิในการคิดราคาเป็นต้นทุนการผลิต

ไฟฟ้าต่อหน่วย 

3.3.4 ธุรกิจการค้า  

 ขันตอนการดําเนินงานจดัหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 

 ขนัตอนการดําเนินงานจดัหาผลติภัณฑ์ หรือบริการ 

1. คดัเลอืกสนิค้าทีจะนํามาขาย 

2. สบืค้นแหลง่ซือสนิค้า  

3. ขอตวัอย่าง และทดสอบผลติภัณฑ์ต่อรองราคาและเงือนไขการชําระเงิน 
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3.4 งานทียังไม่ได้ส่งมอบ 

 3.4.1 มูลค่างานคงเหลือ 

รายละเอียดงานคงเหลอืทียงัไม่ได้สง่มอบของบริษัท ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียด ดงันี 

           หนว่ย: ล้านบาท 

ชือโครงการ เจ้าของโครงการ มลูค่างานคงเหลอื  

1. Centric Tiwanon Station บมจ. เอสซี แอสเสทฯ 85.25 

2. Central Had Yai บมจ.เซ็นทรัลพฒันา 3.43 

3. Central Samui บจก.เซ็นทรัลเวิลด์ 112.16 

4. Rhythm Sathorn 21 บมจ.เอพี(ไทยแลนด์) 506.16 

5. The Room ถนนปัน บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 339.28 

6. ศาลปัตตานี สาํนกังานศาลยติุธรรม 10.88 

7. อาคารท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง กรมช่างโยธาทหารอากาศ  11.12 

8. อาคารบริวาร ท่าอากาศยานดอนเมือง กรมช่างโยธาทหารอากาศ 31.01 

9. อาคารหอประชมุใหญ่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 0.46 

10. อาคารโรงพยาบาล ระยะที 2 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ 170.61 

11. อาคารศนูย์การศกึษาและบริการวิชาการ  ม.สงขลานครินทร์ 490.37 

12. อาคารเรียน โรงเรียนอสัสมัชญั ศรีราชา 7.25 

13. อาคารโรงพยาบาลสขุมุวิท บริษัท ปิยะศิริ จํากดั 1.89 

14. อาคารอํานวยการ ผู้ ป่วยนอกและอบุติัเหตฉุกุเฉิน 7 ชนั โรงพยาบาลพทัลงุ 230.00 

15.งานเพิม โรงพยาบาลกรุงเทพ   ระยอง บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง 1.63- 

16. อาคาร รพ.กรุงเทพ เชียงใหม่ บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 215.58 

16. อาคาร รพ.กรุงเทพนครราชสมีา บจก.โรงพยาบาลกรุงเทพราชสมีา 139.81 

17. อาคารบริการ 12 ชนั รพ.ระยอง จงัหวดัระยอง 44.87 

18. งานลฟิท์แก้ว - รพ.ระยอง จงัหวดัระยอง 9.43 

19. อาคารผู้ ป่วยนอกและอํานวยการ รพ.มหาราช 

นครราชสมีา 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 522.40 

20. Mahachai Green Power บจก.มหาชยั กรีน เพาเวอร์ 0.14 

21.Extending the length of the runway กรมการบินพลเรือน 28.48 

22.Renovate the Office Building, Air force section 6 

#2 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ (ทอ. 19.84 

รวม  2,980.42 
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4.  ปัจจัยความเสียง 

 4.1 ความเสียงในการประกอบธุรกิจ 

  บริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจหลกั มีประสบการณ์นานกว่า 25 

ปี โดยรับเหมาก่อสร้างงานก่อสร้างหลากหลายประเภท ซงึรับงานก่อสร้างทงัจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน โดยมี

ทงัการรับงานในลกัษณะทีเป็นผู้ รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) หรือเป็นผู้ รับเหมาช่วง (Sub-contractor) โดยการ

ประมลู การประกวดราคา อาทิเช่น อาคารสงูเพือทีพกัอาศยั อาคารคลงัสนิค้า โรงงานอตุสาหกรรม สาํนักงานขนาดใหญ่ 

ศนูย์การค้า สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ และงานตกแต่งอาคารทงัภายในและภายนอก บริษัทฯ

ตระหนกัถึงความสําคญัของการบริหารความเสยีงในการดําเนินธุรกิจภายใต้การเปลยีนแปลงของปัจจยัภายในและ

ภายนอกทีอาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ  

  บริษัทได้จดัให้มีการบริหารความเสยีง และนําระบบการติดตามและควบคุมภายในมาช่วยในการดําเนินธุรกิจ

เพือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน โดยปัจจยัความเสียงทีอาจทําให้เกิดความเสยีง มีดงันี 

  4.1.1 ความเสียงจากการเปลียนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆที

เกียวข้องกับบริษัทฯ และความผันผวนของรายได้  

  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจหลกั ซงึในปีทีผ่านมามีรายได้ 2,202.28 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ84.82ความสามารถในการเติบโตของธุรกิจหลกัจะขนึอยูก่ับนโยบายและการบริหารงานทางด้านการลงทนุ และ

ภาคก่อสร้าง อาทิเช่น งบประมาณในสว่นของโครงการไทยเข้มแข็ง เงินกู้ เพือฟืนฟเูศรษฐกิจและพฒันาโครงสร้างพืนฐาน 

และเงินกู้ เพือวางระบบบริหารจดัการนําซึงสะท้อนในการลงทนุในการก่อสร้างภาครัฐ และการก่อสร้างภาคเอกชน โดยใน

ปีทีผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ขยายตวัในอตัราทีลดลงในปี 2556 โดยอัตราการเติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศลดลงเป็นร้อยละ 2.9 จากร้อยละ 6.5 ในปี 2555 และร้อยละ 0.1 ในปี 2554 สว่นภาคก่อสร้างขยายตวัร้อยละ 1.2 

(ข้อมลูจากสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ) บริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจในปัจจบุนัและระดบัการใช้จ่ายของรัฐบาลจะเปลยีนแปลงเพียงใด หรือจะมีวิกฤตการณ์ทางการเงิน

เกิดขนึอีกหรือไม่ ในอนาคตปัจจยัทีอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ 

 การยกเลกิการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายการเงินและการคลงัของภาครัฐจากในประเทศ หรือระดบัโลก  

 การขาดเสถียรภาพทางการเมือง การก่อการร้ายหรือความขดัแย้งทางทหารในประเทศต่างๆ 

 สถานะการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ของประเทศทียงัดําเนินต่อไปหรือเพิมความรุนแรงขนึ  

 ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ  

 ภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว หรือการเพิมขนึของอตัราดอกเบียในภูมิภาค 

 การเปลยีนแปลงเกียวกบัภาษีอากร 

 การขาดแคลนสนิเชือหรือแหล่งเงินทนุในรูปแบบอืนซงึสง่ผลให้เกิดการลดลงในสว่นทีเกียวกบัความ

ต้องการด้านสนิค้าและบริการของผู้ประกอบการในภูมิภาค 

 ความผนัผวนของอตัราแลกเปลยีนเงินตราและราคานํามนั 

การถดถอย หรือเสอืมลงของเศรษฐกิจของประเทศ หรือการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อตุสาหกรรมการ

ผลิต หรือการเงินในประเทศอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและโอกาสของ
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บริษัท ซงึบริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจากภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 16 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง

ทงัหมดในปี 2556 จากไตรมาสทีส ีการผลติสาขาก่อสร้างหดตัวร้อยละ 7.7 ต่อเนืองจากการหดตวัร้อยละ 2.2 ในไตรมาส

ก่อน โดยการก่อสร้างภาครัฐและเอกชนหดตวัร้อยละ 13.2 และร้อยละ 4.6 ตามลาํดบั สอดคล้องกบัการลดลงของพืนทีรับ

อนญุาตก่อสร้างและปริมาณการจําหน่ายผลติภัณฑ์เหลก็ร้อยละ 17.7.และร้อยละ 9.0 ตามลําดบัในขณะทีปริมาณการ

จําหน่ายปนูซีเมนต์ชะลอตวัต่อเนืองร้อยละ 3.7 อย่างไรก็ตามราคาวสัดกุ่อสร้างเพิมขนึร้อยละ 1.7 ตามการเพิมขนึของ

ต้นทนุซีเมนต์และผลติภัณฑ์คอนกรีต รวมทงัปี 2556 สาขาก่อสร้างขยายตวัร้อยละ 1.2 จากสถานะการทางการเมือง 

อาจจะส่งผลกระทบความล่าช้าของการดําเนินการตามแผนการลงทนุด้านโครงสร้างพืนฐานและการจดัทํางบประมาณ

รายจ่ายประจําปี 2558 ซงึอาจจะสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนยัสําคญัต่อธุรกิจ สถานะการเงิน ผลการดําเนินงาน

โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทนุด้วย  รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่งานก่อสร้าง

แต่ละโครงการทีบริษัทเข้าไปดําเนินการจะมีระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1 ถงึ 2 ปี บริษัทจงึมีความเสยีง หากบริษัทไม่

สามารถชนะการประมูลงานก่อสร้างใหม่เพิมเติมได้ทนักบังานก่อสร้างเดิมทีได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ซึงจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อรายได้ของบริษัท โดยอาจจะทําให้เกิดความผนัผวนของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการของบริษัทได้  

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสียงดังกล่าวข้างต้น จึงได้มุ่งเน้นให้บริษัทมีศักยภาพทีจะชนะการประมูลงาน

ก่อสร้างได้อย่างต่อเนือง โดยบริษัทจะเสนอราคาค่าก่อสร้างทีสอดคล้องกับปริมาณงาน และบริษัทจะส่งมอบงานทีมี

คณุภาพ และตรงต่อเวลา รวมทงับริษัทมีการรับประกนัผลงานการก่อสร้าง ซึงโดยปกติจะมีระยะเวลารับประกัน 1 ปี นับ

จากงานก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ซงึปัจจยัเหลา่นีทําให้ลกูค้าของบริษัทหลายรายมีความไว้วางใจบริษัทและจะพิจารณา

เลือกบริษัทให้เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างเป็นลําดับต้น ๆ ในโครงการอืนต่อไป รวมทังแนะนําลกูค้ารายอืนให้บริษัทด้วย 

อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามลดความเสียงจากการพึงพิงรายได้จากธุรกิจก่อสร้างอย่างเดียว โดยการกระจายการ

ดําเนินงานไปยังธุรกิจอืนในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจพลงังาน และธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ซึงจะช่วยลดความผันผวน

ทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

4.1.2 ความเสียงจากภัยการก่อการร้ายในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

บริษัทมีการรับงานก่อสร้างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส และปัตตานี  โดยทางบริษัทจะ

ได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีของรายได้ทีเกิดในสองจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีมูลค่า

งานก่อสร้างในสองจงัหวดัชายแดนภาคใต้ทียงัไม่รับรู้รายได้ จํานวน 181.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ13 ของมูลค่างานที

ยังไม่รับรู้รายได้ ดังนัน บริษัทอาจประสบปัญหาการก่อสร้างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งมอบงานก่อสร้างได้ทันตาม

กําหนดเวลาของสญัญา หรือบริษัทอาจประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง เนืองจากสถานการณ์ความไม่

สงบเรียบร้อยในพืนทีใกล้เคียง  

อย่างไรก็ตาม ทีผ่านมาเป้าหมายหลักของการก่อความไม่สงบเรียบร้อย คือ แหล่งชุมชน และตลาด ซึงงาน

ก่อสร้างของบริษัท ไม่ได้อยู่ในบริเวณเป้าหมายหลกัของผู้ ก่อการร้าย ซึงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัททีจะไม่รับเหมา

ก่อสร้างในพืนทีทีตกเป็นเป้าหมายของผู้ ก่อการร้าย ประกอบกับทีผ่านมาโครงการทีบริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้าง

ยงัไม่เคยถกูก่อการร้าย อย่างไรก็ตาม เพือความปลอดภัยของแรงงาน พนักงาน และสถานทีก่อสร้าง บริษัทจึงได้กําหนด

มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิมขึนจากปกติ และยังได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการในพืนทีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้เพือติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถงึบริษัทได้ขดุคนูําไว้โดยรอบสถานทีก่อสร้าง ซึงมีความกว้างเกิน

ความสามารถในการกระโดด และมีการล้อมรัวลวดหนามรอบสถานทีก่อสร้าง รวมทังบริษัทจะเปิดไฟส่องสว่างในเวลา

กลางคืน ส่วนการจ้างแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้นันบริษัทจะไม่ใช้แรงงานในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ

ป้องกันปัญหาผู้ ก่อการร้ายแฝงตัว โดยบริษัทจะจัดจ้างแรงงานจากส่วนกลางในอัตราพิเศษ ซึงสงูกว่าอัตราจ้างปกติ 
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ประมาณร้อยละ 50 ทงันี นบัแต่ปี 2548 บริษัทได้ดําเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าเชือเพลงิชีวมวลจังหวัดยะลา จนถึง

ปัจจบุนั บริษัทยงัไม่ประสบปัญหาการก่อการร้ายในสถานทีก่อสร้างและไม่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานแต่อย่างใด 

4.1.3  ความเสียงจากการแข่งขันทีสูงขึน 

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการแข่งขันทีสูงขึน  การได้รับงานโครงการใหม่ๆมักกําหนดเกณฑ์การ

ประมลูแข่งขนัเป็นหลกั โดยหลกัจากทีผ่านคุณสมบัติในการเป็นผู้ประมูลแล้ว เจ้าของโครงการจะพิจารณาราคาประมูล 

บริษัทฯอาจเผชิญกบัการแข่งขันในโครงการก่อสร้างทีเพิมขึนจากบริษัทก่อสร้างทังในประเทศและต่างประเทศ จากการ

เปิดเสรีการค้าอาเซียนในปี 2558 (AEC) โดยบางบริษัทมีแหล่งเงินทุนและศักยภาพในการดําเนินงานทีมากกว่าของ

บริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ อาจต้องยอมรับกําไรตามสญัญาทีลดลงหรือเงือนไขการทํางานทีดีขึนแก่เจ้าของโครงการเพือการ

แข่งขัน หากบริษัทฯ ไม่สามารถแข่งขันได้ประสบความสําเร็จ ส่วนแบ่งการตลาดและส่วนแบ่งกําไรอาจจะลดลง และ

อาจจะสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน โอกาสและผลตอบแทน

ผู้ลงทนุ 

4.1.4 ความเสียงจากการขยายธุรกิจ ทีต้องอาศัยเงนิลงทุน และระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ 

หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ รับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาโครงการด้านธุรกิจพลงังาน และโครงการด้าน

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ วตัถปุระสงค์เพือกระจายความเสียงจากการพึงพิงรายได้จากธุรกิจก่อสร้างเพียงอย่างเดียว

โดยก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่และลกูค้ารายใหม่ ด้วยการสร้างรายได้แบบยังยืนจากการลงทุนในธุรกิจทีเกียวข้องกับพลงังาน 

การพัฒนาโครงการในช่วงแรกๆนันมักจะเกียวข้องกับความไม่แน่นอนทีโครงการจะประสบผลสําเร็จ เงินลงทุนเป็น

สิงจําเป็นและอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานก่อนทีจะได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย ความเสียงอาจเกิดขึนได้ในกรณีที

โครงการไม่ประสบผลสาํเร็จ  

4.1.5 ความเสียงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างและความเสียงจากการขาดแคลนวัสดุ

ก่อสร้าง 

สาํหรับการบริหารงานก่อสร้างในแต่ละโครงการให้มีผลกําไรขันต้นขึนอยู่กับการประมาณการต้นทุนโครงการ

และการควบคมุต้นทนุทีเกิดขนึจริงให้อยู่ในงบประมาณการทีกําหนดไว้ ปัจจัยการประมาณการต้นทุนนอกจากขึนอยู่กับ

ราคาวสัดกุ่อสร้าง ต้นทนุแรงงาน ซงึมีการเคลอืนไหวเปลียนแปลงไปตามสถานะการณ์ของระดับอุปสงค์และอุปทานแล้ว 

ในปี 2556 ความผนัผวนของราคาวสัดโุดยเฉพาะเหลก็และค่าแรงสง่ผลกระทบต่อต้นทนุการก่อสร้าง  

บริษัทฯได้มีการบริหารจดัการความเสยีงดงักลา่ว ดงัน ี

 กรณีทีสญัญาก่อสร้างมีการปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคา (Escalation Factor,K) 

ซึงค่า K ดังกล่าวจะอยู่ในรูปของค่าการคํานวณทีแปรผันตามต้นทุนการผลิตทีเปลียนแปลงไป ซึง

สตูรดงักลา่วอาจไม่ครอบคลมุราคาต้นทนุวตัถดิุบและค่าแรงงานทีเพิมขึนได้ทังหมดแต่จะรองรับการ

เพิมขนึของราคาวัตถุดิบและแรงงานทีมิได้คาดการณ์ไว้ทําให้มีผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้างไม่มาก

นกั  

 กรณีสญัญาก่อสร้างทีเป็นจํานวนเงินคงที ซงึในสญัญาไม่ได้ระบุหรือไม่สามารถกําหนดเป็นค่า K ได้ 

