
 

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ                  
งวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                         
งบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำ
และน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผล             
กำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล        
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำมบุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืนกำรสอบทำนน้ีมีขอบเขต
จ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมี
นยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงิน                                      
ระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไมไ่ดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตขอ้มูลและเหตุกำรณ์ท่ีเนน้ในวรรคถดัไป
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ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

โดยมิไดเ้ป็นกำรใหข้อ้สรุปอยำ่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. กำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 1.2 เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง    
ของกลุ่มบริษทั ตำมท่ีปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสิน
หมุนเวยีนสูงกวำ่สินทรัพยห์มุนเวยีนเป็นจ ำนวน 1,223 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ 1,204 ลำ้นบำท) และ                 
มีกำรใชเ้งินในกำรลงทุนต่ำงๆเป็นจ ำนวนมำก 

บริษทัฯมีหุน้กูท่ี้จะถึงก ำหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2560 จ ำนวนเงิน 500 ลำ้นบำท และในไตรมำส                
ท่ีสองและสำมของปี 2561 จ ำนวนเงิน 986 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำ                                                     
กูย้มืเงินจำกธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน 2,205 ลำ้นเยน (ประมำณ 637 ลำ้นบำท) เพื่อท่ีจะน ำเงิน                                      
ไปช ำระคืนเงินท่ีบริษทัฯไดช้ ำระค่ำหุน้ในบริษทัซ่ึงด ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในประเทศ
ญ่ีปุ่น ซ่ึงบริษทัฯไดห้ำแหล่งเงินกูไ้ปจ่ำยช ำระค่ำหุน้ดงักล่ำวไปแลว้ บริษทัฯจึงจะน ำเงินท่ีไดไ้ปจ่ำยช ำระหุน้กูท่ี้
ถึงก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2560 ดงักล่ำวจ ำนวน 500 ลำ้นบำท และเงินส่วนท่ีเหลือจะน ำไปช ำระเงิน
กูย้มืจำกธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงวธีิกำรเบิกเงินกูย้งัตอ้งมีขั้นตอน เช่น กำรจดจ ำนองหลกัทรัพย ์กำรน ำส่ง
เอกสำรหลกัฐำนตำมท่ีระบุในสัญญำ และพิธีกำร รวมถึงตอ้งมีระยะเวลำในกำรเบิกเงินกู ้ระยะเวลำดงักล่ำว
กระชั้นชิด อยำ่งไรก็ตำม ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัยนืยนัวำ่จะไดเ้งินมำทนัตำมควำมตอ้งกำรใชใ้นวนัท่ี 20 
พฤศจิกำยน 2560 

นอกจำกน้ี บริษทัฯมีแผนและไดมี้กำรเร่ิมเจรจำล่วงหนำ้ไวแ้ลว้ในกำรหำแหล่งเงินกูเ้พิ่มเติมเพื่อไถ่ถอนหุน้กู้
ส่วนท่ีเหลือแต่ยงัไม่ไดล้งนำมในสัญญำกูย้มืเงินใดๆเพิ่มเติม และยงัมีควำมไม่แน่นอนอยู ่

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 14 บริษทัฯผดิเง่ือนไขตำมสัญญำเงินกู้
กบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึง ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหวำ่งเจรจำขอผอ่นผนักบัธนำคำรดงักล่ำว ซ่ึงฝ่ำย
บริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่จะไดรั้บกำรผอ่นผนัในท่ีสุด 

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ดงักล่ำวแสดงใหเ้ห็นวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็นเหตุใหเ้กิด
ขอ้สงสัยอยำ่งมำกเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  