โดยสว่นใหญ่จะเป็นกลุม่ลกูค้าภาคเอกชน ทางบริษัทมีการเผือกรณีทีราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้าง รวม

ไว้ในมลูค่ารวมของโครงการแล้ว 

    วัตถุดิบทีบริษัทใช้ในโครงการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 ของต้นทุนรวมของบริษัท โดย

วัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ซึงราคาและจํานวนขึนอยู่กับภาวะตลาดในประเทศและตลาดโลก 
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ดงันนัวตัถดิุบโดยเฉพาะ ปนูซีเมนต์ และเหลก็ขาดแคลนอาจทําให้บริษัทหาปริมาณวัตถุดิบทีต้องการในราคาทีเหมาะสม

ในทางการค้าได้ยาก หรืออาจไม่สามารถหาได้เลย วัตถุดิบทีใช้ในการก่อสร้างหลกั คือ เหล็ก และคอนกรีต ซึงบริษัทได้

สงัซือเหลก็ และคอนกรีต จากผู้ผลติและผู้จดัจําหน่ายรายใหญ่ในประเทศโดยตรง สําหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนันความ

ผนัผวนของราคาวสัดกุ่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนก่อสร้าง และผลประกอบการของบริษัท เนืองจากบริษัทรับเหมา

ก่อสร้างจะกําหนดราคาก่อสร้างจากการคํานวณปริมาณงานลว่งหน้า หากราคาวสัดุก่อสร้างปรับตัวเพิมขึนในระหว่างการ

ก่อสร้างและบริษัทยงัไม่ได้จดัซือวสัดกุ่อสร้าง จะทําให้บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างให้เป็นไปตามทีคํานวณ

ไว้ ซึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะ

การเงิน ผลการดําเนินงาน และผลตอบแทนผู้ลงทนุ 

อย่างไรก็ตาม จากการทีบริษัทสงัซือเหล็กเส้นกับโรงงานผู้ผลิตเหล็กเส้นดังกล่าวมานานและต่อเนือง รวมทัง

บริษัทไม่เคยค้างชําระค่าสินค้า ทําให้บริษัทมีความสมัพันธ์ทีดีกับโรงงานผู้ผลิตเหล็กเส้น ประกอบกับบริษัทมีการวาง

แผนการใช้เหลก็เส้น และแจ้งปริมาณการสงัซือลว่งหน้า นอกจากนี จากการดําเนินงานของบริษัทในอดีตถึงปัจจุบันบริษัท

ยงัไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนเหลก็เส้นทงัในช่วงทภีาวะเหลก็เส้นมีราคาปกติ 

4.1.6 ความเสียงจากการทีบริษัทฯ ไม่สามารถประมาณการความเสียงรายได้ หรือต้นทุนของสัญญา

โดยรวมได้อย่างถกูต้อง หรือไม่สามารถตกลงราคามูลค่าของงานทีดําเนินการแล้ว เนืองจากคําสังเปลียนแปลง

ทีไม่ได้รับการอนุมัติ บริษัทฯ อาจได้รับผลกําไรตํากว่าทีคาดไว้ หรืออาจขาดทุนจากสัญญา 

บริษัทฯ มกัจะต้องปฎิบติังานเพิมเติม หรืองานตามคําสงัเปลยีนแปลงตามทีลกูค้าแจ้งมา แม้ว่าลกูค้ายังมิได้มี

การตกลงเกียวกบัขอบข่ายหรือราคาของงานทีจะทํานนัก็ตาม เหตกุารณ์เช่นทีกล่าวนี อาจก่อให้เกิดข้อโต้แย้งว่างานทีทํา

นนัเกินขอบข่ายงานทีกําหนดไว้ในแผนโครงการ หรือเกินกว่าราคาทีลกูค้าเต็มใจชําระป็นค่างานพิเศษหรือไม่ หากเป็น

กรณีทีลกูค้าตกลงว่างานทีทํานันเป็นงานพิเศษทีทําเพิม แม้ลกูค้าจะตกลงชําระเงินสําหรับค่างานพิเศษ แต่บริษัทฯอาจ

ต้องรับภาระต้นทนุสาํหรับงานดงักลา่ว เป็นระยะเวลานาน จนกว่าคําสงัเปลยีนแปลงจะได้รับอนุมัติและลกูค้าใช้เงินคืนให้ 

นอกจากนีคําสงัเปลยีนแปลงทียงัมิได้รับอนมุติั ข้อโต้แย้งเกียวกบัสญัญา หรือข้อเรียกร้องเหล่านี ยังทําให้บริษัทฯมีต้นทุน

ทียงัไม่สามารถเรียกเก็บได้ในระยะเวลาหนงึ ซงึบริษัทฯจะบนัทกึรายการดงักลา่วเป็น “มูลค่างานทีเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ" 

ในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯไม่อาจรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะส่งใบเรียกเก็บ หรือได้รับชําระภาระต้นทุน 

และสว่นต่างกําไรจากงานทีเพิมเติมหรืองานตามคําสงัเปลยีนแปลงได้ทงัหมดหรือไม่ ซงึเหตุการณ์ดังกล่าวอาจนําไปสู่ ข้อ

พิพาททางธุรกิจหรืออาจสง่ผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน โอกาส

ของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทนุ 

4.1.7 ความเสียงจากการไม่ได้รับชําระค่าก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ 

บริษัทดําเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กับทังภาคเอกชนและภาครัฐ โดยโครงการก่อสร้างกับภาครัฐจะไม่มี

ความเสยีงจากการไม่ได้รับชําระค่าก่อสร้าง ซงึ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีมลูค่าโครงการก่อสร้างกับภาคเอกชนที

ยงัไม่รับรู้รายได้มลูค่า 1,412.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของมลูค่างานทียงัไม่ได้รับรู้รายได้ทังหมด ตามลําดับ ดังนัน 

หากผู้ ว่าจ้างภาคเอกชนประสบปัญหาทางการเงิน และไม่สามารถชําระค่าก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน

ของบริษัท 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความเสียงดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทจึงพิจารณาถึงความน่าเชือถือ และ

ฐานะทางการเงินของผู้ ว่าจ้างก่อนเข้าประมลูงาน และบริษัทมีนโยบายทีจะรับงานก่อสร้างจากผู้ ว่าจ้างทีมีความน่าเชือถือ

และมีฐานะทางการเงินดี โดยผู้ ว่าจ้างภาคเอกชนของบริษัทสว่นใหญ่เป็นบริษัททีมีชือเสยีงและมีฐานะทางการเงินดี  

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 27 

 

4.1.8 ความเสียงจากการขาดแคลนแรงงาน และผู้รับเหมาช่วง 

ความสามารถของบริษัทฯ ในการควบคมุต้นทนุค่าแรง และการจัดการโครงการขึนอยู่กับความสามารถในการ

จดัหาและรักษาไว้ซึงวิศวกร สถาปนิก และช่างเทคนิคทีมีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมทังมีประสบการณ์ ในช่วงทีปริมาณ

งานก่อสร้างมากขึนอาจเกิดการขาดแคลน ทําให้บริษัทฯอาจจะมีปัญหาในการจ้างบุคลากรทีมีความเชียวชาญและ

คนงานอืนๆให้เพียงพอ ทงัโดยตรง และผ่านผู้ รับเหมาช่วงในอนาคต จึงไม่อาจรับรองได้ว่าต้นทุนในการจ้างบุคลากรทีมี

ความชํานาญหรือคนงานอืนๆจะไม่เกินประมาณการของบริษัทฯ ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อธุรกิจ 

สถานะการเงิน ผลการดําเนินงาน โอกาสของบริษัทฯ และผลตอบแทนผู้ลงทนุ 

4.1.9 ความเสียงจากการส่งมอบงานไม่ทันตามกําหนดสัญญาอาจทําให้บริษัทฯต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา 

ในการทําสญัญารับเหมาก่อสร้างระหว่างบริษัทและผู้ ว่าจ้างจะมีการกําหนดระยะเวลาก่อสร้างไว้อย่างชัดเจน 

หากบริษัทไม่สามารถสง่มอบงานได้ตามกําหนดบริษัทอาจจะต้องเสียค่าชดใช้และค่าปรับตามทีระบุไว้ในสญัญา รวมทัง

การลา่ช้าของโครงการจะทําให้บริษัทมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิมมากขึนกว่าทีคาดไว้ นอกจากนี สําหรับโครงการ

ก่อสร้างของภาคเอกชนผู้ ว่าจ้างอาจจะเปลยีนแปลงปริมาณงานก่อสร้าง ซงึจะสง่ผลกระทบต่อระยะเวลาการก่อสร้าง และ

บริษัทยงัมีความเสยีงด้านการตกลงราคางานก่อสร้างเพิมเติม เนืองจากโดยปกติมูลค่าการก่อสร้างของงานส่วนเพิมไม่ได้

ถกูกําหนดไว้ในสญัญา สงิเหลา่นีอาจจะสง่ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัท 
อย่างไรก็ตาม ก่อนทีบริษัทจะรับงานก่อสร้างทกุครังคณะผู้บริหารจะพิจารณาถึงปริมาณงานก่อสร้างทียังไม่ได้

สง่มอบของบริษัท และความพอเพียงของบุคลากร เพือให้บริษัทสามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และส่งมอบงานได้ตรงตามกําหนด และบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสียงในการบริหารจัดการ จึงได้มีการกําหนดแนว

ทางการปฎิบติังานเพือป้องกนัข้อบกพร่องทีอาจเกิดขึน โดยนําระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มาใช้ในการรักษา

มาตรฐานการปฎิบัติงานทังสํานักงานใหญ่ และโครงการต่างๆ ความเสียงอันเนืองมาจากความล่าช้าของโครงการ

โดยทัวไป อาจเกิดจากความล่าช้าอันเนืองมาจากผู้ ว่าจ้างเอง เช่น การส่งมอบพืนที การพิจารณาอนุมัติเรืองต่างๆ ซึง

ความลา่ช้าเหลา่นีอาจมีผลต่อระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง หรือความล่าช้าอันเนืองมาจากผู้ รับจ้าง หรือความ

ลา่ช้าอนัเนืองมาจากผู้ รับจ้าง เช่น กรณีเกิดภาวะขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัทฯ ได้ทําสญัญาซือขายวัสดุล่วงหน้า  

หรือความลา่ช้าอนัเนืองมาจากสาเหตอุืนๆ เช่นภัยธรรมชาติ ซงึทีผ่านมาบริษัทสามารถขอขยายระยะเวลาก่อสร้างได้  

4.1.10 ความเสียงจากการทีบริษัทฯอาจไม่สามารถรับรู้มูลค่าตามสัญญาของโครงการหรือมูลค่าของ

รายได้ตามมูลค่างานทีมีอยู่ในมือ  

มูลค่างานตามสญัญาของโครงการแสดงถึงจํานวนรายได้ทีคาดจะได้รับภายใต้ของข้อกําหนดของสัญญา

ว่าจ้างก่อสร้างหากมีการปฎิบัติตามข้อกําหนดสญัญา โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีมูลค่างานทีอยู่ในมือ

จํานวน 2,865.80 บาท บริษัทฯใช้มลูค่างานทีอยู่ในมือเพือเป็นตัวชีระดับปริมาณงานทีต้องดําเนินการให้เสร็จ อย่างไรก็

ตามบริษัทฯ อาจไม่ได้รับรู้รายได้ของมลูค่าตามสญัญาของโครงการหรือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับจากมูลค่างานทีอยู่ในมือ 

หรือหากรับรู้รายได้แล้วอาจไม่ได้รับผลกําไร ยกตัวอย่างเช่น หากโครงการทีอยู่ในมูลค่าของงานทีอยู่ในมือนันถูกระงับ 

หรือลดขอบเขตลงย่อมสง่ผลให้ตวัเลขของมลูค่าของงานทีมีอยู่ในมือลดลงด้วย ซึงจะลดลงรายได้กระแสเงินสดและกําไร

จากการดําเนินงานทีได้รับจากสัญญาทีรวมอยู่ในมูลค่าของงานทีมีอยู่ในมือจํานวนทีอาจเป็นสาระสําคัญ หากลูกค้า

ยกเลกิโครงการ บริษัทฯอาจได้รับเงินชดเชยบางสว่นแต่ไม่มีสทิธิตามสญัญาทีจะได้ยอดรวมรายได้ทีแสดงในมูลค่างานทีมี

อยู่ในมือ การยกเลกิโครงการ หรือโครงการล่าช้าในงานตามทีปรากฎในมูลค่าของงานทีมีอยู่ในมือจํานวนมากอาจส่งผล

ในทางลบอย่างมีนยัสาํคญัต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และผลตอบแทนผู้ลงทนุ 
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4.1.11 ความเสียงจากการทีบริษัทฯอาจต้องตังสํารองเพิมไว้รองรับลูกหนีทีสงสัยจะสูญและรับรู้การ

ขาดทุนเพิมเติมจากมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯทีลดลง ซึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทาง

การเงนิ ผลการดําเนินงานและโอกาสของบริษัทฯ   

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และวันที 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีลกูหนีการค้า บริษัทอืน จํานวน 390.17 

ล้านบาท และ 536.27 ล้านบาทตามลาํดบั ลกูหนเีงินประกันผลงานรวมจํานวน 214.99 ล้านบาท และ 162.42 ล้านบาท

ตามลําดับ และมูลค่างานทีเสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บจํานวน 582.19 ล้านบาท และ 633.82 ล้านบาทตามลําดับ ซึงอาจ

สง่ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และผลตอบแทนผู้ลงทนุ 

 

4.2 ความเสียงด้านการเงนิ 

ความเสยีงจากความไม่เพียงพอของเงินทนุหมนุเวียน 

จากการเจริญเติบโตแล้วก้าวหน้าของบริษัท ผลงาน ความชํานาญ และประสบการณ์ของบริษัททีผ่านมา ทํา

ให้บริษัทสามารถรับงานทีมีขนาดใหญ่ในจํานวนทีเพิมขนึ ดงันนับริษัทมีความจําเป็นทีต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากขึนเพือ

การก่อสร้างโครงการ ซงึอาจจะเกิดความเสยีงกรณีทีเงินทนุหมนุเวียนไม่เพียงพอและสง่ผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการ 

ได้ บริษัทป้องกันความเสียงโดยการบริหารสภาพคล่องอย่างระมัดระวัง กําหนดระยะเวลาการจ่ายเงินแก่ผู้

จัดหาวัตถุดิบให้สอดคล้องกับงวดการชําระเงินจากเจ้าของโครงการ พร้อมวางแผนการจัดซือวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้

สอดคล้องกบัช่วงเวลาเพือลดความต้องการใช้เงินทนุและลดต้นทนุในการเก็บรักษา  

ความเสยีงจากการให้การสนบัสนนุทางการเงินให้กบับริษัทในกลุม่ 

เนืองด้วยความจําเป็นในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจงึมีการสนบัสนนุทางการเงินให้กับบริษัทย่อยในรูปแบบต่างๆ 

อาทิ การให้เงินกู้กับบริษัทย่อย หรือ การคําประกันวงเงินของบริษัทแม่ เป็นต้น ซึงอาจเกิดความเสียงกรณีทีบริษัทย่อย

ดงักลา่ว มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินทําให้ไม่สามารถชําระหนีคืนตาม

กําหนด หรือผิดนดัชําระหนีต่อธนาคาร ส่งผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ คําประกัน ดังนันบริษัทจึงได้ตระหนักถึง

ความเสยีงในเรืองนี จงึได้กําหนดขนัตอนการปฎิบติัทีชดัเจน และกําหนดอํานาจอนมุติัอย่างเคร่งครัด เมือมีความจําเป็นที

ต้องให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัทย่อย  

 

5. โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 

 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 5.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

ทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วของบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 มีดงันี 

ทนุจดทะเบียน  จํานวน 504,000,000 บาท 

ทนุทีเรียกชําระแล้ว  จํานวน 503,904,358 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  จํานวน 503,904,358 หุ้น 

มลูค่าทีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท 
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 5.2  ผู้ถอืหุ้น 

 (1) รายชือผู้ถือหุ้นใหญ่ 
 กลุม่ผู้ ถือหุ้นทีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก (ข้อมลู ณ วนัที 13 มีนาคม 2557) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.3  การออกหลักทรัพย์อืน 

(1) ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ทําการแปลงสภาพใบสาํคัญแสดงสทิธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TPOLY-W1) 

ไปแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี 

ณ วันที 8 มิถุนายน 2554 บริษัทฯ ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้ นสามัญของบริษัท 

(TPOLY-W1) จํานวน 84,000,000 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 

Offering) จํานวน 83,993,744 หน่วย คงเหลอืทียงัไม่ได้จดัสรร 6,256 หน่วย โดยใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 

ปี และใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิทีจะซือหุ้นสามัญเท่ากับ 1.50 

บาทต่อหุ้ น โดยในการใช้สิทธิครังสดุท้ายเมือวันที 7 มิถุนายน 2556 ได้มีผู้ มาใช้สิทธิแปลงสภาพจํานวน 