บริษทัฯตอ้งด ำเนินกำรเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงเงินทุนท่ีเพียงพอในกำรด ำเนินงำนและช ำระภำระผกูพนัในอนำคต
เม่ือถึงก ำหนด บริษทัฯไดล้งทุนไปในเร่ืองต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก (ตำมท่ีกล่ำวในวรรคเนน้ขอ้มูลและ
เหตุกำรณ์ขอ้ 2 ถึงขอ้ 5) บริษทัฯควรตอ้งพิจำรณำวำ่ควรมีกำรขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย เรียกคืน
เงินลงทุนอ่ืนในรูปตัว๋แลกเงิน เร่งรัดเพื่อใหไ้ดผ้ลก ำไรเป็นเงินคืนจำกเงินลงทุนในโรงไฟฟ้ำ เพื่อน ำเงิน
กลบัมำใชอ้ยำ่งเพียงพอ และ/หรือควรตอ้งด ำเนินกำรเพื่อจดัหำเงินจำกแหล่งอ่ืน  
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2. เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 จ  ำนวนเงินประมำณ 852 ลำ้นบำท) 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 4.1 บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สำมญัของ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เงินลงทุนในหุน้ดงักล่ำวคิดเป็น
ประมำณร้อยละ 14 ของหุน้ทุนทั้งหมดของบริษทันั้น ซ่ึงผูถื้อหุน้บำงส่วนของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทันั้นดว้ย บริษทัฯไดแ้จง้วำ่บริษทัฯไม่มีควำมตั้งใจท่ีจะเขำ้ไปมีส่วนร่วมบริหำรงำนในบริษทันั้น                                          
และไม่มีอิทธิพลเหนือบริษทัดงักล่ำว ในเดือนมิถุนำยน 2559 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนกำรจดัประเภทเงินลงทุนน้ี
จำกหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำยเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ โดยถือพื้นฐำนจำกวตัถุประสงคใ์นกำรถือเงินลงทุนตำมมติ                                   
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ และในปี 2559 บริษทัฯรับรู้ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำร                                   
ตีรำคำหลกัทรัพยด์งักล่ำว (โดยค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุดของหุน้ดงักล่ำวในตลำดหลกัทรัพย ์                                            
เอ็ม เอ ไอ ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2559) เป็นจ ำนวนเงิน 653 ลำ้นบำท อยำ่งไรก็ตำม หลงัจำกนั้น ปรำกฎวำ่
บริษทัฯไดมี้กำรซ้ือขำยหุน้น้ีในปริมำณท่ีต ่ำและไม่สม ่ำเสมอ ซ่ึงประเมินแลว้ท ำใหข้ำดหลกัฐำนสนบัสนุน
กำรจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ เงินลงทุนดงักล่ำวจึงถูกจดัประเภทใหม่กลบัเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย
และถือเป็นเงินลงทุนระยะยำวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 เป็นตน้ไป ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรตีรำคำ
หลกัทรัพยด์งักล่ำวในระหวำ่งงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 จ ำนวนประมำณ 50 ลำ้นบำท 
(สุทธิจำกผลกระทบของกำรท่ีบริษทัดงักล่ำวออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัในไตรมำสท่ีสองของ
ปี 2560) จึงน ำไปบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงผำ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

เงินลงทุนดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 852 ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
สินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีควำมเส่ียงกระจุกตวัอยูท่ี่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพียง
บริษทัเดียว มูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวของบริษทัฯข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนและรำคำตลำดในอนำคต
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว และกำรท่ีบริษทัฯจะตดัสินใจขำยเงินลงทุนน้ี 
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3. เงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืน (ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 จ  ำนวนเงินประมำณ 195 ลำ้นบำท และ 80 ลำ้นบำท) 

3.1  ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล ขอ้ 4.2 บริษทัฯลงทุนในตัว๋แลกเงิน
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (รำยเดียวกบัตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ในขอ้ 2) โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี                             
31 ธนัวำคม 2559 เป็นจ ำนวนเงิน 450 ลำ้นบำท ซ่ึงในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2560 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัได้
จ่ำยคืนตัว๋แลกเงินเม่ือถึงก ำหนดใหแ้ก่บริษทัฯเป็นจ ำนวน 120 ลำ้นบำท และบริษทัฯไดล้งทุนในตัว๋
แลกเงินของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีเพิ่มอีก 30 ลำ้นบำท ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัฯมีกำรขยำยก ำหนด
ช ำระคืนใหแ้ก่บริษทัดงักล่ำวเม่ือครบก ำหนดช ำระคืนเป็นจ ำนวนหลำยคร้ัง ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 3 
ของปี 2560 บริษทัฯไดรั้บกำรช ำระเงินคืนตัว๋แลกเงินดงักล่ำวเพิ่มอีกจ ำนวน 165 ลำ้นบำท ท ำใหมี้ยอด
คงคำ้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 เป็นจ ำนวน 195 ลำ้นบำท โดยมีกำรขยำยก ำหนดช ำระคืนตัว๋แลกเงิน
จนถึงเดือนพฤศจิกำยน 2560 ตัว๋แลกเงินเหล่ำน้ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

บริษทัฯไดแ้จง้เหตุผลของกำรขยำยก ำหนดช ำระคืนวำ่ บริษทัฯตอ้งกำรบริหำรสภำพคล่องซ่ึงอยู่
ระหวำ่งรอก ำหนดกำรใชเ้งินตำมแผนกำรใชเ้งินในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ภิพ และ
บริษทัฯไดแ้จง้วำ่ไดมี้กำรประเมินเครดิตของผูอ้อกตัว๋แลกเงินเหล่ำน้ีแลว้ และเช่ือวำ่จะไดรั้บช ำระคืน
ตัว๋แลกเงินทั้งหมดในอนำคตโดยไม่มีกำรผดินดัช ำระคืน 

เงินลงทุนในตัว๋แลกเงินน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 คิดเป็นร้อยละ 11 ของสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่ม
บริษทั ถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีควำมเส่ียงกระจุกตวัอยูท่ี่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพียงบริษทัเดียว (รำยเดียวกบั
ตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ในขอ้ 2) กำรจะไดรั้บช ำระคืนตัว๋แลกเงินดงักล่ำวข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถในกำร
จ่ำยคืนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว 

3.2  นอกจำกน้ี บริษทัฯยงัไดล้งทุนในตัว๋แลกเงินของบริษทัอ่ืนโดยมียอดคงคำ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
จ ำนวน 150 ลำ้นบำท ซ่ึงในระหวำ่งไตรมำสท่ี 1 ของปี 2560 บริษทัฯไดรั้บช ำระคืนตัว๋แลกเงินเพียง                                                    
70 ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 80 ลำ้นบำท มีกำรขยำยก ำหนดช ำระคืนใหแ้ก่บริษทัดงักล่ำว                                                                                
เม่ือครบก ำหนดช ำระคืนเป็นจ ำนวนหลำยคร้ัง ซ่ึงจนถึงวนัท่ีในรำยงำนน้ีไดข้ยำยก ำหนดช ำระคืนถึง                                          
เดือนพฤศจิกำยน 2560 ตัว๋แลกเงินน้ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั บริษทัฯไดแ้จง้เหตุผลของกำรขยำยก ำหนด
ช ำระคืนดว้ยเหตุผลเดียวกบัขอ้ 3.1 และบริษทัฯไดแ้จง้วำ่ไดมี้กำรประเมินเครดิตของผูอ้อกตัว๋แลกเงิน
เหล่ำน้ีแลว้ และเช่ือวำ่จะไดรั้บช ำระคืนตัว๋แลกเงินทั้งหมดในอนำคตโดยไม่มีกำรผดินดัช ำระคืน                              
กำรจะไดรั้บช ำระคืนตัว๋แลกเงินดงักล่ำวข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถในกำรจ่ำยคืนของผูกู้ ้ 
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4. เงินลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่น (ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 - 
บนัทึกเป็นสินทรัพยป์ระเภทต่ำงๆ เช่น ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เงินจ่ำยล่วงหนำ้                                                  
และค่ำควำมนิยมรวมจ ำนวนเงินสุทธิประมำณ 451 ลำ้นบำท หลงัหกัส ำรองเผื่อกำรดอ้ยค่ำไปแลว้จ ำนวนเงิน
ประมำณ 183 ลำ้นบำท)  

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 8.2 ในระหวำ่งปี 2559 Tluxe Holdings 
Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดล้งทุนซ้ือหุ้นสำมญัทั้งหมดของ PPSN Company Limited และ  
Sumo Power Company Limited บริษทัเหล่ำน้ีมีแผนท่ีจะด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อน                                     
ใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบวำ่โรงผลิตไฟฟ้ำก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสร้ำง และ                                                
โรงผลิตไฟฟ้ำบำงแห่งยงัไม่มีสัญญำกำรขำยไฟใหก้บัลูกคำ้ ในระหวำ่งงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่ำวทั้งหมดรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน บริษทัฯไดแ้จง้วำ่
สถำนะของโครงกำรยงัคงเหมือนกบัวนัส้ินปีท่ีแลว้ คือจำกแผนกำรลงทุนโรงผลิตไฟฟ้ำ 12 แห่ง มี 2 แห่งท่ี
เร่ิมด ำเนินกำรแลว้ ส่วนอีก 10 แห่งอยูใ่นระหวำ่งเตรียมกำรด ำเนินงำน นอกจำกนั้น บริษทัยอ่ยอีกแห่งของ
บริษทัฯคือ SNS Power Company Limited ไดล้งทุนซ้ือโรงผลิตไฟฟ้ำท่ีด ำเนินงำนแลว้อีก 1 แห่ง ทั้งน้ี       
ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 3 ของปี 2560 บริษทัยอ่ยมีกำรจ่ำยเงินค่ำก่อสร้ำงและค่ำซ้ือสินทรัพยข์องโรงผลิต
ไฟฟ้ำท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมด ำเนินงำนเพิ่มอีกจ ำนวน 37 ลำ้นบำท เงินลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวไดบ้นัทึกเป็น
สินทรัพยป์ระเภทต่ำงๆในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมจ ำนวนเงินสุทธิประมำณ 451 ลำ้นบำท หลงัหกัส ำรอง
เผือ่กำรดอ้ยค่ำไปแลว้จ ำนวนเงินประมำณ 183 ลำ้นบำท กำรจะไดรั้บคืนมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวข้ึนอยู่
กบัควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงใหโ้ครงกำรเสร็จสมบูรณ์และผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรในอนำคต 
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5. เงินลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่น (ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 - 
บนัทึกเป็นสินทรัพยป์ระเภทต่ำงๆ เช่น ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เงินจ่ำยล่วงหนำ้                                                  
และตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วนจ ำนวนเงินประมำณ 809 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยค่ำใชจ่้ำยท่ี
เก่ียวขอ้งในกำรซ้ือกิจกำรจ ำนวนเงิน 98 ลำ้นบำท)  