83,907,082 หน่วย คิดเป็นจํานวนเงินทีได้รับจากการใช้สทิธิในครังนีจํานวน 125,860,623 บาท  

 

 

 

 

รายชือ จาํนวนหุ้น (หุ้น) 
สัดส่วนร้อยละ 

ของหุ้นทีถอื 

1. กลุม่นางกนกทิพย์ จนัทร์พลงัศรี 

 นางกนกทิพย์ จนัทร์พลงัศรี 

 นายเจริญ จนัทร์พลงัศรี 

 นายไชยณรงค์ จนัทร์พลงัศรี 

  รวมกลุ่มนายเจริญ จนัทร์พลังศรี 

 

199,499,999 

26,500,000 

5,833,333 

231,833,332 

 

39.59 

5.26 

1.16 

46.01 

2. นายอาคม     กิจวนิชประเสริฐ 17,050,000 3.38 

3. นายโสรัตน์     วณิชวรากิจ 11,429,400 2.27 

4. นายไพลกัษณ์     วงศ์ไวศยวรรณ 8,950,000 1.78 

5. นายอมรวฒัน์ ถิรกฤตพร 8,100,000 1.61 

6. นายวิบลูย์ ผาณิตวงศ์ 7,900,000 1.57 

7. นายสรุชา   ตนัสถาพรชัย 5,999,999 1.19 

8. นายสชุน   สริิวรการวณิชย์ 5,539,000 1.10 

9. นายทวี   ช่างเพ็ชร 4,300,000 0.85 

10. นายชวลติ วิสราญกุล 4,170,600 0.83 

 รวมผู้ถอืหุ้นใหญ่ 305,272,331 60.59 

 ผู้ ถือหุ้นอืน ๆ จํานวน  2,194 ราย 198,632,027 39.41 

 รวมทังสิน 503,904,358 100.00 
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  5.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

  นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

บริษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิตาม

งบการเงินเฉพาะของกิจการภายหลงัจากหกัเงินทนุสาํรองตามกฎหมาย และเงินทนุสาํรองอืน ๆ เว้นแต่ในกรณี

ทีบริษัทมีการลงทนุในสนิทรัพย์อืน อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะต้องขึนอยู่กับกระแสเงินสดของ

บริษัทด้วย สําหรับบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทนัน มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นอย่าง

สอดคล้องกบับริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงาน แผนการลงทุนตามความจําเป็นและความเหมาะสมอืนๆ ตามทีคณะกรรมการของบริษัทย่อย/

บริษัทร่วมเห็นสมควรด้วย 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  ในปี 2551 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ในปี 2552-2555 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกําไรสทุธิจากงบการเงินรวม 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย คือ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิง จํากัด (“ทีพีซี”) 

ซึงเป็น Holding Company 

ทีพีซี มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษี

เงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลังหักสํารองตามกฎหมายทังนีอัตราการจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวอาจเปลียนแปลงไปจากทีกําหนดไว้ข้างต้นขึนอยู่กับ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง 

ความจําเป็นในการลงทนุหมนุเวียน การลงทนุเพิมเติม การขยายธุรกิจเงือนไขและข้อจํากัดตามทีกําหนดไว้ใน

สญัญาเงินกู้ ยืม และปัจจยัอืนๆทีเกียวข้องในการบริหารงานตามทีคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัท

เห็นสมควร 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อยของ ทีพีซี 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ช้างแรกไบโอเพาเวอร์ จํากัด (CRB) 

CRB มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหักภาษี

เงินได้นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะของ CRB และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมาย ทังนีอัตราการจ่ายเงิน

ปันผลดงักลา่วอาจเปลียนแปลงไปจากทีกําหนดไว้ข้างต้นขึนอยู่กับ ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน 

สภาพคล่อง ความจําเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิมเติม การขยายธุรกิจเงือนไขและ

ข้อจํากัดตามทีกําหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ ยืม และปัจจัยอืนๆทีเกียวข้องในการบริหารงานตามที

คณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ CRB เห็นสมควร 

 ทงัน ีCRB มีข้อจํากดัการจ่ายเงินปันผลตามทีธนาคารกําหนดในสญัญาให้สนิเชือคือ 

 1. CRB ต้องไม่ตกเป็นผู้ ผิดนดัตามสญัญาให้สนิเชือ 

จากผลประกอบการปี 2551 2552 2553 2554 2555 

อตัรากําไรสทุธิต่อหุ้น (บาท) 0.24 0.11 0.23 0.12 (0.45) 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.10 0.05 0.18519 0.08 - 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสทุธิ(%) 41.67%   45.45% 80.52% 66.67% - 
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 2. เงินในในบญัชีสาํรองเพือการชําระหนีต้องมีจํานวนเพียงพอทีจะชําระหนีตามข้อกําหนด

และเงือนไขของสญัญาให้สนิเชือ 

 3. อตัราสว่น DSCR ในปีทีจ่ายเงินปันผลต้องไม่ตํากว่า 1.25 : 1 

 ทังนีข้อจํากัดดังกล่าวมีผลใน 3 ปี นับตังแต่วันเริมการผลิตกระแสไฟฟ้าของ CRB (CRB 

เริมผลติกระแสไฟฟ้าเมือ 15 มีนาคม 2556) 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทุ่งสงักรีน เพาเวอร์ จํากดั (TSG)  

 TSG มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ

หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะของ TSG และหลงัหักสํารองตามกฎหมายทังนีอัตรา

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลียนแปลงไปจากทีกําหนดไว้ข้างต้นขึนอยู่กับ ผลการดําเนินงาน 

ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิมเติม การขยายธุรกิจ

เงือนไขและและปัจจยัอืนๆทีเกียวข้องในการบริหารงานตามทีคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ TSG 

เห็นสมควรและข้อจํากดัตามทีกําหนดไว้ในสญัญาเงินกู้ ยืม  

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จํากดั (MGP) 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ MGP มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อย

กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของ MGP และหลงัหัก

สาํรองตามกฎหมายทังนีอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลียนแปลงไปจากทีกําหนดไว้ข้างต้น

ขนึอยู่กบั ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง ความจําเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุน

เพิมเติม การขยายธุรกิจเงือนไขและข้อจํากัดตามทีกําหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ ยืม และปัจจัยอืนๆที

เกียวข้องในการบริหารงานตามทีคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ MGP เห็นสมควร 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส (BBRP)  

 BBRP มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40ของกําไรสทุธิ

หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะของ BBRP และหลงัหกัสาํรองตามกฎหมายทงันี

อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปลียนแปลงไปจากทีกําหนดไว้ข้างต้นขนึอยู่กบั ผลการ

ดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง ความจําเป็นในการลงทนุหมนุเวียน การลงทนุเพิมเติม การ

ขยายธุรกิจ เงือนไขและข้อจํากดัตามทีกําหนดไว้ในสญัญาเงินกู้ ยืม และปัจจยัอืนๆทีเกียวข้องในการ

บริหารงานตามทีคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ BBRP เห็นสมควร 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ปัตตานี กรีน เพาเวอร์ (PTG)  

 PTG มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ

หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะของ PTG และหลงัหักสํารองตามกฎหมายทังนีอัตรา

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลียนแปลงไปจากทีกําหนดไว้ข้างต้นขึนอยู่กับ ผลการดําเนินงาน 

ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิมเติม การขยายธุรกิจ 

เงือนไขและข้อจํากัดตามทีกําหนดไว้ในสญัญาเงินกู้ ยืม และปัจจัยอืนๆทีเกียวข้องในการบริหารงาน

ตามทีคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ PTG เห็นสมควร 
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 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พทัลงุ กรีน เพาเวอร์ (PGP)  

 PGP มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ

หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะของ PGP และหลงัหักสํารองตามกฎหมายทังนีอัตรา

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลียนแปลงไปจากทีกําหนดไว้ข้างต้นขึนอยู่กับ ผลการดําเนินงาน 

ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการลงทุนหมุนเวียน การลงทุนเพิมเติม การขยายธุรกิจ 

เงือนไขและข้อจํากัดตามทีกําหนดไว้ในสญัญาเงินกู้ ยืม และปัจจัยอืนๆทีเกียวข้องในการบริหารงาน

ตามทีคณะกรรมการและ/หรือผู้ ถือหุ้นของ PGP เห็นสมควร 

 5.5  โครงสร้างการจดัการ 

  5.5.1 คณะกรรมการบริษัท 
  

รายชือกรรมการ ตําแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวน 

(ครัง) 

เข้าร่วม

ประชุม(ครัง) 

1. ดร. ธน ู กลุชล ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการอิสระ 8 8 

2. นายไชยณรงค์ จนัทร์พลงัศรี กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 8 8 

3. นายสรุชา ตนัสถาพรชัย กรรมการ/ กรรมการบริหาร 8 8 

4. พล.ต.อ.สเุทพ ธรรมรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  8 7 

5. ดร. สพุงษ์ ลมิธนากุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 8 7 

6. นายพรเทพ เศวตวรรณกลุ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 8 5 

7. นายเชิดศักดิ(1) วฒันวิจิตรกลุ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 7 7 

8. นางกนกทิพย์(2) จนัทร์พลงัศรี กรรมการ 7 6 

9. นายปฐมพล(3) สาวทรัพย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 5 5 

*** นายเจริญ(4) จนัทร์พลงัศรี กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 1 1 

      

หมายเหต ุ : กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม นายไชยณรงค์   จันทร์พลงัศรี  นายสรุชา  ตันสถาพรชัย  นายปฐมพล  สาว

ทรัพย์  กรรมการสองในสามคนนีลงลายมือชือร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

  (1)นายเชิดศักดิ  วัฒนวิจิตรกุล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ เมือวันที 28 มกราคม 2556  (แทนนายเจริญ 

จนัทร์พลงัศรี  ซงึเสยีชีวิต) 
  (2) นางกนกทิพย์ จนัทร์พลงัศรี เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเมือวนัที 28 มกราคม 2556 (แทนตําแหน่งทีว่างอยู่ 

เนืองจากนายอาณติั  ปินรัตน์ ลาออก) 

  (3) นายปฐมพล สาวทรัพย์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเมือวนัที 24 เมษายน 2556  

  (4)  นายเจริญ จนัทร์พลงัศรี ออกจากการเป็นกรรมการเมือ 27 มกราคม 2556 เนืองจากเสยีชีวิต 
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  5.5.2 ผู้บริหาร 

โครงสร้างการบริหารจดัการภายในบริษัท ณ วนัที 27 มีนาคม 2557 เป็นดงัน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:  ถงึ   คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.รมการเฉพาะด้านทีณในเรืองต่าง 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 

กรรมการผู้จดัการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

รองกรรมการผู้จดัการ 

หนว่ยกํากบัและตรวจสอบภายใน 

 

ฝ่ายโครงการ 

 

ฝ่ายเทคโนโลย ี
และสารสนเทศ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ฝ่ายบญัชีทรัพย์สิน 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายบญัช ี

ฝ่ายพฒันาสญัญา
และประมาณราคา 

ฝ่ายวิเคราะห์
ต้นทนุ ฝ่ายออกแบบ 

ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า

และเครืองกล 

ฝ่ายเทคนคิ 

ฝ่ายเขียนแบบ 

ฝ่ายจดัหาจดัจ้าง 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

และฝ่ายธุรการ 

ฝ่ายสอืสารองค์กร 

ฝ่ายคลงัสินค้า 
สามโคก 

ผู้อํานวยการ 
สายงานประมาณราคาและต้นทุน 

ผู้อํานวยการ 

สายงานบญัชีและการเงิน 

ผู้อํานวยการ 

สายงานโครงการ 

ผู้อํานวยการ 

สายงานพฒันาธุรกิจ 

 

ผู้อํานวยการ 
สายงานเทคนิคและออกแบบ 

 

ผู้อํานวยการ 

สายงานสนบัสนนุ 

ฝ่ายระบบบริหารคณุภาพ Management  

Committee 

Business Affair ฝ่ายกฎหมาย 

ฝ่ายความปลอดภยัและ
สิงแวดล้อม เลขานกุารบริษัท 
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รายชือและตําแหน่งของผู้บริหาร ณ วนัที 27 มีนาคม 2557  

รายชือผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1. นายไชยณรงค์  จนัทร์พลงัศรี กรรมการผู้จดัการ 

2. นายสรุชา  ตนัสถาพรชยั รองกรรมการผู้จดัการ 

3. นายวิกุล  โลหะมงคล ผู้อํานวยการ-สายงานเทคนิคและออกแบบ 

4. นายปฐมพล  สาวทรัพย์ ผู้อํานวยการ-สายงานสนบัสนนุ 

หมายเหต ุ:  เนืองจากบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ และมีผู้ ดํารงตําแหน่งยังไม่ครบ ดังนีได้แก่ ผู้อํานวยการ-สาย

งานประมาณราคาและต้นทนุ, ผู้อํานวยการ-สายงานพัฒนาธุรกิจ, ผู้อํานวยการ-สายงานบัญชีและการเงิน 

และผู้อํานวยการ-สายงานโครงการ ยังอยู่ระหว่างการสรรหาโดยบางส่วนเป็นการสรรหาจากภายในบริษัท 

(Promote) ซงึคาดว่าจะสามารถแต่งตงัได้ภายในเดือนเมษายน  

  5.5.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตงัให้นางสาวพิระดา  พรมที ดํารงตําแหน่งเลขานกุารบริษัทและเลขา

คณะกรรมการบริษัท ตงัแต่วนัที 26 กมุภาพนัธ์ 2552   

  5.5.4 การกํากับดูแลกิจการ 

         1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

           คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกียวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยตระหนักถึงความสําคัญ

เนืองจากเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความมันคงและเจริญเติบโตได้อย่างยังยืน ส่วนการกําหนด

แนวทางในการดําเนินงานนนั บริษัทให้ความสาํคญัเรืองการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิง 

คณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคุมภายในร่วมกันเป็นประจําทุกปีตังแต่ปี 2551 เป็นต้นไป 

และมีการกํากบัดแูลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริหารดําเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างมี

ประสทิธิภาพเพือให้บริษัทได้ปฏิบติัตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการทีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย  

  นอกจากนี บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน 

ซงึมีการรายงานไว้ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทาง Website ของบริษัท 

         2) คณะกรรมการชุดย่อย 

 บริษัทมีคณะกรรมการต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 

โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้ บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ ทรงคุณวุฒิทีมีคุณสมบัติ  ตามมาตรา 68 แห่ง 

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่า

ด้วยเรืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ และข้อกําหนดเกียวกับผู้บริหารของบริษัททีออก

หลกัทรัพย์ทกุประการ คณะกรรมการต่าง ๆ ของบริษัทมีดงัต่อไปน ี
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2.1) คณะกรรมการบริษัท  

รายชือคณะกรรมการบริษัท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย 

รายชือกรรมการ ตําแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จาํนวน 

(ครัง) 

เข้าร่วม

ประชุม(ครัง) 

1. ดร. ธน ู กลุชล ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการอิสระ 8 8 

2. นายไชยณรงค์ จนัทร์พลงัศรี กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 8 8 

3. นายสรุชา ตนัสถาพรชัย กรรมการ/ กรรมการบริหาร 8 8 

4. พล.ต.อ.สเุทพ ธรรมรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  8 7 

5. ดร. สพุงษ์ ลมิธนากุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 8 8 

6. นายพรเทพ เศวตวรรณกลุ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 8 5 

7. นายเชิดศักดิ วฒันวิจิตรกลุ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 7 7 

8. นางกนกทิพย์ จนัทร์พลงัศรี กรรมการ 7 6 

9. นายปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 5 5 

      

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 
 นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี นายสุรชา ตันสถาพรชัย นายปฐมพล  สาวทรัพย์ กรรมการสองในสามคนนี ลง

ลายมือชือร่วมกนัพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษัท  

ขอบเขตอํานาจหน้าที ของคณะกรรมการบริษัท 
ตามมติทีประชมุคณะกรรมการครังที 2/2551 ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) เมือวันที 13 มีนาคม 

2551 ได้กําหนดอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการ ซงึสรุปอํานาจหน้าทีทีสาํคญัได้ดงันี  

1. อํานาจหน้าทีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอืนใดทีกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที

ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจํากดั 

2. อํานาจหน้าทีตามข้อบงัคบัของบริษัททีกําหนดให้เป็นของคณะกรรมการ 

3. พิจารณาอนมุติัแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณและงบลงทนุประจําปี 

4. ดําเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

5. วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดําเนินงานของบริษัท 

6. กําหนดระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท 

7. แต่งตังคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึงหรือหลายคน หรือบุคคลอืนกระทํา

การอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตทีคณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิทีจะยกเลิก 

เพิกถอน แก้ไข หรือ เปลยีนแปลงอํานาจดงักลา่วได้ 

 