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลขอ้ 8.2.5 (ก) ในระหวำ่งเดือนสิงหำคม 2560 
และ กนัยำยน 2560 Geothermal Power A Company Limited และ Geothermal Power B Company Limited   
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดล้งทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ โดยกำรเขำ้ซ้ือหุน้
ทั้งหมดของบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่นจ ำนวน 5 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยโรงผลิตไฟฟ้ำ 10 แห่ง ซ่ึงมี 2 
แห่งท่ีเร่ิมด ำเนินกำรแลว้ มูลค่ำเงินลงทุนทั้งหมดประมำณ 835 ลำ้นบำท ปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำรใหมี้กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัซ้ือกิจกำร ซ่ึงจะถูก
ด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในระยะเวลำสิบสองเดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือกิจกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) ณ วนัซ้ือกิจกำร บริษทัฯบนัทึกผลแตกต่ำงระหวำ่งตน้ทุนกำร
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงสูงกวำ่มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 248 ลำ้นบำท ไวเ้ป็น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนภำยใตห้วัขอ้ “ตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
ของบริษทัฯ 

ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5419 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤศจิกำยน 2560 



บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 45,569                73,202                17,485                25,353                
เงินลงทนุชัว่คราว 4
   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - เพ่ือคา้ -                         1,027,603           -                         1,027,603           
   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - เผ่ือขาย 206,152              147,307              206,152              147,307              
   อ่ืนๆ 275,500              600,170              275,500              600,170              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 234,972              189,729              296,138              213,849              
สินคา้คงเหลือ 6 259,060              222,535              259,060              222,535              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 31,340                21,415                5,168                  5,717                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,052,593           2,281,961           1,059,503           2,242,534           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 7,791                  7,724                  7,791                  7,724                  
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -                         -                         3,000                  3,000                  
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 -                         532                    -                         -                         
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 10 1,106,301           5,450                  1,106,301           5,450                  
ลูกหน้ีระยะยาว 5 -                         -                         -                         -                         
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 74,107                61,590                1,606,392           539,360              
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 10,376                10,376                10,376                10,376                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,521,577           908,688              684,674              701,879              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 90,662                75,093                8,592                  8,252                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,717                43,129                30,520                37,456                
ค่าความนิยม 16,630                19,082                -                         -                         
ตน้ทนุการซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน 8.2.5 248,142              -                         -                         -                         
เงินจ่ายล่วงหนา้ 13 196,557              144,641              43,303                3,600                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,062                11,042                4,754                  5,182                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,318,922           1,287,347           3,505,703           1,322,279           

รวมสินทรัพย์ 4,371,515           3,569,308           4,565,206           3,564,813           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 558,315              -                         558,315              -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 15 223,512              120,749              212,554              115,168              
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                         1,540                  -                         -                         
หุ้นกู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 16 1,482,158           496,718              1,482,158           496,718              
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว - ส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,847                  918                    1,847                  918                    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,225                  116                    4,844                  -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,800                  10,016                3,389                  2,848                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,275,857           630,057              2,263,107           615,652              

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 16 258,751              979,062              258,751              979,062              
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,532                  1,492                  3,532                  1,492                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 109,723              127,677              108,614              126,466              
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 13,371                11,674                13,371                11,674                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 385,377              1,119,905           384,268              1,118,694           

รวมหนีสิ้น 2,661,234           1,749,962           2,647,375           1,734,346           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 568,451,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 568,452              568,452              568,452              568,452              
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 563,050,687 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 563,051              563,051              563,051              563,051              
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 489,124              489,124              489,124              489,124              
ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 41,479                41,479                41,479                41,479                
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 56,845                56,845                56,845                56,845                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 530,881              673,824              722,392              679,035              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 28,901                (4,977)                44,940                933                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,710,281           1,819,346           1,917,831           1,830,467           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,371,515           3,569,308           4,565,206           3,564,813           
-                         -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 515,252              390,987              508,526              386,024              
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 611                     55,326                611                     55,326                
ดอกเบ้ียรับ 5,782                  9,819                  21,737                16,217                
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          11,107                -                          -                          
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          21,003                -                          -                          
รายไดอ่ื้น 5,825                  2,803                  5,835                  2,802                  
รวมรำยได้ 527,470              491,045              536,709              460,369              
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 427,211              335,370              420,559              331,637              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 18,018                11,699                18,018                11,699                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 53,161                42,162                42,283                38,491                
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 19,286                3,115                  1,451                  1,453                  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 8.2.5 97,938                -                          -                          -                          
รวมค่ำใช้จ่ำย 615,614              392,346              482,311              383,280              
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (88,144)               98,699                54,398                77,089                
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (162)                    (29)                      -                          -                          
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (88,306)               98,670                54,398                77,089                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (28,605)               (21,535)               (28,605)               (21,524)               
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (116,911)             77,135                25,793                55,565                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (5,164)                 (6,996)                 -4,977 (5,621)                 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (122,075)             70,139                20,816                49,944                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (11,339)               2,803                  -                          -                          
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 46,903                351                     46,903                351                     
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 35,564                3,154                  46,903                351                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 35,564                3,154                  46,903                351                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (86,511)               73,293                67,719                50,295                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรต่อหุ้น 18
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.22)                   0.12                    0.04                    0.09                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 1,355,694           1,072,642           1,335,816 1,067,651
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 4,447                  96,217                4,447                  96,217                
ดอกเบ้ียรับ 21,928                29,561                60,401                38,190                
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                          11,017                -                          2,987                  
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          11,107                -                          -                          
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          21,003                -                          -                          
รายไดอ่ื้น 14,523                4,857                  13,061                7,764                  
รวมรำยได้ 1,396,592           1,246,404           1,413,725           1,212,809           
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 1,127,263           910,885              1,109,526           907,152              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 47,432                29,994                47,431                29,994                
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 144,792              126,675              121,805              120,179              
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          4,389                  
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 38,280                -                          8,713                  -                          
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 8.2.5 97,938                -                          -                          -                          
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,455,705           1,067,554           1,287,475           1,061,714           
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (59,113)               178,850              126,250              151,095              
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (529)                    (15,222)               -                          -                          
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (59,642)               163,628              126,250              151,095              
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (72,408)               (50,837)               (72,404)               (50,833)               
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (132,050)             112,791              53,846                100,262              
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 (10,893)               (18,564)               (10,489)               (17,189)               
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (142,943)             94,227                43,357                83,073                
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                          (7,403)                 -                          -                          
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (142,943)             86,824                43,357                83,073                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (10,129)               4,626                  -                          -                          
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 44,007                5,990                  44,007                5,990                  
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 33,878                10,616                44,007                5,990                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 33,878                10,616                44,007                5,990                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (109,065)             97,440                87,364                89,063                

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (142,943)             94,227                43,357                83,073                
   ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                          (2,740)                 -                          -                          

(142,943)             91,487                43,357                83,073                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                          (4,663)                 

-                          (4,663)                 
(142,943)             86,824                

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                          -                          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (109,065)             104,843              87,364                89,063                
   ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                          (2,740)                 -                      -                          

(109,065)             102,103              87,364                89,063                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                          (4,663)                 

-                          (4,663)                 
(109,065)             97,440                

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม)่

ก ำไรต่อหุ้น 18
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.25)                   0.16                    0.08                    0.15                    

ก ำไรต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 18
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.25)                   0.17                    0.08                    0.15                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูมี้

ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุน ส่วนเกินทุน ส่วนไดเ้สียท่ี

การแปลงค่า จากการวดั จากการเปล่ียนแปลง รวม รวม ไมมี่อ านาจ

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการจ่าย งบการเงินท่ีเป็น มลูค่าเงินลงทุนใน สดัส่วนการถือหุ้น องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม รวม

และช าระแลว้ มลูค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 563,051               489,124               41,479                     56,845                 432,752               -                                        (5,279)                               3,678                                (1,601)                         1,581,650           12,451                 1,594,101           

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                           -                           -                               -                           91,487                 -                                        -                                        -                                        -                                  91,487                 (4,663)                 86,824                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                               -                           -                           4,626                                5,990                                -                                        10,616                        10,616                 -                           10,616                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                           -                           -                               -                           91,487                 4,626                                5,990                                -                                        10,616                        102,103               (4,663)                 97,440                 

บริษทัยอ่ยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน -                           -                           -                               -                           -                           -                                        -                                        -                                        -                                  -                           11,250                 11,250                 

ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                               -                           3,678                   -                                        -                                        (3,678)                               (3,678)                         -                           (19,038)               (19,038)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 563,051               489,124               41,479                     56,845                 527,917               4,626                                711                                   -                                        5,337                          1,683,753           -                           1,683,753           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 563,051               489,124               41,479                     56,845                 673,824               (5,910)                               933                                   -                                        (4,977)                         1,819,346           -                           1,819,346           

ขาดทุนส าหรับงวด -                           -                           -                               -                           (142,943)             -                                        -                                        -                                        -                                  (142,943)             -                           (142,943)             
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                               -                           -                           (10,129)                             44,007                              -                                        33,878                        33,878                 -                           33,878                 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                           -                               -                           (142,943)             (10,129)                             44,007                              -                                        33,878                        (109,065)             -                           (109,065)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 563,051               489,124               41,479                     56,845                 530,881               (16,039)                             44,940                              -                                        28,901                        1,710,281           -                           1,710,281           

-                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ก าไรสะสม

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทนุ

จากการวดั รวม
ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนทนุจากการจ่าย มูลค่าเงินลงทนุใน องคป์ระกอบอ่ืน รวม
และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 563,051                489,124                41,479                    56,845                  451,979                (5,279)                            (5,279)                       1,597,199             
ก าไรส าหรับงวด -                            -                            -                             -                            83,073                  -                                     -                               83,073                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                             -                            -                            5,990                             5,990                        5,990                    