8. พิจารณา และอนมุติักิจการอืน ๆ ทีสาํคญั อนัเกียวกบับริษัทหรือทีเห็นสมควรจะดําเนินกิจการนนั ๆ เพือให้ 
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เกิดประโยชน์แก่บริษัทเว้นแต่เรืองดังต่อไปนี จะกระทําได้ต่อเมือได้รับอนุมัติจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน ทังนี

กําหนดให้รายการทีกรรมการหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อืนใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึงมีส่วนได้เสียในเรืองนัน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในเรืองนนั 

 เรืองทีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้มติทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 การทํารายการทีกรรมการมีสว่นได้เสยีและอยู่ในข่ายทีกฎหมาย หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบุให้

ต้องได้รับอนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากนนัในกรณีดังต่อไปนีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการและทีประชุมผู้ ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้นทีเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททงัหมดหรือบางสว่นทีสาํคญั 

- การซือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

- การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญา เกียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญ การ

มอบหมายให้บคุคลอืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอืนโดยมีวัตถุประสงค์จะ

แบ่งกําไรขาดทนุกนั 

- การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 

- การเพิมทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 

- เรืองอืนใดตามทีกฎหมายกําหนด 

 

2.2) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย 

ชือ-สกุล ตาํแหน่ง เข้าร่วมประชุม/ทังหมด 

1. พลตํารวจเอกสเุทพ ธรรมรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 3/4 

2. ดร. สพุงษ์ ลมิธนากุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 3/4 

3. นายพรเทพ** เศวตวรรณกุล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 3/4 

หมายเหต ุ** นายพรเทพ  เศวตวรรณกลุ เป็นกรรมการตรวจสอบทีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท  

 
ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามมติทีประชมุคณะกรรมการครังที 4/2551 ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) เมือวันที 19 สิงหาคม 

2551 ได้กําหนดอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึสรุปอํานาจหน้าทีทีสาํคญัได้ดงันี  

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ

ผู้ สอบบัญชีภายนอกและผู้ บริหารทีรับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจําปี 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ทีเห็นว่าจําเป็น

และเป็นเรืองสาํคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบริษัทก็ได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

โดยสอบทานร่วมกับผู้ สอบบัญชีภายนอกและผู้ ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของ
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หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตงั โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติังานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตงัผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถงึพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

โดยคํานึงถงึความน่าเชือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสาํนักงาน

ตรวจสอบบญัชีนนั รวมถงึประสบการณ์ของบคุลากรทีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

และเข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกนัหรือรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทังนี เพือให้มันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ

ต่อบริษัท 

6. ปฏิบัติการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น 

ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสําคัญ ๆ ทีต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที

กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

7. จดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท และแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนี ซึงรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการ

ดงักลา่วต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปน ี

- ความเห็นเกียวกับกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความ

ถกูต้อง ครบถ้วน เป็นทีเชือถือได้ 

- ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

- ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

- ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

- ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือข้อสงัเกต โดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าทีตามกฎบตัร 

- รายงานอืนใดทีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบที

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2.3) คณะกรรมการบริหาร ( Executive Board of Director ) 

รายชือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย 

ชือ-สกุล ตําแหน่ง 

นายไชยณรงค์ จนัทร์พลงัศรี ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ 

นายสรุชา ตนัสถาพรชัย กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดัการ 

นายปฐมพล สาวทรัพย์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อํานวยการ-สายงานสนบัสนนุ 

นายเชิดศักดิ วฒันวิจิตรกลุ กรรมการ/กรรมการบริหาร 
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ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหาร 
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการครังที 2/2551 ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) เมือวันที 13 มีนาคม 

2551 ได้กําหนดอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหาร ซงึสรุปอํานาจหน้าทีทีสาํคญัได้ดงันี  

1. ให้มีอํานาจตดัสนิใจในเรืองการดําเนินงานทีสําคัญของบริษัท  โดยกําหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของ

ภารกิจ วตัถปุระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกํากับดูแลการดําเนินงานโดยรวม ผลผลิต 

ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณทีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการ 

2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซือจัดจ้าง ตลอดจนการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซือขายสินทรัพย์ถาวรของ

บริษัทภายในขอบเขตทีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

3. มีอํานาจในการจดัซือวสัดกุ่อสร้างทวัไปได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท และมีอํานาจในการจัดซือวัสดุจําพวก เหล็ก 

คอนกรีต ได้ไม่เกิน 80 ล้านบาท และมีอํานาจในการจัดจ้างบริษัทรับเหมาและ/หรือผู้ รับเหมารายย่อยได้ไม่

เกิน 150 ล้านบาท 

4. มีอํานาจในการทําธุรกรรมกบัสถาบนัการเงิน รวมถงึการกู้ ยืมเงิน และการเปิดบัญชีต่าง ๆ ภายในขอบเขตที

คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

5. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเกียวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อกิจการ 

6. พิจารณาเรืองการระดมทนุของบริษัทเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

7. อนมุติัการแต่งตงัทีปรึกษาด้านต่าง ๆ ทีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัท 

8. ดําเนินกิจการทีเกียวข้องกบัการบริหารงานโดยทวัไปของบริษัท 

9. พิจารณาและอนมุติัแผนการปฏิบติัของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท  และพิจารณาอนมุติัคําขอจากฝ่ายงาน ต่าง 

ๆ ของบริษัททีเกินอํานาจสงัการของฝ่ายงานนนั 

10. หากการดําเนินงานตามแผนงานทีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูงเกินกว่า

งบประมาณทีได้รับอนมุติัร้อยละ 10 จะต้องนําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการบริษัท 

ทงันี การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและระเบียบต่าง ๆ ที

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ทีตนเองหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้อง

เปิดเผยรายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัทเพือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

 การอืนใดนอกเหนือจากทีกลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทําได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมาย

จากทีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 
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     2.4) ผู้บริหาร 

รายชือผู้บริหารของบริษัท ณ วนัที  27 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย 

รายชือผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1. นายไชยณรงค์  จนัทร์พลงัศรี กรรมการผู้จดัการ 

2. นายสรุชา  ตนัสถาพรชยั รองกรรมการผู้จดัการ 

3. นายวิกุล  โลหะมงคล ผู้อํานวยการ-สายงานเทคนิคและออกแบบ 

4. นายปฐมพล  สาวทรัพย์ ผู้อํานวยการ-สายงานสนบัสนนุ 

   

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของกรรมการผู้จดัการ 

ตามมติทีประชมุคณะกรรมการครังที 2/2551 ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จํากัด (มหาชน) เมือวันที 13 มีนาคม 

2551 ได้กําหนดอํานาจหน้าทีของกรรมการผู้จดัการ ซงึสรุปอํานาจหน้าทีทีสาํคญัได้ดงันี  

1.  พิจารณาเรืองการจดัสรรงบประมาณประจําปีก่อนทีจะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทังนี

ให้รวมถงึการพิจารณาอนมุติัการเปลยีนแปลงและเพิมเติมงบประมาณรายจ่ายประจําปีในระหว่างทีไม่มีการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัท และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท เพือทราบในทีประชมุคราวถดัไป 

2. มีอํานาจในการจัดซือวัสดุในการก่อสร้างครังละมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และการจัดซือสินค้า เครืองมือ 

อปุกรณ์ เครืองใช้ ฯลฯ ทีมีมลูค่าในการจดัซือครังละไม่เกิน 5 ล้านบาท หากเกินจากจํานวนทีสามารถอนุมัติ

ให้นําเสนอเพือขออนมุติัต่อทีประชมุคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท 

3. อนมุติัการใช้จ่ายเงินลงทนุทีสาํคญั ๆ ทีได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึงงบประมาณดังกล่าว

ได้ผ่านมติอนมุติัจากคณะกรรมการแล้ว หรือทีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนมุติัในหลกัการไว้แล้ว 

4. อนมุติัในหลกัการการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทนุกบัผู้ประกอบกิจการอืน ๆ และให้นําเสนอ

คณะกรรมการบริษัท เพืออนมุติัในทีประชมุคราวถดัไป 

5. อนุมัติการแต่งตังผู้ มีอํานาจลงนามในเช็คหรือเอกสารสงัจ่ายเงินของบริษัท รวมทังสญัญาต่าง ๆ เอกสาร

ทางการบญัชี / การเงิน และเอกสารทวัไป 

6. เป็นทีปรึกษาฝ่ายจดัการในเรืองเกียวกบันโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการ

ปฏิบติัการอืน ๆ ซงึเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

 

7. จัดสรรเงินบําเหน็จรางวัลหรือค่าตอบแทนซึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนักงานหรือ

ลกูจ้างของบริษัทหรือของบคุคลใด ๆ ทีกระทํากิจการให้บริษัท 

8. อนมุติัการแต่งตงัโยกย้ายและเลกิจ้างพนกังาน 

9. มีหน้าทีต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารโดยพลนั ในกรณีทีเกิดเหตุทุจริต หรือ

สงสยัว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติทีฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทําทีผิดปกติอืน ซึงอาจกระทบต่อ

ชือเสยีง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั  

ทงันี การมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ทีตนเองหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทาง
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ผลประโยชน์ มีสว่นได้เสยี หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอืนใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้อง

เปิดเผยรายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัทเพือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

  การอืนใดนอกเหนือจากทีกลา่วมาข้างต้น กรรมการผู้จดัการไม่สามารถกระทําได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจาก

ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป 

  5.6  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนทีเป็นตวัเงิน 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทน 

หน่วย : บาท 

งวดปี 2555 งวด ปี 2556 

เข้าประชุม 

/ทังหมด

(ครัง) 

ค่าเบีย

ประชุม 

ค่าตอบแทน 

(รายปี) 

เข้าประชุม 

/ทังหมด

(ครัง) 

ค่าเบีย

ประชุม 

ค่าตอบแทน 

(รายปี) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการใน

ฐานะกรรมการ   

1. ดร. ธน ู กลุชล 

2. นายเจริญ  จนัทร์พลงัศรี 

3. นายไชยณรงค์  จนัทร์พลงัศรี 

4. นายสรุชา  ตนัสถาพรชัย 

5. นายอาณติั  ปินรัตน์ *1/ 

6. พลตํารวจเอกสเุทพ  ธรรมรักษ์ 

7. ดร. สพุงษ์  ลมิธนากุล 

8. นายพรเทพ  เศวตวรรณกลุ 

9.นางสาวธาริณี อาภาวิเศษคณุ *2/ 

10.นายเชิดศกัดิ   วฒันวิจิตรกลุ *3/ 

11.นางกนกทิพย์  จนัทร์พลงัศรี *4/ 

12.นายปฐมพล  สาวทรัพย์ *4/ 

 

 

4/4 

3/4 

4/4 

4/4 

3/4 

4/4 

3/4 

4/4 

1/4 

 

 

80,000 

30,000 

40,000 

40,000 

30,000 

80,000 

  30,000 

  40,000 

10,000 

 

 

1,900,000 

- 

- 

- 

- 

1,000,000 

500,000 

500,000 

 

 

8/8 

1/1 

8/8 

8/8 

- 

7/8 

7/8 

5/8 

- 

7/7 

6/7 

5/5 

 

 

80,000 

- 

40,000 

40,000 

- 

60,000 

30,000 

30,000 

- 

40,000 

30,000 

30,000 

 

 

1,900,000 

- 

- 

- 

- 

1,000,000 

500,000 

500,000 

รวม  380,000 3,900,000  380,000 3,900,000 

หมายเหต ุ: *1/นายอาณติั  ปินรัตน์ ลาออกเมือวนัที 30 พฤศจิกายน 2555 

 *2/นางสาวธาริณี อาภาวิเศษคณุ ออกจากตําแหน่งตามวาระ เมือวนัที 25 เมษายน 2555 

 *3/นายเชิดศกัดิ   วฒันวิจิตรกลุ เข้าดํารงตําแหน่งเมือ 28 มกราคม 2556 

 *4/นางกนกทิพย์  จนัทร์พลงัศรี เข้าดํารงตําแหน่งเมือ 28 มกราคม 2556 

 *5/นายปฐมพล  สาวทรัพย์ เข้าดํารงตําแหน่งเมือ 24 เมษายน 2557 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร *** 

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนสัให้กบัผู้บริหารจํานวน 8 ราย  รวม

ทงัสนิ 11,983,503 บาท 

 *** ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ทีแสดงในหมายเหตุงบการเงิน ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูงในส่วน

งานโครงการ 
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(2) ค่าตอบแทนอืน 

 ค่าตอบอืนของกรรมการ 

 - ไม่มี – 

 ค่าตอบแทนอืนของผู้บริหาร 

 - เงินกองทนุสํารองเลยีงชีพ 

  บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพให้แก่ผู้ บริหาร  โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุน

สาํรองเลยีงชีพสาํหรับผู้บริหาร 8 ราย  รวมทงัสนิ 795,976.86 บาท  

  5.7 บุคลากร 

บริษัทมีพนักงานทังหมด 408 คน  โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจํานวนทังสิน 

156,157,196.83 บาท ซึงผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าครองชีพ โบนัส เงินประกันสขุภาพ เงินช่วยเหลือพิเศษ เงิน

ประกนัสงัคม และเงินกองทนุสาํรองเลียงชีพ เป็นต้น นอกจากนีบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลกัษณะ

เดียวกนักบับริษัท รวมเป็นเงิน 12,636,194.52 บาท  

จํานวนพนกังานและค่าตอบแทน 

ปี 2556 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจการค้า 

พนกังานปฏิบติัการ (คน) 256 16 3 0 

พนกังานบริหาร (คน) 8 1 1 0 

พนกังานสํานกังานใหญ่ (คน) 124 1 6 2 

รวม (คน) 388 18 10 2 

ค่าตอบแทนพนกังาน (บาท) 156,157,196.83 8,308,451.18 3,174,258.00 1,153,485.34 

 

5.8  การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา โดยในการคดัเลอืกบคุคลทีจะได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการมีขนัตอนดงันี 

 (1) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน โดยให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตัง และให้

คณะกรรมการเลอืกตงักรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ

ตําแหน่งอืนตามทีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้องมีถินทีอยู่ใน

ราชอาณาจักร จากนันจะนําเสนอรายชือกรรมการดังกล่าวต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตังกรรมาการตามหลกัเกณฑ์

ต่อไป 

การแต่งตงักรรมการมีหลกัเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 

1. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตงักรรมการให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนงึหุ้นต่อหนงึเสยีง 

2. การเลอืกตงักรรมการจะลงคะแนนเสยีงเลอืกตงัเป็นรายบคุคล โดยให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทังหมดทีตนมี

อยู่เลอืกบคุคลทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการทีละคน  
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3. บคุคลซงึได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตังเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ

ทีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตงัในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจํานวนกรรมการทีจะพงึเลอืกตงัในครังนนั ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีขาด 

(2) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท หรือทีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีของบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจแต่งตังกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ ขนึ ซงึกําหนดให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ทีได้รับคัดเลือก

เป็นกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ด้านบัญชี หรือการเงิน ทังนีคณะกรรมการตรวจสอบดํารง

ตําแหน่งอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยมีหลกัเกณฑ์ ในการคดัเลอืกกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ดงัน ี

1. เป็นบคุคลทีถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสยีงทงัหมดของบริษัท  

2. ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทงัไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา หรือเป็นผู้ มี

อํานาจในการควบคมุของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง โดยต้อง

ไม่มีความสมัพนัธ์ในลกัษณะดงักล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตังเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน  หรือส่วนได้ เสีย ไม ว่าทางตรงหรือทางอ อมทังในการเงินและ

การบริหารงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเป็นบุคคลทีอาจมีความ

ขัดแย้งในลกัษณะทีอาจทําให้ขาดความเป็นอิสระ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตงัเป็นกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4. ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลทีอาจมีความ

ขดัแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตังเป็นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ 

 

5. เป็นบุคคลทีมีความรู้ ประสบการณ์ และสามารถปฏิบัติภารกิจ และแสดงความเห็นได้โดยอิสระ ไม่อยู่

ภายใต้อิทธิพลของกลุม่บคุคลใด ๆ 

(3) คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจแต่งตงัคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซงึกําหนดให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 

คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยคัดเลือกจากกรรมการ หรือพนักงาน หรือผู้ มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ เพือทําหน้าทีดแูลบริหารกิจการของบริษัท ตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท โดย

คณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 

(4) ผู้บริหารระดับสูงสุด (กรรมการผู้จดัการ) 

ในการสรรหาผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการนัน คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบืองต้น ในการ

กลนักรองสรรหาบคุคลทีมีคณุสมบติัครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทีเป็นประโยชน์

ต่อการดําเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายทีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัต่อไป  
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  5.9 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 ทีผ่านมาการเสนอชือ และใช้สทิธิออกเสยีงแต่งตงับคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดําเนินการ

โดยฝ่ายจดัการ และตงัแต่ปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทจะกําหนดระเบียบปฏิบติัให้ฝ่ายจัดการเสนอชือผู้ทีจะเป็นตัวแทนของ

บริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคุม ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ