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                             -                            83,073                  5,990                             5,990                        89,063                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 563,051                489,124                41,479                    56,845                  535,052                711                                711                           1,686,262             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 563,051                489,124                41,479                    56,845                  679,035                933                                933                           1,830,467             
ก าไรส าหรับงวด -                            -                            -                             -                            43,357                  -                                     -                               43,357                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                            -                             -                            -                            44,007                           44,007                      44,007                  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                             -                            43,357                  44,007                           44,007                      87,364                  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 563,051                489,124                41,479                    56,845                  722,392                44,940                           44,940                      1,917,831             

-                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (132,050)               112,791                 53,846                   100,262                 
บวก ขาดทนุก่อนภาษีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                            (7,453)                   -                            -                            
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (132,050)               105,338                 53,846                   100,262                 
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 72,710                   77,139                   58,900 69,762
   ตดัจ  าหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกตัว๋แลกเงิน -                            1,002                     -                            1,002                     
   ตดัจ  าหน่ายค่าธรรมเนียมในการกูเ้งินระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 115                        -                            115                        -                            
   ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 6,543                     5,453                     6,543                     5,453                     
   หน้ีสูญ 1,054                     2,423                     1,054                     2,423                     
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 4,772 -1,219 4,772 -1,219
   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (6,230)                   (5,803)                   (6,230)                   (5,901)                   
   ตดัจ  าหน่ายสินคา้คงเหลือ 972                        -                            972                        -                            
   ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                            (96,550)                 -                            (96,550)                 
   ขาดทนุจากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                            3,286                     -                            3,286                     
   ก  าไรจากการขายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (4,447)                   (2,953)                   (4,447)                   (2,953)                   
   ตดัจ  าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 630                        -                            630                        -                            
   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                            44                          -                            44                          
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,297)                   66                          (1,732)                   80                          
   ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของมูลค่าเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            4,389                     
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                            (11,107)                 -                            -                            
   ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือบริษทัยอ่ย 97,938                   -                            -                            -                            
   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                            (21,003)                 -                            -                            
   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุบริษทัร่วม 529                        15,222                   -                            -                            
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,697                     1,676                     1,697                     1,521                     
   เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ (122)                      (119)                      (122)                      (119)                      
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 29,540                   (3,749)                   902                        (3,757)                   
   ดอกเบ้ียรับ (21,928)                 (29,591)                 (60,401)                 (38,190)                 
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 64,150                   45,416                   64,146                   44,356                   
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 113,576                 84,971                   120,645                 83,889                   
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน/ลูกหน้ีระยะยาว (74,515)                 (31,860)                 (73,830)                 (28,510)                 
   สินคา้คงเหลือ (31,267)                 132,281                 (31,267)                 133,828                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8,008                     14,924                   549                        48                          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (650)                      (1,269)                   (202)                      (325)                      
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 87,966                   (23,000)                 92,814                   9,605                     
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,649)                   649                        (211)                      78                          
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 96,469                   176,696                 108,498                 198,613                 
   จ่ายดอกเบ้ีย (60,992)                 (23,709)                 (60,946)                 (22,342)                 
   จ่ายภาษีเงินได้ (27,703)                 (556)                      (27,586)                 (412)                      
เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 7,774                     152,431                 19,966                   175,859                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (67)                        (68)                        (67)                        (68)                        
ซ้ือเงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                            (23,684)                 -                            (23,684)                 
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                            33,687                   -                            33,687                   
ซ้ือเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (1,904,230)            (2,092,364)            (1,904,230)            (2,092,364)            
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 1,831,616              1,760,124              1,831,616              1,760,124              
ลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราวอ่ืนเพ่ิมข้ึน (80,603)                 (950,903)               (80,603)                 (950,903)               
เงินลงทนุชัว่คราวอ่ืนลดลง 406,327                 631,107                 406,327                 467,000                 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                            -                            -                            (257,727)               
รับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            -                            160,000                 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                            (119,887)               -                            (119,887)               
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (15,541)                 -                            (1,067,032)            -                            
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 8.5.2) (97,938)                 -                            -                            -                            
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 8.5.2) (760,716)               (253,064)               -                            (100,000)               
ซ้ือเงินลงทนุในบริษทัร่วม -                            (22,500)                 -                            (22,500)                 
เงินสดรับจากขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10,867                   17,187                   10,867                   17,187                   
เงินสดรับจากขายเงินลงทนุในบริษทัร่วม 14,122                   22,500                   14,122                   22,500                   
ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (131,849)               (23,832)                 (35,455)                 (18,170)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,301                     146                        2,301                     132                        
เงินสดจ่ายช าระเจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ (65,639)                 (1,349)                   (447)                      (1,349)                   
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,275)                   (658)                      (1,275)                   (562)                      
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัร (31,537)                 -                            -                            -                            
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,416)                   -                            -                            -                            
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ (39,703)                 (3,600)                   (39,703)                 (3,600)                   
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 122                        119                        122                        119                        
ดอกเบ้ียรับ 19,943                   21,905                   19,937                   17,853                   
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (849,216)               (1,005,134)            (843,520)               (1,112,212)            
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 558,200                 (19,640)                 558,200                 (30,000)                 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์ลดลง -                        (78,190)                 -                            (78,190)                 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (1,540)                   -                        -                            -                            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบคุคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง -                        (255,110)               -                            (255,110)               
เงินสดรับจากหุน้กูสุ้ทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 258,586                 1,663,852              258,586                 1,663,852              
ช าระคืนหุน้กู้ -                            (200,000)               -                            (200,000)               
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว (1,100)                   (777)                      (1,100)                   (777)                      
เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 814,146                 1,110,135              815,686                 1,099,775              
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิลดลง (337)                      (6,183)                   -                            -                            
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (27,633)                 251,249                 (7,868)                   163,422                 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 73,202                   108,492                 25,353                   92,604                   
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                            (13,904)                 -                            -                            
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 45,569                   345,837                 17,485                   256,026                 

-                            -                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(หน่วย: พนับาท)
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บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ 
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน
   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุชัว่คราวจากเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้
      เป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 1,027,603              -                            1,027,603              -                            
   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุชัว่คราวจากเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย
      เป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                            270,599                 -                            270,599                 
   การเปล่ียนแปลงรายการเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
      เน่ืองจากการซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                            220,820                 -                            220,820                 
   รายการซ้ือโรงไฟฟ้าโดยการจ่ายช าระล่วงหนา้ 76,141                   -                            -                            -                            
   รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการจ่ายช าระล่วงหนา้ 11,179                   -                            -                            -                            
   รายการซ้ือบริษทัยอ่ยโดยการจ่ายช าระล่วงหนา้ -                            -                            -                            13,750                   
   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 1,932 347                        1,932 347                        
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ญัญาเช่าระยะยาว 3,942 1,115                     3,942 1,115                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(หน่วย: พนับาท)
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บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์น ้ าและสัตวเ์ล้ียง ท่ีอยู่ตามท่ี                         
จดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 69/5 หมู่ท่ี 5 ถนนพระราม 2 (กม. 71) ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

1.2 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวน 1,223                              
ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ 1,204 ลา้นบาท) และมีการใชเ้งินในการลงทุนต่างๆเป็นจ านวนมาก บริษทัฯมีหุ้น
กู ้                          ท่ีจะถึงก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 จ านวนเงิน 500 ลา้นบาท และใน
ไตรมาสท่ีสองและสามของปี 2561 จ านวนเงิน 986 ลา้นบาท ในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯไดเ้ขา้
ท าสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 2,205 ลา้นเยน (ประมาณ 637 ล้านบาท) 
เพื่อท่ีจะน าเงิน                                       ไปช าระคืนเงินท่ีบริษทัฯไดช้ าระค่าหุ้นในบริษทัซ่ึงด าเนินธุรกิจ
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ                      ในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงบริษทัฯได้หาแหล่งเงินกูไ้ปจ่าย
ช าระค่าหุ้นดังกล่าวไปแล้ว บริษัทฯจึงจะน าเงินท่ีได้ไปจ่ายช าระหุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 20 
พฤศจิกายน 2560 ดงักล่าวจ านวน 500 ลา้นบาท และเงินส่วนท่ีเหลือจะน าไปช าระเงินกูย้ืมจากธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงวิธีการเบิกเงินกูย้งัตอ้งมีขั้นตอน เช่น การจดจ านองหลกัทรัพย ์การน าส่งเอกสาร
หลักฐานตามท่ีระบุในสัญญา และพิธีการ รวมถึงต้องมีระยะเวลาในการเบิกเงินกู้ ระยะเวลาดังกล่าว
กระชั้นชิด อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่วา่                  จะไดเ้งินมาทนัตามความตอ้งการ
ใช้ในวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 นอกจากน้ี ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั                          มีแผนและไดมี้การ
เร่ิม เจรจาล่ วงหน้ าไว้แล้ ว ใน ก ารห าแห ล่ ง เงิน กู้ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ไ ถ่ ถอน หุ้ น กู้ ส่ วน ท่ี เห ลื อแ ต่                                            
ยงัไม่ได้ลงนามในสัญญากู้ยืมเงินใดๆเพิ่มเติม สถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอน                                              
ท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมากเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่ว่าสามารถจดัหาเงินทุนเพิ่มเติมไดเ้พียงพอ
ในการด าเนินงานและช าระภาระผูกพนัในอนาคตเม่ือถึงก าหนด ดงันั้น ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่า
กลุ่มบริษทัจะสามารถด าเนินงานต่อเน่ือง งบการเงินน้ีจึงถูกจดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการ
ท่ีด าเนินงานต่อเน่ือง การบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีวา่กลุ่มบริษทัจะสามารถขาย
สินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินไดต้ามปกติธุรกิจ  