ก่อน  และมีหน้าทีดําเนินการเพือประโยชน์ทีดีทีสดุของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนันๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้

กําหนดให้บคุคลทีได้รับแต่งตงันนัต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทีจะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรือง

สําคัญในระดับเดียวกับทีต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดําเนินการโดยบริษัทเอง ทังนีการส่ง

กรรมการเพือเป็นตวัแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดงักลา่วเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท  

  5.10 การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีการป้องกนัการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ดงันี 

1. บริษัทกําหนดให้มีการป้องกนัการนําข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกําหนดให้หน่วยงานทีรู้ข้อมูลห้ามนํา

ข้อมลูไปเปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบคุคลทีไม่เกียวข้อง 

2. ผู้บริหารของบริษัททีได้รับทราบข้อมลูทีเป็นสาระสาํคญัและข้อมลูทางการเงินของบริษัท ทีมีผลต่อการ

เปลยีนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนทีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกําหนดห้าม

ผู้บริหารทําการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนทีงบการเงินหรือข้อมูลทีเป็นสาระสําคัญจะ

เปิดเผยสูส่าธารณชน  

3. บริษัทได้กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าทีในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 

59 เพือให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ว่าด้วยเรืองการจัดทําและ

เปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของผู้บริหาร ทงันีจํานวนหลกัทรัพย์ทีผู้บริหารต้องรายงานนัน จะต้องนับรวมการถือของ

ผู้บริหาร คู่สมรส และบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อมซงึเมือพิจารณาถงึทีสดุแล้ว  

4. พบว่า ทีแท้จริง ผู้บริหาร คู่สมรส และบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะเป็นผู้ มีกรรมสิทธิ ในหลกัทรัพย์นัน เช่น 

การถือโดยบคุคลอืนในลกัษณะอําพราง (Nominee) หรือการถือผ่านกองทนุสว่นบคุคล เป็นต้น  

5. บริษัทได้กําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตาม

กฎเกณฑ์ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้กําหนดโทษทางวินัยสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์

จากการนําข้อมลูภายในบริษัทไปใช้หรือนําไปเปิดเผยจนอาจทําให้บริษัทได้รับความเสยีหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควร

แก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น

พนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออกหรือให้ออก ทังนี การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทํา และความร้ายแรง

ของความผิดนนั ๆ 

  5.11  การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรืองอืนๆ 

เพือให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติทีดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นําหลกัการ

ดังกล่าว เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท เพือประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้าง

ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทําให้เกิดความเชือมันขึนในกลุ่มผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุนและผู้ ที

เกียวข้องทกุฝ่าย ซงึในปัจจบุนับริษัทได้มีการปฏิบติัตามหลกัการดงักลา่วโดยรวม  

1)  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
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ผู้ถอืหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถอืหุ้น 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือนัดประชุมพร้อมทังเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม 7 วัน ทังนีในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี (Annual General Meeting (AGM)) บริษัทได้แนบ

แบบฟอร์มการมอบฉนัทะและกําหนดให้มีกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะสําหรับผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

ด้วยตนเอง  

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ ประจําปี 2557 (Annual General Meeting (AGM)) ใน

วนัที 30 เมษายน 2557 ซงึเป็นการประชมุเกียวกบัผลการดําเนินงานปี 2556 การพิจารณางดจ่ายเงินปันผล การพิจารณา

การแต่งตังกรรมการ  การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและการพิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี

ประจําปี 2557 พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยโดยการตัดหุ้นสามัญทียังมิได้จําหน่าย

ออก  พิจารณาแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิเพือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน และพิจารณาเรืองอืนๆ 

ในวันประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี (Annual General Meeting (AGM)) จะมีคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชมุด้วย ตลอดจนผู้ทีเกียวข้องในด้านอืน ๆ เช่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทซึงเข้า

ร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี เป็นต้น และบริษัทจดัให้มีเลขานกุารคณะกรรมการและทีปรึกษากฎหมายที

เป็นอิสระทําหน้าทีบนัทกึการประชมุผู้ ถือหุ้นและให้คําปรึกษาเพือให้การบันทึกการประชุมเป็นกลาง โปร่งใสและถูกต้อง 

นอกจากนี ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและซกัถามประเด็นทีผู้ ถือหุ้นสนใจ อีกทังบริษัทได้

จดัสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีเพือเผยแพร่ให้ผู้ลงทนุทราบด้วย 

 

 

2) การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

นอกจากการประชมุผู้ ถือหุ้น ซงึได้กลา่วภายใต้หวัข้อ “สทิธิของผู้ ถือหุ้น” แล้วนัน คณะกรรมการบริษัทยังเห็นถึง

ความสาํคญัเรืองการกํากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยจัดทํา “จริยธรรมธุรกิจ” เป็นลายลกัษณ์อักษร ซึงได้ครอบคลมุ

การดูแลเรืองการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานและผู้บริหาร รวมถึงได้กําหนดโทษเกียวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 

หรือการนําข้อมลูของบริษัทไปใช้เพือประโยชน์สว่นตนไว้แล้ว ตามนโยบายการป้องกนัการนําข้อมลูภายในไปใช้ประโยชน์ 

บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าทีรายงานการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ในขณะเดียวกนั บริษัทได้แจ้งข่าวสารและข้อกําหนดต่าง ๆ ของสํานักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยให้แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตามทีได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานดงักลา่วอย่างสมําเสมอ  

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นถึงความสําคัญเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายการ

ดังกล่าวจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารให้ทราบถึงรายการทีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์และรายการทีเกียวโยงกัน รวมทังพิจารณาความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน ซึงได้มีการเปิดเผยไว้ใน

รายงานการเงินของบริษัทด้วย รวมทงับริษัทได้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

ในเรืองการกําหนดราคาและเงือนไขต่าง ๆ กับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทํารายการกับ

บคุคลภายนอกและสง่รายงานตามระยะเวลาทีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด 
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3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทีเกียวข้องกับบริษัท โดยให้ทุกกลุ่มมีสิทธิได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ทีเกียวข้อง 

ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบติัต่อพนกังานให้ได้รับการดแูล การฝึกอบรม การสง่เสริมความปลอดภัยในการทํางานและผลกระทบ

ต่อสงิแวดล้อม ตลอดจนได้รับการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเสมอภาค การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี

ตามสญัญาหรือเงือนไขทีกําหนดไว้ การปฏิบติัต่อลกูค้าให้ได้รับผลงานทีมีคณุภาพตามสญัญา การปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมี

จรรยาบรรณในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยรายละเอียดเกียวกบัข้อพิพาท (กรณีทีมีข้อพิพาทเกิดขนึ) 

4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายเกียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ โดยตระหนักถึงความสําคัญเนืองจากเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความมันคงและเจริญเติบโตได้อย่างยังยืน ส่วนการกําหนดแนวทางในการ

ดําเนินงานนนั บริษัทให้ความสาํคญัเรืองการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิง คณะกรรมการ

บริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอการควบคมุภายในร่วมกนัเป็นประจําทุกปีตังแต่ปี 2551 เป็นต้นไป และมีการกํากับ

ดูแลการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริหารดําเนินธุรกิจตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

เพือให้บริษัทได้ปฏิบติัตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการทีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 นอกจากนี บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมลูตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ซึงมีการ

รายงานไว้ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทาง Website ของบริษัท 

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญต่อการสร้างความสมัพันธ์ระยะยาวทีดีกับผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนทีให้ความ

สนใจในหลกัทรัพย์ของบริษัท  บริษัทจงึได้กําหนดเป็นนโยบายให้มีหน่วยงานทีทําหน้าทีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น 

ข้อมูลทัวไปของบริษัท และข้อมูลทางด้านการเงิน เป็นต้น โดยให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีมีความถูกต้อง 

ครบถ้วน โปร่งใสและทัวถึง ทังนี ผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ทีคุณรัฐพัฒน์ รัตนพันธ์ นัก

ลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 0-2942-6491-6 หรือ ที E-mail address: info@thaipolycons.co.th 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบการวางนโยบายและแผนการดําเนินธุรกิจและมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส  อีกทงัยงัให้ความสาํคญักับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

เพือประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม โดยบริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารทีมีต่อผู้ ถือหุ้ นไว้อย่างชัดเจนเพือความเป็นอิสระในการ

ตดัสนิใจและนําเสนอวิสยัทศัน์ ดงัรายละเอียดทีกลา่วไว้แล้วภายใต้หวัข้อโครงสร้างการจดัการ  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้กรรมการบริหารมีอํานาจอนุมัติวงเงินในการดําเนินงานธุรกิจทัวไป โดย

รายการเหลา่นนัจะต้องไม่เป็นรายการทีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย ตลอดจนต้องไม่เป็นรายการที

ต้องขอความเห็นจากผู้ ถือหุ้น ส่วนในกรณีทีมีการลงทุน การขยายกําลงัการผลิตหรือรายการทีมีผลกระทบต่อบริษัทมาก

นนั คณะกรรมการบริหารจะต้องเสนอขออนมุติัต่อคณะกรรมการบริษัท แต่ทังนีบริษัทยังไม่ได้กําหนดเป็นวงเงินทีชัดเจน

ในสว่นทีเป็นการลงทนุ เนืองจากในอดีตทีผ่านมามีรายการลงทนุเพียงเลก็น้อยเท่านันและมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
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บริษัททกุครังอยู่แล้ว ซงึในอนาคตบริษัทจะดําเนินการกําหนดวงเงินอนุมัติให้ชัดเจนต่อไป เพือความโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ 

การถ่วงดุลของกรรมการทีไม่เป็นผู้บริหาร และการรวมหรือแยกตําแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทมีทงัหมด 9 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการบริษัททีเป็นผู้บริหารจํานวน 4 ท่าน กรรมการทีไม่

เป็นผู้บริหารจํานวน 5 ท่านและ 4 ท่านจาก 5 ท่านนีเป็นกรรมการทีเป็นกรรมการอิสระ ซึงบริษัท มีสดัส่วนกรรมการอิสระ

เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททังหมด และมีการแยกตําแหน่งของประธานคณะกรรมการบริษัท และ

กรรมการผู้ จัดการ โดยประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลทีมีชือเสียงจากภายนอก และกรรมการผู้ จัดการเป็น

ผู้บริหารของบริษัท โดยบริษัทได้กําหนดให้มีกรรมการอิสระมากเพียงพอทีจะถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานได้อย่าง

เป็นอิสระ 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทได้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุม

ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี (Annual General Meeting (AGM)) ทกุปี กรณีทีกรรมการของบริษัท ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที

และความรับผิดชอบเพิมมากขึน เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนทีเหมาะสมกับ

หน้าทีและความรับผิดชอบทีได้รับมอบหมายเพิมมากขนึด้วย ซงึต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัท ประกอบด้วย 

การกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารได้กําหนดให้มีความเชือมโยงกบัผลงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละ

คนเป็นประจําทุกปี โดยมีการประเมินผลทุก ๆ  6 เดือน ทังนีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหารได้

รายงานไว้ในหวัข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการบริหาร” 

การประชุมคณะกรรมการ 

ในปี 2556 บริษัทจดัการประชุมคณะกรรมการบริษัททังหมดจํานวน 8 ครัง ในการประชุมแต่ละครังได้รายงาน

การเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทแต่ละท่านแล้วในหวัข้อ “2.1 คณะกรรมการบริษัท”  
การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความสําคัญเรืองการติดตามและการรับรองผลการดําเนินงานรายไตร

มาส และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพือให้คณะกรรมการบริหารนําไปพิจารณาและดําเนินการให้เกิดประโยชน์

สงูสดุแก่บริษัทต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสียงในการดําเนินงานของบริษัททีสําคัญ เช่น ความคืบหน้าของคดี

ฟ้องร้องหรือปัญหาของงานทีเกิดขนึทีมีโอกาสจะทําให้บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุได้ เป็นต้น 

การประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครังจะมีเลขานกุารคณะกรรมการเป็นผู้จดัทําวาระต่าง ๆ ของการประชุมและ

ดําเนินการจดัสง่เอกสารการประชมุให้คณะกรรมการบริษัทลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม รวมถึงการบันทึกการ

ประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนัน บริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งรายงาน

ดงักลา่วให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการทีผ่านการ

รับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ทีเกียวข้องตรวจสอบได้  

คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารเพือช่วยศึกษาในรายละเอียด

ในงานเฉพาะเรือง โดยมีการกําหนดกรอบอํานาจหน้าทีความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการทงั 2 คณะไว้อย่างชดัเจน  
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การเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชดุย่อย 
รายชือกรรมการ 

(จํานวนครังทีเข้าร่วมประชมุ / จํานวนครังทีประชุม) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บริหาร 
การเข้าร่วมการ

ประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. ดร.ธน ู กลุชล - - 1/1 

2. พล.ต.อ.สเุทพ  ธรรมรักษ์ 3/4 - 1/1 

3. ดร.สพุงษ์  ลมิธนากุล 3/4 - 1/1 

3. นายพรเทพ  เศวตวรรกุล 3/4 - 1/1 

4. นายไชยณรงค์  จนัทร์พลงัศรี - 29/29 1/1 

5. นางกนกทิพย์  จนัทร์พลงัศรี - - 1/1 

5. นายสรุชา  ตนัสถาพรชัย - 29/29 1/1 

6. นายปฐมพล  สาวทรัพย์ -          23/23* 1/1 

7. นายเชิดศกัดิ   วฒันวิจิตรกุล -          14/27** 1/1 

หมายเหต ุ: * นายปฐมพล สาวทรัพย์ เป็นกรรมการบริหารเมือเดือนเมษายน 2556 

 ** นายเชิดศกัดิ   วฒันวิจิตรกุล เป็นกรรมการบริหารเมือ 28 มกราคม 2556 

 

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทจดัให้มีผู้ทีทําหน้าทีตรวจสอบภายในเพือตรวจสอบการปฏิบติังานให้แน่ใจได้ว่า มีการควบคุมทางด้าน

การเงินและมีการปฏิบติังานทีเป็นไปตามแนวทางทีวางไว้อย่างมีประสทิธิภาพ รวมทงัการตรวจสอบการปฏิบติัตาม

กฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ ทีเกียวข้องกบับริษัท โดยผลการตรวจสอบจะถกูรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผู้บริหารระดบัสงู 

 
 

6. รายการระหว่างกัน 

 6.1  สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัททีเกียวข้องหรือกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ทีเกิดขึนในปี 2556 และปี 2555 ดังนี 

ชือ/ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ

ความสัม

พันธ์ 

ลักษณะรายการ ประเภทรายการ ปี 2556 ปี 2555 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

1.กิจการร่วมค้า ไทยโพ

ลีคอนส์ และแหลม

ทองพทัลุง /ธุรกิจ

รับเหมากอ่สร้าง 

 

บริษัทยอ่ย - บริษัทขายสินทรัพย์ อาทิ 

วสัดอุปุกรณ์การกอ่สร้าง 

เพือใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้จากการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เนืองจากปี 2555 กิจการร่วมค้าฯ 

ได้มีการซือเหล็กข้ออ้อยเพือใช้ใน

การกอ่สร้าง โดยซือผ่าน บมจ.  

ไทยโพลีคอนส์จะได้ในราคาทีตกลง

ไว้กบั Supplier ล่วงหน้าเทอมใน

การสังซือวสัดจุากผู้จัดหาวตัถดิุบ 

จึงเป็นเหตใุห้บริษัทต้องเป็นผู้สังซือ

และนํามาจําหน่ายตอ่ให้ในราคา

ทุน  ขณะทีปัจจบุันเริมมีเครดิต 

และการกอ่สร้างเกินกวา่ 80% จึงมี

การซือวสัดนุ้อยลง  
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ชือ/ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ

ความสัม

พันธ์ 

ลักษณะรายการ ประเภทรายการ ปี 2556 ปี 2555 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

- บริษัทให้เช่าเครืองจักรเพือ

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

 

 

- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสัน 

คิดอตัราดอกเบียทีร้อยละ

4- 7 ตอ่ปี แกกิ่จการร่วมค้า

ฯ 

 

 

- ดอกเบียรับ 

- ดอกเบียค้างรับ 

 

- บริษัทกู้ยืมเงินกู้ระยะสัน 

จากกิจการร่วมค้าฯ คิด

อตัราดอกเบียทีร้อยละ 7.5  

ตอ่ปี 

 

 

- ดอกเบียจ่าย 

- ดอกเบียค้างจ่าย 

รายได้คา่เช่า 

ลูกหนีการค้า 

 

 

เงินให้กู้ ยืมระยะสนั 

- ยอดต้นงวด 

- เพิมขนึระหวา่ง

งวด 

- ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

- ดอกเบียรับ 

- ดอกเบียค้างรับ 

 

เงินกู้ยืมระยะสัน 

- ยอดต้นงวด 

- เพิมขนึระหวา่ง

งวด 

- ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

- ดอกเบียจ่าย 

- ดอกเบียค้างจ่าย 

2.30 

2.06 

 

 

 

- 

112.47 

 

(22.89) 

89.58 

2.71 

2.71 

 

 

19.72 

- 

 

(19.72) 

- 

0.13 

- 

2.96 

1.04 

 

 

 

78.97 

138.18 

 

(217.15) 

- 

0.86 

- 

 

 

0.00 

19.72 

 

0.00 

19.72 

0.82 

0.82 

- การให้เช่าเครืองจักรในราคาตลาด 

เพือกิจการร่วมค้าฯ ไมต้่องใช้เงิน

ลงทุนเป็นจํานวนมากในการลงทุน 

 

 

- เนืองจากมีโครงการในกิจการร่วม

ค้าฯ เพือเสริมสภาพคล่องให้กบั

กิจการร่วมค้า จึงได้ขอกู้ยืมเงินจาก

บริษัทฯ (เนืองจากเป็นงานราชการ 

ได้รับเงินตามงวดงาน) 

- คํานวณจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน 

โดยคิดดอกเบียร้อยละ  4-7 ตอ่ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- คํานวณจากเงินกู้ยืมระยะสนั คิดดอกเบีย

ร้อยละ 7.5ตอ่ปี 

2.กิจการร่วมค้า ไทยโพ

ลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม /

ธุรกิจรับเหมากอ่สร้าง 

 

บริษัทยอ่ย 

 

- บริษัทขายวสัด ุทีใช้ในการ

กอ่สร้าง ให้แกกิ่จการร่วมค้า

ฯ เพือใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

 

- บริษัทให้เช่าเครืองจักรเพือ

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

 

 

- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสัน 

คิดอตัราดอกเบียทีร้อยละ4- 

7 ตอ่ปี แกกิ่จการร่วมค้าฯ 

 

 

- ดอกเบียรับ 

- ดอกเบียค้างรับ 

 

รายได้จากการขาย 

 

 

 

รายได้คา่เช่า 

ลูกหนีการค้า 

 

 

เงินให้กู้ ยืมระยะสนั 

- ยอดต้นงวด 

-เพิมขนึระหวา่งงวด 

- ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

- ดอกเบียรับ 

- ดอกเบียค้างรับ 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

5.04 

2.56 

(5.27) 

2.33 

0.11 

0.35 

 

- 

 

 

 

- 

0.22 

 

 

 

4.47 

0.60 

(0.03) 

5.04 

0.48 

1.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เนืองจากมีโครงการในกิจการ    

ร่วมค้าฯทีไมไ่ด้รับเงินลว่งหน้าใน

การดําเนินงานจึงได้ขอกู้ยืมเงินจาก

บริษัทเพือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

 

- คํานวณจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน 

โดยคิดดอกเบียร้อยละ 4-7 ตอ่ปี  
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ชือ/ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ

ความสัม

พันธ์ 

ลักษณะรายการ ประเภทรายการ ปี 2556 ปี 2555 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

3.กิจการร่วมค้า ทีโพลี 

เอชอาร์ซี /ธุรกิจ

รับเหมากอ่สร้าง 

 

บริษัทยอ่ย 

 

- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสัน 

คิดอตัราดอกเบียทีร้อยละ  

7 ตอ่ปี แกกิ่จการร่วมค้าฯ 

 

 

 

- ดอกเบียรับ 

- ดอกเบียค้างรับ 

เงินให้กู้ ยืมระยะสนั 

- ยอดต้นงวด 

- เพิมขนึระหวา่ง

งวด 

- ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

- ดอกเบียรับ 

- ดอกเบียค้างรับ 

 

0.001 

0.01 

 

(0.00) 

0.01 

0.001 

0.001 

 

0.00 

0.01 

 

(0.00) 

0.01 

0.001 

         0.001 

- เพือให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุน

หมนุเวียนในช่วงแรกของการเริม

เปิดดําเนินงาน 

 

 

 

- คํานวณจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน 

โดยคิดดอกเบียร้อยละ 7 ตอ่ปี 

4.กิจการร่วมค้า ทีพีซี

ไอ /ธุรกิจรับเหมา

กอ่สร้าง 

 

บริษัทยอ่ย 

 

- บริษัทขายวสัด ุทีใช้ในการ

กอ่สร้าง ให้แกกิ่จการร่วมค้า

ฯ เพือใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

- บริษัทให้เช่าเครืองจักรเพือ

ใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

 

 

 

 

 

- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสัน 

คิดอตัราดอกเบียทีร้อยละ 

4-7 ตอ่ปี แกกิ่จการร่วมค้าฯ 

 

 

 

- ดอกเบียรับ 

- ดอกเบียค้างรับ 

รายได้จากการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายได้คา่เช่า 

ลูกหนีการค้า 

 

 

 

 

 

เงินให้กู้ ยืมระยะสนั 

- ยอดต้นงวด 

- เพิมขนึระหวา่ง

งวด 

- ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

- ดอกเบียรับ 

- ดอกเบียค้างรับ 

24.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.94 

31.95 

 

 

 

 

 

 

0.44 

71.05 

 

(35.17) 

36.32 

2.27 

1.06 

0.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.54 

0.45 

 

 

 

 

 

 

2.44 

14.16 

 

(16.16) 

0.44 

0.22 

0.01 

 

-     เนืองจากปี 2556 กิจการร่วมค้าฯ 

ได้มีการซือเหล็กข้ออ้อยเพือใช้ใน

การกอ่สร้าง โดยซือผ่าน บมจ.ไทย

โพลีคอนส์จะได้ในราคาทีตกลงไว้

กบั Supplier ล่วงหน้าเทอมในการ

สังซือวสัดจุากผู้จัดหาวตัถดิุบ จึง

เป็นเหตใุห้บริษัทต้องเป็นผู้สังซือ

และนํามาจําหน่ายตอ่ให้ในราคา

ทุน   

 

- การให้เช่าเครืองจักรในราคาตลาด 

เพือกิจการร่วมค้าฯ ไมต้่องใช้เงิน

ลงทุนเป็นจํานวนมากในการลงทุน 

-     เพือให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทนุ

หมนุเวียนในช่วงแรกของการเริม

เปิดดําเนินงาน 

 

 

- คํานวณจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน 

โดยคิดดอกเบียร้อยละ 4-7 ตอ่ปี 

5.บริษัท บางสะพาน

น้อย /ธุรกิจพลังงาน 
 

บริษัทยอ่ย - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสัน 

คิดอตัราดอกเบียทีร้อยละ 

4-7 ตอ่ปี แกบ่ริษัทยอ่ยฯ 

 

 

- ดอกเบียรับ 

- ดอกเบียค้างรับ 

- ดอกเบียจ่าย 

- ดอกเบียค้างจ่าย 

เงินให้กู้ ยืมระยะสนั 

- ยอดต้นงวด 

-เพิมขนึระหวา่งงวด 

- ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

- ดอกเบียรับ 

- ดอกเบียค้างรับ 

- ดอกเบียจ่าย 

- ดอกเบียค้างจ่าย 

 

 

 

 

 

2.24 

0.70 

(2.94) 

0.00 

0.18 

0.00 

0.00 

0.00 

 

0.88 

1.36 

0.00 

2.24 

0.10 

0.12 

0.60 

1.20 

- เพือให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุน

หมนุเวียนในช่วงแรกของการเริม

เปิดดําเนินงาน 

 

 

- คํานวณจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน 

โดยคิดดอกเบียร้อยละ 4-7 ตอ่ปี 
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ชือ/ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ

ความสัม

พันธ์ 

ลักษณะรายการ ประเภทรายการ ปี 2556 ปี 2555 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผล 

6.บริษัท ช้างแรก      

ไบโอเพาเวอร์ 

จํากดั 

 /ธุรกิจพลังงาน 

 

บริษัทยอ่ย -  บริษัทรับกอ่สร้างโรงไฟฟ้า 

 

 

 

ลูกหนีการค้า 

 

รายได้จากการ

รับเหมากอ่สร้าง 

 

 

 

 

รายได้คา่บริหาร

จัดการ 

 

 

0.003 

 

61.79 

 

 

 

 

 

0.001 

- 

 

377.07 

 

 

 

 

 

- 

- จากการขายสินทรัพย์ 

 

- เพือให้การกอ่สร้างได้ประสิทธิภาพ

และเป็นไปตามระยะเวลาทีกําหนด 

รวมถงึสามารถควบคมุต้นทุนการ

กอ่สร้างให้ได้ตามประมาณการ 

ทางบริษัทฯ จึงเป็น Main 

Contractor  

- จากการให้บริการงานด้านบัญชี /

งานตรวจสอบภายใน /งานธุรการ 

ช่วงระยะตังแต่เดือนมีนาคมถึง

เดือนกรกฏาคม 2556 

 

 

7.บริษัท ทุ่งสัง กรีน 

จํากดั /ธุรกิจ

พลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทยอ่ย - บริษัทรับควบคมุงานถมดิน 

 

 

 

- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสัน 

คิดอตัราดอกเบียทีร้อยละ 

4-7 ตอ่ปี แกบ่ริษัทยอ่ยฯ 

 

 

 

- ดอกเบียรับ 

- ดอกเบียค้างรับ 

 

รายได้จากการ

ควบคมุงานถมดิน 

 

 

เงินให้กู้ ยืมระยะสนั 

- ยอดต้นงวด 

- เพิมขนึระหวา่ง

งวด 

- ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

ดอกเบียรับ 

ดอกเบียค้างรับ 

 

0.47 

 

 

 

3.03 

0.10 

(3.13) 

 

0.00 

0.06 

0.00 

- 

 

 

 

0.00 

3.03 

0.00 

 

3.03 

0.07 

0.07 

- เพือให้การดําเนินงานเป็นไปตาม

แผนงาน จึงให้บริษัท ไทยโพลี

คอนส์ เป็นผู้ควบคมุงานถมดิน  

 

- เพือให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุน

หมนุเวียนในช่วงแรกของการเริม

เปิดดําเนินงาน 

 

 

 

- คํานวณจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน 

โดยคิดดอกเบียร้อยละ 4-7 ตอ่ปี 

8.บริษัท มหาชัย กรีน 

เพาเวอร์ จํากดั /

ธุรกิจพลังงาน 

 

 

บริษัทยอ่ย - บริษัทรับควบคมุงานถมดิน 

/ กอ่สร้างโรงไฟฟ้า 

 

 

 

รายได้จากการ

ควบคมุงานถมดิน 

 

รายได้คา่บริหาร

จัดการ 

 

ลูกหนีการค้า 

 

เงินรับล่วงหน้า 

0.06 

 

 

0.28 

 

 

0.09 

 

17.55 

 

- 

- 

- 

- 

 

- เพือให้การดําเนินงานเป็นไปตาม

แผนงาน จึงให้บริษัท ไทยโพลี

คอนส์ เป็นผู้ควบคมุงานถมดิน  

- ตามสัญญางานกอ่สร้างโรงไฟฟ้า  

 

9. บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ 

โฮลดิง จํากดั 

บริษัทยอ่ย - บริษัทให้บริการการบริหาร

จัดการงานในบริษัท 

 

 

 

- บริษัทให้เช่าสํานักงาน 

รายได้คา่บริหาร

จัดการ 

 

 

 

รายได้คา่เช่า 

ลูกหนีอืน 

2.99 

 

 

 

 

0.07 

0.07 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- จากการให้บริการงานด้านบัญชี /

งานตรวจสอบภายใน /งานธุรการ /

งานบุคคล /งาน IT และงานพฒันา

ธุรกิจในช่วงระยะตงัแตเ่ดือน

มกราคมถงึเดือนกรกฏาคม 2556 

- จากการให้เช่าสํานักงาน  
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ชือ/ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 

ลักษณะ

ความสัม

พันธ์ 
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10.บริษัท ทีพีซี แอส

เสท จํากดั /ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ 

บริษัทยอ่ย - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสัน 

คิดอตัราดอกเบียทีร้อยละ 

4-7 ตอ่ปี แกบ่ริษัทยอ่ยฯ 

 

 

 

- ดอกเบียรับ 

- ดอกเบียค้างรับ 

 

เงินให้กู้ ยืมระยะสนั 

- ยอดต้นงวด 

- เพิมขนึระหวา่ง

งวด 

- ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

ดอกเบียรับ 

ดอกเบียค้างรับ 

 

11.42 

27.67 

 

(39.09) 

0.00 

1.12 

0.00 

 

11.26 

22.58 

 

(22.41) 

11.42 

0.42 

0.06 

- เพือให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุน

หมนุเวียนในช่วงแรกของการเริม

เปิดดําเนินงาน 

 

 

 

- คํานวณจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน 

โดยคิดดอกเบียร้อยละ 4-7 ตอ่ปี 

 

11.บริษัท วีเอสพีพี 

คอนซัลแตนท์ 

จํากดั /ผู้ ถือหุ้น

บริษัท ช้างแรก ไบ

ไบโอเพาเวอร์ 

จํากดั  

บริษัทยอ่ย - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสัน 

คิดอตัราดอกเบียทีร้อยละ 

4-7 ตอ่ปี แกบ่ริษัทยอ่ยฯ 

 

 

 

- ดอกเบียรับ 

- ดอกเบียค้างรับ 

เงินให้กู้ ยืมระยะสนั 

- ยอดต้นงวด 

- เพิมขนึระหวา่ง

งวด 

- ลดลงระหวา่งงวด 

- ยอดปลายงวด 

ดอกเบียรับ 

ดอกเบียค้างรับ 

 

7.00 

0.00 

 

(2.00) 

5.00 

0.33 

1.12 

 

12.00 

7.00 

 

(12.00) 

7.00 

0.56 

0.79 

- เพือให้กิจการร่วมค้าฯ มีเงินทุน

หมนุเวียนในช่วงแรกของการเริม

เปิดดําเนินงาน 

 

 

 

- คํานวณจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน 

โดยคิดดอกเบียร้อยละ 4-7 ตอ่ปี 

 

 

 มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

 รายการระหว่างกันทีเกิดขึนในช่วงทีผ่านมา ได้แก่ การซือขายวัสดุ ทีใช้ในการก่อสร้าง การเช่าเครืองจักร การ

ให้บริการบริหารจดัการ การเช่าพืนทีสาํนกังาน และการกู้ ยืมเงินระหว่างกัน ซึงบริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้

พิจารณารายการทีเกิดขึน ซึงคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันทีเกิดขึนเป็นไปเพือ

ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจ เป็นรายการทีสมเหตุสมผล การกําหนดราคาเป็นไปอย่างยุติธรรม และไม่มีการถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างกนั 

 สาํหรับรายการระหว่างกนัทีอาจเกิดขนึในอนาคตทีเป็นกรณีการค้าปกติ เช่น การซือหรือจําหน่ายสินค้า หรือการ

ให้บริการ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุก

ไตรมาสว่าเป็นราคาหรืออัตราการให้บริการเดียวกันกับราคาหรืออัตราการให้บริการทีบริษัทกระทํากับบุคคลภายนอก 

รวมถึงใกล้เคียงกับราคาตลาด และขอให้กรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง สําหรับรายการระหว่างกันทีไม่ใช่กรณี

การค้าปกติ เช่น การซือหรือขายทีดิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้ พิจารณาและให้

ความเห็นต่อรายการดงักลา่วก่อนทีบริษัทจะเข้าทํารายการนัน และขอให้กรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย งดออกเสียง อย่างไรก็

ตาม การทํารายการดงักลา่วในอนาคตขนึอยู่กบัเหตผุลและความจําเป็นของบริษัท การรับและจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกัน

จะต้องเป็นไปตามราคาปกติทีกระทํากับบุคคลภายนอก ซึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ ให้ความเห็นต่อ

รายการดงักลา่ว โดยฝ่ายบญัชีจะนําราคาตลาดของผู้อืนมาเปรียบเทียบกับราคาของรายการระหว่างกัน แล้วนําเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาต่อไป 

6.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกัน 

ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็นต้องทํารายการระหว่างกนักบับคุคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท บริษัทมีนโยบายทีจะกําหนดเงือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึง

สามารถเปรียบเทียบได้กบัราคาทีเกิดขึนกับบุคคลภายนอก ทังนีบริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี
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ของบริษัทหรือผู้ เชียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล

ของการทํารายการด้วย 

รายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึนในอนาคตนัน กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ทีได้กําหนดขึนและ

กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลกัษณะอืนใดกับบริษัท 

และจะต้องเปิดเผยรายการดงักลา่วต่อคณะกรรมการบริษัทเพือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึงบริษัทจะต้องปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสงั หรือข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบติัตามข้อกําหนดเกียวกับการเปิดเผยข้อมูลการทํารายการเกียวโยงกัน และการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซงึทรัพย์สนิของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมถงึการปฏิบติัตามข้อบงัคับ ประกาศ คําสงั หรือข้อกําหนด

ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ 

  ทงันีหากมีรายการระหว่างกนัของบริษัท ไทยโพลคีอนส์ จํากดั (มหาชน) เกิดขึนกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ทีไม่ใช่กรณีการค้าปกติ บริษัทจะให้

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกียวกบัราคา อตัราค่าตอบแทน รวมทังความจําเป็นและความเหมาะสมของ

รายการนนั ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึน บริษัทจะ

ให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้ เชียวชาญเฉพาะด้านนันๆเป็นผู้ ให้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือ

นํามาใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ทังนีบริษัทจะเปิดเผย

รายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี

ของบริษัท (แบบ 56-2) 
 
 

7. คาํอธิบายและการวเิคราห์ฐานะการเงนิและผลการดําเนินการ 

 การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ 

การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

 สําหรับปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวมทังสิน 2,596.66 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 39.59 ล้านบาท

หรือร้อยละ 1.54 โดยมีผลขาดทนุสทุธิรวมทงัสนิ  -430.95 ล้านบาท เพิมขนึ  274.35 ล้าน บาท หรือร้อยละ  175.19  เมือ

เปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัในปีก่อน  

7.1 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

7.1.1 รายได้ 

รายได้รวมสําหรับปี 2556 เพิมขึน 39.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.54 โดยรายได้ทังหมดมาจาก รายได้จากการ

ก่อสร้างลดลงจํานวน 332.48 ล้านบาท หรือร้อยละ -13.11 เนืองมาจาก ผลกระทบจากนโยบายค่าแรง 300 บาท

ของทางรัฐบาล และสง่ผลกระทบต่อราคาวสัดกุ่อสร้างทีสงูขนึ ดงันันในปี 2556 บริษัทจึงเลือกประมูลงานก่อสร้างที

เห็นว่าจะสง่ผลดีต่อบริษัท และเพือชดเชยรายได้จากการก่อสร้างทีลดลงบริษัทจึงเร่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 

และธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิมขึนจํานวน 187.61 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 840.92  รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิมขึน 167.57 ล้านบาท เนืองมาจากปี 2555 บริษัทอยู่ระหว่าง

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า และในปี 2556โรงไฟฟ้าสามารถดําเนินการขายไฟฟ้าได้ และบริษัทก็มีรายได้จากการอุดหนุน (ค่า

FT จากการไฟฟ้า) จํานวน 16.06 ล้านบาท 

  7.1.2   ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย 
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โดยภาพรวมในปี 2556 บริษัทมีต้นทนุขายเพิมขนึจํานวน 240.66 ล้านบาทเมือเทียบกบัปี 2555 หรือร้อยละ 9.60 ซงึ

เกิดจาก 

 บริษัทมีการปรับประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง ซึงสาเหตุหลกัมาจากผลกระทบจากนโยบายค่าแรง 

300 บาทของทางรัฐบาล การเพิมขึนของราคาวัสดุก่อสร้างจึงทําให้มีค่าใช้จ่ายดําเนินงานในโครงการและ

ต้นทนุค่าแรงเพิมสงูขนึ โดยบริษัทฯไม่สามารถปรับเพิมมลูค่างานในสญัญาได้ ตลอดจนมีการรับรู้ผลขาดทุน

ในบางโครงการ และค่าดําเนินการต่างๆ ทีสงูขึนอย่างต่อเนือง ส่งผลกระทบให้ปี 2556 มีต้นทุนขายจํานวน 

2,745.56 ล้านบาท ซึงประกอบด้วยต้นทุนรับเหมาก่อสร้างรวม 2,457.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1  เมือ

เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปี 2555 เนืองมาจากการลดลงของรายได้รับเหมาก่อสร้างร้อยละ 13.11 ต้นทุน

จากการขายไฟฟ้าจํานวน 119.73 ล้านบาท และต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์จํานวน 168.73 ล้านบาท ซึง

มากกว่ารายรับรวม จึงทําให้มีกําไรขันต้น -149.74 ล้านบาท หรือร้อยละ -5.76 เมือเทียบกับรายได้รวม ซึง

ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2555 จํานวน 201.90 ล้านบาท หรือร้อยละ -387.07  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2556 จํานวน 266.33 ล้านบาท เพิมขึน 52.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 

24.54 เนืองจากในปี 2556 มีการลดลงของหนีสงสยัจะสญูจํานวน 68.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.81 เมือ

เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน และมีการเพิมขนึของค่าใช้จ่ายในการขาย เนืองมาจากค่าโฆษณา และ

ค่าส่งเสริมการขายของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 6.93 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิมขึน 

113.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.94 จากการประมาณการหนีสนิทีคาดว่าจะเกิดขนึ 61 ล้านบาท    

 หนีสงสยัจะสญู ปี 2556 มีจํานวน 14.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.47 เมือเทียบกับค่าใช้จ่ายรวม ลดลงจากปี

ก่อนในช่วงเวลาเดียวกนั 68.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 83  

 ต้นทนุทางการเงิน ในปี 2556 มีจํานวนรวม 89.72 ล้านบาท ซึงเพิมขึน 48.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 116.19 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยสาเหตหุลกัมาจาก การกู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ในรูปของเงินกู้ ยืมระยะ

สนั  ซงึประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการออกหนงัสอืคําประกนัธนาคาร และดอกเบียจากการขายลดตวัเงิน 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีจํานวนรวม 74.01 ล้านบาท ซึงเพิมขึน  41.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 124.95 จาก

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทังนีเนืองจากผลประกอบการขาดทุน ดังนันในทางภาษีสามารถนําไปชดเชย 

ตามมาตรฐานบญัชีฉบบัที 12  

 ทงันีโดยภาพรวมแล้ว บริษัท และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสทุธิในปี 2556 จํานวน  430.95 ล้านบาท เพิมขึน 

274.35 ล้านบาท หรือร้อยละ 175.19 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึงสาเหตุหลกัๆ มาจากการเพิมขึน

ของต้นทนุการก่อสร้าง, ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทนุทางการเงิน 
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7.2 การวิเคราะห์สถานะการเงนิ 

7.2.1 สินทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิมขึนจาก 3,346.45 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 3,753.44 ล้านบาทในปี 

2556 หรือเพิมขึนจากสินปีก่อนจํานวน 406.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.16 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

แบ่งเป็นสนิทรัพย์หมนุเวียนซึงส่วนใหญ่เป็นลกูหนีประเภทต่างๆ ได้แก่ ลกูหนีการค้า ลกูหนีเงินประกันผลงาน 

และมลูค่างานทีเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บ สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน ได้แก่ โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 

เงินจ่ายลว่งหน้าผู้ รับเหมาช่วง และวสัดคุงเหลอื รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทังหมดเป็นจํานวน 2,518.95 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 67.11 ของสนิทรัพย์รวม อีกสว่นหนงึเป็นสนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนซึงส่วนใหญ่ได้แก่ เงินฝากกับ

สถาบันการเงินเพือใช้เป็นหลกัทรัพย์คําประกันจํานวน 62.59 ล้านบาท ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สทุธิจํานวน 

857.68 ล้านบาท ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย จํานวน 180.38 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอตัดจํานวน 114.42 

ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทังหมด 1,234.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.89 ของสินทรัพย์รวม  

ทงันีรายการทีเพิมขนึทีมีจํานวนสาระสาํคญัได้แก่ 

สนิทรัพย์หมนุเวียน เพิมขนึประมาณ 205.58 ล้านบาท โดยหลกัๆมาจากการ 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 เพิมขนึ จํานวน 219.08 ล้านบาท เมือเทียบ

กบัปี 2555 ทงันีเนืองจากบริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนในการก่อสร้างมากขึนเพือเร่งรัด

การดําเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆให้สามารถสง่มอบงาจนได้ทนัตามกําหนด  

   เงินลงทนุชวัคราวเพิมขนึจํานวน 100.75 ล้านบาท  จากเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนี จํานวน 101.03 

ล้านบาท เพิมขนึ  101ล้านบาท  

 ลกูหนีการค้า ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดลกูหนีการค้าสทุธิหลงัหักค่าเผือหนีสงสยัจะสญู

จํานวน 14.16 ล้านบาทแล้วเป็นจํานวน 390.49 ล้านบาท ยอดลกูหนีการค้าและหนีสงสยัจะสญูลดลง 

145.78 ล้านบาท และ 68.22 ล้านบาท ตามลําดับ หากพิจารณาจากตารางแสดงอายุลกูหนีทีแสดงไว้จะ

เห็นได้ว่า ลกูหนีการค้าทียังไม่ถึงกําหนดชําระ มีจํานวน 20.57 ล้านบาท และลกูหนีค้างชําระระหว่าง 1 

เดือน ถงึ 3 เดือน จํานวน 19.80 ล้านบาท  เพิมขนึ 14.81 ล้านบาทจากปีก่อน ลกูหนีค้างชําระ 4 เดือน ถึง 

6 เดือน จํานวน 158.99 ล้านบาท และ ลกูหนีค้างชําระระหว่าง 7 เดือน ถึง 12 เดือน จํานวน 116.68 ล้าน

บาท  

  ลกูหนีเงินประกนัผลงานจํานวน 214.99 ล้านบาท เพิมขึนจํานวน 52.57 ล้านบาท ได้มีการหักค่าเผือหนี

สงสยัจะสญูไปแล้ว จํานวน 4.37 ล้านบาท  

 มลูค่างานทีเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บจํานวน 582.19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จํานวน 51.63 ล้านบาท และ

มีมลูค่างานทีเสร็จแต่ยงัไม่เรียกเก็บทีมีอายเุกิน 6 เดือน นับจากวันทีได้ให้บริการเป็นจํานวนเงินประมาณ 
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167.38 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอยู่ระหว่างการดําเนินการส่งมอบงานและเจรจาขอเรียกเก็บเงิน

และออกใบแจ้งหนีให้กบัคู่สญัญา และได้ตงัค่าเผือสาํหรับการเรียกเก็บไม่ได้จํานวน 63.97 ล้านบาทแล้ว  

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิมขึนประมาณ 201.41 ล้านบาท โดยหลกัๆมาจากการเพิมขึนของทีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ 68.85 ล้านบาท ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่ายเพิมขึน 62.79 ล้านบาท และการเพิมขึนของ

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดั 76.03 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

 

7.2.2 หนีสิน 

หนีสนิรวมของบริษัทฯ เพิมขนึจาก 2,696.19 ล้านบาทในปี 2555 เป็น 2,988.25 ล้านบาทในปี 2556 เพิมขนึ  

292.05 ล้านบาทหรืออตัราร้อยละ 10.83 หนีสนิของบริษัทฯ กว่าร้อยละ 78 เป็นหนีสินหมุนเวียน ซึงส่วนใหญ่ได้แก่ 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินจํานวน 1,034.17 ล้านบาท เจ้าหนีการค้าจํานวน 440.12 

ล้านบาท เจ้าหนีอืนจํานวน 260.54 ล้านบาท และเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าจํานวน 434.82 ล้านบาท รวมหนีสิน

หมนุเวียนทงัหมด 2,333.97ล้านบาท สว่นทีเหลอืเป็นหนีสนิไม่หมนุเวียน จํานวน 654.27 ล้านบาท ซึงส่วนใหญ่เป็น

เงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ทงันีรายการทีเพิมขนึทีมีสาระสาํคญัได้แก่  

 

หนีสนิหมนุเวียน เพิมขนึประมาณ 431.29ล้านบาท โดยหลกัๆมาจาก 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบันการเงินจํานวน 

1,034.17 ล้านบาทเพิมขึน จํานวน 284.53 ล้านบาท โดยเบ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 74.57 ล้านบาท 

และ เงินกู้ระยะสนั 967.15 ล้านบาท เนืองจากบริษัทฯมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนจํานวนมาก 

เพือเร่งรัดการดําเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ  

 เจ้าหนีอืน 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเจ้าหนีการค้าอืนจํานวน 260.54 ล้านบาทเพิมขึน จํานวน 

149.64 ล้านบาท เนืองมาจากประมาณการขาดทนุทคีาดว่าจะเกิดขนึ จํานวน 107.46 ล้านบาท  

 เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้าจํานวน 434.82 ล้านบาท เพิมขนึจากปีก่อนจํานวน 73.28 ล้านบาท 

 

หนีสนิไม่หมนุเวียนจํานวน 654.27 ล้านบาท ลดลงประมาณ 139.24 ล้านบาท โดยหลกัๆมาจาก เงินกู้ ยืมระยะ 

ยาวจากสถาบนัการเงินจํานวน 636.99 ล้านบาท ลดลง จํานวน 131.46 ล้านบาทเมือเทียบกบัปี 2555 เพือใช้ในการลงทุน 

สาํหรับบริษัทย่อย ซงึได้แก่ บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จํากดั บริษัท ทุ่งสงักรีน จํากดั และบริษัท ทีพีซี แอสเสท จํากดั 

 

7.2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม จํานวน 765.19 ล้านบาท ซึงเพิมขึนจากสินปีก่อน 

จํานวน 114.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.67 ทงันีรายการทีเพิมขนึทีมีจํานวนเงินเป็นสาระสาํคญัได้แก่  



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 56 

 

 ทนุทีออกและชําระแล้วจํานวน 503.90 ล้านบาท เพิมขึนจากสินปีก่อน 83.91 ล้านบาท , ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นเพิมขนึจากสนิปีก่อน 41.95 ล้านบาท , กําไรสะสมทียังไม่ได้จัดสรรจํานวน -466.17 ล้านบาท เพิมขึน

จากสนิปีก่อน 433.22 ล้านบาท  

 

 การวิเคราะห์กระแสเงนิสดรวม 

ตาราง 4 : แสดงภาพรวมงบกระแสเงินสด 

  
รายการ 

จํานวนเงิน (ล้านบาท) จํานวนเงินเพิม (ลด) 

2556 2555 ล้านบาท 

1 กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (293.78) (298.01) (4.23) 

2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (226.80) (548.16) (321.36) 

3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 739.67 835.81 (96.14) 

4 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิมขนึ(ลดลง)สทุธิ 219.08 (10.37) 229.45 

5 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ต้นงวด 24.50 34.87 (10.37) 

6 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ปลายงวด 243.58 24.50 219.08 

 

ในภาพรวม บริษัทและบริษัทย่อย สาํหรับปี 2556 กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และเมือสทุธิกบักระแสเงินสด

จากกิจกรรมลงทนุ และกิจกรรมจัดหาแล้ว บริษัทมีกระแสเงินสดรับ 219.08 ล้านบาท เพิมขนึ 229.45 ล้านบาทเมือเทียบ

กบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ซงึสาเหตหุลกัมาจากการกู้ ยืมเงินเพือใช้จ่ายในการดําเนินงาน เนืองจากบริษัทฯมีอตัรา

กําไรขนัต้นขาดทนุ ทําให้ต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนจํานวนมาก จงึทําให้กระแสเงินสดจากการดําเนินงานยงัคงติดลบ 

293.78 ล้านบาท แต่น้อยกว่าปีทีผ่านมา  

 

 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ 

ตาราง  5 : แสดงอตัราสว่นทางการเงินทีสําคญั 

รายการ(งบการเงินรวม) 2556 2555 

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร 

อตัราสว่นกําไรขนัต้น/รายได้รวม (%) (5.76) 2.03 

อตัราสว่นกําไรสทุธิ/รายได้รวม (%) (16.59) (6.12) 

อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (ROE) (%) (56.31) (24.08) 

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (ROA) (%) (11.48) (4.67) 
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รายการ(งบการเงินรวม) 2556 2555 

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงนิและภาระหนีสิน 

อตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นผู้ ถือหุ้น (เท่า) 3.90 4.14 

อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบีย (เท่า) (4.62) (3.56 ) 

 

4.1 การวิเคราะห์อัตราส่วนการเงนิทีสําคัญ 

สาํหรับปี 2556 เมือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนแล้ว บริษัท และบริษัทย่อย ความสามารถในการทํากําไรลดลง 

โดยมีอตัรากําไรขนัต้นทีร้อยละ -5.76 ของรายได้รวม และอัตราส่วนอตัรากําไรสทุธิร้อยละ -16.59 ของรายได้รวม

ตามลําดบั และมีอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้น (ROE) ทีร้อยละ -56.31 และอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรัพย์ (ROA) ทีร้อย

ละ -11.48  สว่นของโครงสร้างทางการเงินและภาระหนีสนิ บริษัท และบริษัทย่อย มีอตัราหนีสนิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น 3.90 

เท่า และ อตัราความสามารถในการชําระดอกเบีย -4.62 เท่า สาํหรับอตัราส่วนดงักลา่วข้างต้นลดลงเมือเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน เนืองมาจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทนุ 430.95 ล้านบาท เพิมขนึ 274.35 ล้านบาทเมือเทียบกบั

ช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน หรือในอตัราร้อยละ 175.19  

 

 

8. งบการเงนิ 
8.1 ตารางสรุปงบการเงนิ 

 

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556  

                     หนว่ย: พนับาท 

งบดุล 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 56 ร้อยละ 31 ธ.ค. 55 ร้อยละ 31 ธ.ค. 54 ร้อยละ 

สนิทรัพย์ 
          

 

  

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 243,588.95 6.49 24,500.74 0.73 34,874.36  1.58 

เงินลงทุนชวัคราว 101,765.66 2.71 1,014.38 0.03   

ลกูหนีการค้าสทุธิ 390,497.67 10.40 536,277.94 16.03 93,357.89 4.25 

ลกูหนีเงินประกนัผลงาน-สทุธิ 214,996.13 5.73 162,422.38 4.85      141,483.29 6.43 

มลูคา่งานทีเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บ 582,191.78 15.51 633,822.93 18.94 786,700.58  35.81 

เงินให้กู้ ยืมระยะสนัแก่บริษัทและบคุคลอืน 8,560.16 0.23 7,934.15 0.24 12,953.53 0.59 

วสัดคุงเหลือ 99,962.90 2.66 70,191.05 2.10 52,646.16 2.40 

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 483,292.77 12.88 548,856.77 16.40 378,802.05 17.25 

เงินจา่ยลว่งหน้าผู้ รับเหมาชว่ง 321,309.79 8.56 265,308.14 7.93 235,419.68  10.72 

ลกูหนีอืน 72,793.17 1.94 63,046.65 1.88 36,805.44  1.68 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 2,518,958.97 67.11 2,313,375.14 69.13 1,773,042.98 80.72 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

เงินลงทุนระยะยาวอืน -  -   -  - 
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งบดุล 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 56 ร้อยละ 31 ธ.ค. 55 ร้อยละ 31 ธ.ค. 54 ร้อยละ 

เงินฝากประจําทีติดภาระคําประกนั 62,592.27 1.67 71,370.94 2.13 52,391.85 2.39 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 857,682.17 22.85 788,839.90 23.57 196,934.46  8.96 

ทีดินทีไม่ได้ใช้ดําเนินงาน 663.00 0.02 663.00 0.02 663.00  0.03 

ทีดินรอการพฒันา - - - - 107,372.52 4.88 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,664.45 0.07 3,452.64 0.10 3,410.13  0.16 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-ต้นทุนการได้มาซงึสญัญาซือ

ขายไฟฟ้า 
11,129.80 0.30 7,600.00 0.23 7,600.00 0.35 

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือทีดิน - - - - 3,588.00 0.16 

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ทีจา่ย 180,384.41 4.80 117,594.51 3.51 49,795.33  2.27 

ภาษีเงินได้รอตดั 114,428.82 3.05 38,394.13 1.15   

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 4,939.30 0.13 5,160.68 0.15 1,706.40 0.08 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,234,484.23 32.89 1,033,075.81 30.87 423,461.68  19.28 

รวมสนิทรัพย์ 3,753,443.20 100.00 3,346,450.94 100.00 2,196,504.66 100.00 

หนีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น          

หนีสินหมุนเวียน           

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนั

การเงิน 
1,034,174.13 27.55 749,640.18 22.40 360,630.75 16.42  

เจ้าหนีการค้า 440,127.85 11.73 552,664.57 16.51 346,236.49 15.76    

เจ้าหนีอืน 260,541.77 6.94 110,900.75 3.31 33,899.76 1.54 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (กําหนด

ชําระใน 1 ปี) 
76,368 2.03 2,208.00 0.07 2,208.00 0.10 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทยอ่ย - - 9.86 - - - 

สว่นของหนีสินภายใต้สญัญาเชา่การเงินสว่นที

ครบกําหนดชําระในหนึงปี 
12,138.40 0.32 21,434.79 0.64 19,185.70  0.87 

ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 1,834.20 0.05 - -  -   -  

เจ้าหนีเงินประกนัผลงาน 72,139.82 1.92 102,798.04 3.07 79,805.96  3.63   

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 434,827.11 11.58 361,548.91 10.80 205,271.31 9.34 

เงินรับลว่งหน้าตามสญัญาจะซือจะขาย 1,824.70 0.05 1,475.00 0.04 - - 

รวมหนีสินหมนุเวียน 2,333,975.98 62.18 1,902,680.10 56.86 1,047,237.97 47.67 

หนีสินไม่หมนุเวียน        

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 636,996.00 16.97 768,451.00 22.96 321,872.00 14.65 

หนีสินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน-สทุธิ 11,377.08 0.30 19,861.98 0.59 19,712.62 0.89      

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,902.70 0.16 5,202.95 0.16 4,741.63  0.21  

รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 654,275.79 17.43 793,515.93 23.71 346,326.26  15.77  

รวมหนีสนิ 2,988,251.77 79.61 2,696,196.03 80.57 1,393,564.22 63.44  

ส่วนของผูถื้อหุ้น            

ทุนจดทะเบียน 504,000.00  504,000.00  504,000.00  

ทุนเรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว 503,904.36 13.43 419,997.27 12.55 419,997.27  19.12  

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 192,603.54 5.13 150,650.00 4.50 150,650.00 6.86       
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งบดุล 
งบการเงนิรวม 

31 ธ.ค. 56 ร้อยละ 31 ธ.ค. 55 ร้อยละ 31 ธ.ค. 54 ร้อยละ 

สว่นเกินทนุการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 11,500.00 0.31 -  - - 

ผลตา่งจากการเปลียนแปลงสดัสว่นเงินลงทุน 182,073.66 4.85 -  - - 

กําไร (ขาดทุน)           

   จดัสรรเพือสํารองตามกฎหมาย 21,750.00 0.58 21,750.00 0.65 20,000.00 0.91      

   กําไร (ขาดทุน) สะสมยงัไม่จดัสรร (466,157.09) (12.42) (19,042.07) (0.57) 167,013.35 7.60   

รวมสว่นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 445,674.47 11.87 573,355.21 17.13 757,660.62 34.50  

สว่นของผู้ถือหุ้นสว่นน้อย 319,516.96 8.51 76,899.70 2.30 45,279.81 2.06 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 765,191.43 20.39 650,254.90 19.43 802,940.44  36.55  

รวมหนีสนิและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,753,443.20 100.00 3,346,450.94 100.00 2,196,504.66  100.00  

 

 

 

 

 

 

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า 

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 
          หน่วย: พนับาท 

งบกาํไรขาดทุน 2556 ร้อยละ 2555 ร้อยละ 2554 ร้อยละ 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 2,202,280.90 84.82 2,534,769.01 98.60 2,489,830.59 99.64 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 183,634.05 7.07 - - - - 

รายได้ขายอสงัหาริมทรัพย์ 209,921.65 8.08 22,310.00 0.87  -  - 

รายได้อืน 838.42 0.03 13,695.05 0.53 8,946.70 0.36 

   รวมรายได้ 2,596,675.02 100.00 2,570,774.06 100.00 2,498,777.29 100.00 

ต้นทุนงานรับเหมาก่อสร้าง 2,457,106.93 81.58 2,480,705.54 89.88 2,270,812.59 93.90 

ต้นทุนจากการขายไฟฟ้า 119,738.23 3.98 - - - - 

ต้นทุนขายอสงัหาริมทรัพย์ 168,736.92 5.60 24,204.18 0.88   

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 252,178.03 8.37 131,476.29 4.76 124,917.72 5.17 

หนีสงสยัจะสญู 14,161.65 0.47 82,384.94 2.98 - - 

   รวมค่าใช้จ่าย 3,011,921.76 100.00 2,718,770.95 98.50 2,395,730.31  99.07 

กําไร(ขาดทุน) ก่อนดอกเบียจา่ยและภาษี

เงินได้ 

(415,246.74)  (147,996.90)  103,046.98  

ต้นทุนทางการเงิน 89,721.44  41,509.61 1.50 22,383.45 0.93 

ภาษีเงินได้ 74,011.41  32,903.58 -  (31,837.79)  

กาํไรสุทธิ (430,956.79)  (156,602.93)  48,825.74  

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (0.89)  (0.37)  0.12   
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บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า 

สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554 – 2556 

          หนว่ย : พนับาท 

งบกระแสเงนิสด 2556 2555 2554 

กาํไรสุทธิก่อนภาษี (504,968.20) (189,506.51) 80,663.53 

รายการปรับกระทบกําไรสทุธิใช้ไปในจากกิจกรรมดําเนินงาน     

   หนีสงสยัจะสญู 14,161.65 82,384.94 48.15 

   คา่เสือมราคาและตดัจําหนา่ย 59,330.64 50,249.01 35,179.26 

คา่ตดัจําหนา่ย 7,268.23 - - 

คา่เผือการด้อยคา่ในสินทรัพย์ 2,236.16 - - 

   กําไร(ขาดทุน)จากการขายอุปกรณ์ (2,050.11) (1,019.96)  (100,32) 

   กําไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 

   สว่นแบง่ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม - - - 

   ตดัจําหน่ายมลูคา่ตามบญัชีของบริษัทยอ่ยทีตํากว่าราคาทนุ - - 771.16 

   ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน - - - 

ประมาณการหนีสินของผลประโยชน์พนกังาน 699.76 461.31 1,438.70 

ประมาณหนีสินผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึน 107,460.49   

ประมาณการหนีสินทีคาดวา่จะเกิดขึน 63,270.05   

   ดอกเบียจา่ย 89,721.44 41,509.61 22,383.45 

สว่นเกินทนุจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 11,500.00   

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดําเนินงาน (151,369.89) (15,921.59) 140,383.94 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิมขนึ) ลดลง      

   ลกูหนีการค้า – กิจการทีเกียวข้องกนั (315.43) (3.45)  (3.57) 

   ลกูหนีการค้า – บริษัทอืน 137,484.62 (480,860.83) 154,491.04 

ลกูหนีอืน (11,632.00) (22,979.16) 0 

   มลูคา่งานทีเสร็จแตย่งัไม่เรียกเก็บ 46,830.36 110,480.56  (92,704.74) 

   ลกูหนีเงินประกนัผลงาน (52,573.75) (20,939.09)  (59,151.64) 

อสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 65,564.01 (62,682.20) (376,023.16) 

   เงินจา่ยลว่งหน้าผู้ รับเหมาชว่ง (54,865.97) (31,606.13)  (44,179.38) 

   วสัดคุงเหลือ (29,771.86) (17,544.89) 7,083.51 

   สินทรัพย์หมนุเวียนอืน - - (16,668.86) 

   สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 221.38 (3,454.28) 1,807.97 

หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)     

   เจ้าหนีการค้า (112,536.72) 206,428.08 (126,059.58) 

   เจ้าหนีอืน (22,812.14) 73,684.79  -  

   เจ้าหนีเงินประกนัผลงาน (30,658.22) 22,992.09    24,834.66 

เงินรับลว่งหน้าตามสญัญาจะซือจะขาย 349.70 1,475.00 - 

   เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 73,278.20 156,277.60 11,967.19 

   หนีสินหมนุเวียนอืน - -  1,685.73 

เงนิสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน (142,807.69) (84,653.51) (372,529.75) 

   จา่ยดอกเบีย (87,998.83) (38,193.41) (28,117.06) 

   จา่ยภาษีเงินได้ (62,978.99) (67,799.19) (64,508.37) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดําเนินงาน (293,785.51) (190,646.10) (465,155.18) 
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งบกระแสเงนิสด 2556 2555 2554 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน     

   เงินฝากประจําทีติดภาระคําประกนัลดลง (เพิมขึน) 8,778.68 (18,979.10) (491.74) 

เงินลงทุนชวัคราว (100,751.27) (1,014.38) - 

   เงินสดจา่ยเพือลงทุนในบริษัทยอ่ย - - (11,440.00) 

   เงินสดจา่ยเพือลงทุนในบริษัทร่วม - - - 

   เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วม - - - 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทีมีในบริษัทยอ่ย ณ วนัซือกิจการ 

   (หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 29) 

- -          216.23 

   เงินให้กู้ ยืมระยะสนัแก่บริษัทและบคุคลอืนลดลง (เพิมขึน) (626.01) 5,019.38  (10,347.91) 

   เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 3,841.43 2,440.11        272.77 

   เงินสดจา่ยเพือซืออาคารและอุปกรณ์ (133,640.56) (641,416.09) (65,802.84) 

   เงินสดจา่ยเพือซือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน-ต้นทนุการได้มาซงึสญัญาซือขายไฟฟ้า (3,529.80) - - 

   เงินสดจา่ยเพือซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (878.05) (1,591.10) - 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมการลงทุน (226,805.59) (655,541.18) (194,966.02) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจดัหาเงิน     

   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน 284,533.95 389,009.43 220,270.33 

   เงินกู้ ยืมระยะสนัจากบคุคลทีเกียวข้องกนัเพิมขึน(ลดลง)  - - 

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 198,049.00 465,643.00 325,000.00 

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (255,344.00) (19,064.00) (920.00) 

เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทยอ่ย (9.86) 9.86   - 

   เงินสดจา่ยคืนหนีสินตามสญัญาเชา่การเงิน (21,943.11) 1,788.52  (15,759.29) 

   รับเงินจากการเพิมทุน 185,705.08 32,025.46 42,000.01  

   เงินสดจา่ยสําหรับต้นทุนการจดัจําหน่ายหุ้น - -  -  

   จา่ยเงินปันผล - (33,598.61)  (6,667.01) 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นในบริษัทยอ่ยของผู้มีสว่นได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคมุในบริษัทยอ่ย 223,317.50 - - 

รับเงินคา่หุ้น 125,860.62 - - 

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมการจัดหาเงนิ 739,679.30 835,813.66 563,924.11 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (เพมิขึน) ลดลง 219,088.20 (10,373.62)  (96,197.09) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นปี 24,500.74 34,874.36 131,071.45 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันสนิปี 243,588.95 24,500.74 34,874.36 

 

ค) ตารางอัตราส่วนทางการเงนิทีสําคัญ 
 

อัตราส่วนทางการเงนิ สําหรับ ปี 2554 - 2556 (งบการเงินรวม) 
 

 2556 2555 2554 

อัตราส่วนสภาพคล่อง      

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.08 1.69  1.56 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 0.53 0.12  0.41 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 0.13 -0.44  0.07 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า (billed) (เท่า) 4.69 14.59  9.15 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (billed) (วนั) 77.83 24.67  39.34 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีการค้า (billed+unbilled) (เท่า) 4.29 2.73  2.03 

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย (billed+unbilled) (วนั) 85.14 131.71  177.50 
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 2556 2555 2554 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 32.27 40.41  35.44 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย (วนั) 11.31 8.91  10.16 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี (เท่า) 5.53 5.55  3.86 

ระยะเวลาชําระหนี (วนั) 65.99 64.88  93.35 

Cash Cycle (เท่า) 30.46 75.74  94.31 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร         

อตัรากําไรขนัต้น (%) -5.77 8.80  10.84 

อตัรากําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  (%) -15.45 4.12  6.28 

อตัรากําไรอืน (%) 0.006 0.36  0.55 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) -68.17 -428.90  45.07 

อตัรากําไรสทุธิ (%) -16.60 1.95  4.16 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) -87.83 6.42  12.27 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน        

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) -11.36 2.53  5.30 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) -50 49.73  93.13 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.69 1.30  1.27 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ        

อตัราสว่นหนีสินตอ่สว่นของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.91 1.74  1.31 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย (เท่า) -4.47 1.59 4.60  

อตัราการจา่ยเงินปันผล         (%)   - - 68.82  

     

 

 8.2  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

 บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี ให้แก่ 

 - ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีทีผ่านมามีจํานวนเงินรวม 0 บาท 

 - สํานักงานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกับผู้ สอบบัญชีและสํานัก

งานสอบบญัชีทีผู้สอบบญัชีสงักดั ในรอบปีบญัชีทีผ่านมามีจํานวนเงินรวม 2,110,000 บาท เกินจาก

ทีขอนมุติัไว้ 90,000 บาท เนืองจากมีบริษัทย่อยเกิดขนึใหม่ในระหว่างปีอีก 3 บริษัท 

 

ค่าบริการอืน (non-audit fee) 

 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืนให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือ

สาํนกังานสอบบัญชีทีผู้สอบบัญชีสงักัด  บคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสาํนกังานสอบบัญชีที

ผู้สอบบัญชีสงักัด ในรอบปีบญัชีทีผ่านมา 
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9. เอกสารงบการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 64 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 65 

 

 
 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 66 

 

 
 

 

 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 67 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 68 

 

 
 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 69 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 70 

 

 
 

 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 71 

 

 
 

 

 

 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 72 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 73 

 

 
 

 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 74 

 

 
 

 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 75 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 76 

 

 
 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 77 

 

 
 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 78 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 79 

 

 
 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 80 

 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 81 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 82 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 83 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 84 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 85 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 86 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 87 

 

 
 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 88 

 

 
 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 89 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 90 

 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 91 

 

 
 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 92 

 

 
 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 93 

 

 
 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 94 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 95 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 96 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 97 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 98 

 

 
 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 99 

 

 
 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 100 

 

 
 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 101 

 

 
 

 

 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 102 

 

 
 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 103 

 

 
 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 104 

 

 
 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 105 

 

 
 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 106 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 107 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 108 

 

 
 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 109 

 

 
 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 110 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 111 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 112 

 

 
 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 113 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 114 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 115 

 

 
 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 116 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 117 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 118 

 

 



THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 2013 

 

TPOLY | Annual Report 2556 119 

 

 
 