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน                         
ทางการเงินระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้
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แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ                            
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.4 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  จ ากัด (มหาชน)                    
และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด ดงัน้ี 

(ก) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 Tluxe Investments Limited ไดด้ าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยภายใตช่ื้อ 
Geothermal Power A Company Limited และ Geothermal Power B Company Limited ซ่ึ งจดทะเบี ยน
จดัตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เพื่อลงทุนในธุรกิจพลงังาน โดย Tluxe Investments Limited มีสัดส่วน
การถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวร้อยละ 100  

(ข) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 8.2.1 (ข) และ 8.2.5 (ก) ในเดือน
สิงหาคม 2560 และกันยายน 2560 กลุ่มบริษัทได้เข้าซ้ือหุ้นของ Fino Binary Power Plant Limited 
Liability Company, NIS Binary Power Plant Limited Liability Company, Beppu Tsurumi Onsen 
Geothermal Power Station No.1 Liaison Company, Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited 
Liability Company และ  Lena Power Station No.1 Limited Liability Company ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้ ง                   
ในประเทศญ่ีปุ่น โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 กลุ่มบริษทัไดรั้บการโอนหุ้นและมีอ านาจควบคุม                               
ในบริษทัเหล่าน้ี เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 7 กนัยายน 2560 และ 9 กนัยายน 2560 ดงันั้น บริษทัฯ                                
จึงถือวา่บริษทัเหล่าน้ีเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ีดงักล่าวเป็นตน้ไป 

1.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                                   
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน                                                             
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและ
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว                               
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 16 6 อตัราร้อยละ 3 - 8 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 1 - - - อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขายสินคา้ 57 - 57 - ตน้ทุนบวกอตัราตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ 4 8 4 8 อตัราร้อยละ 5 - 7 ต่อปี 
ซ้ือวตัถุดิบ 22 - 22 - ราคาตลาด 
ค่าท่ีปรึกษา 1 - 1 - ราคาตามสญัญา 
      

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ค่าเช่ารับ - - - 3 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 40 10 อตัราร้อยละ 3 - 8 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 2 - - - อตัราร้อยละ 3 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขายสินคา้ 150 - 150 - ตน้ทุนบวกอตัราตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ 16 15 16 15 อตัราร้อยละ 5 - 7 ต่อปี 
ซ้ือวตัถุดิบ 59 - 59 - ราคาตลาด 
ค่าท่ีปรึกษา 2 - 2 - ราคาตามสญัญา 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน              
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน              
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิลงทุนช่ัวครำวอ่ืน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 4)     
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ร่วมกนัและบริษทัฯ                    
เป็นผูถื้อหุน้รายหน่ึง) 195,000 450,000 195,000 450,000 

รวมเงินลงทุนชัว่คราวอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 195,000 450,000 195,000 450,000 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั                
(หมำยเหต ุ5)     
บริษทัยอ่ย - - 66,500 26,434 
บริษทัร่วม 2,908 605 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 19,465 - 19,465 - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ร่วมกนัและบริษทัฯ                    
เป็นผูถื้อหุน้รายหน่ึง) 839 571 839 571 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (กรรมการของบริษทัยอ่ย) - 1 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,212 1,177 86,804 27,005 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั                 
(หมำยเหตุ 15) 

    

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการร่วมกนั) 5 47 - - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการและผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 14,630 - 14,630 - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการของบริษทัยอ่ย) 879 979 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,514 1,026 14,630 - 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

 ยอดคงค้างของเงินให้กู ้ยืมของบริษัทฯแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และการ
เคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินให้กูย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2560 
เพ่ิมข้ึน                    

ระหวา่งงวด 
ผลต่างจากการ

แปลงค่างบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

30 กนัยายน 2560 

M-Luxe Energy Co., Ltd. บริษทัร่วม 61,590 15,541 (3,024) 74,107 

รวม  61,590 15,541 (3,024) 74,107 

 เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และก าหนดช าระเรียกคืนในเดือนสิงหาคม 
2561 และเดือนมีนาคม 2563 อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดวา่จะมีการเรียกช าระคืนเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัร่วมใน
เดือนสิงหาคม 2561 จึงจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ         

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่                                  

1 มกราคม 2560 
เพ่ิมข้ึน                      

ระหวา่งงวด 
ลดลง                      

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่                     

30 กนัยายน 2560 

บริษทั ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 166,659 - - 166,659 
PPSN Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 440,972 478,528 (345,054) 574,446 
Sumo Power Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 83,729 - - 83,729 
Geothermal Power A Co., Ltd. บริษทัยอ่ย - 557,619 - 557,619 

Geothermal Power B Co., Ltd. บริษทัยอ่ย - 375,939 - 375,939 

รวม  691,360 1,412,086 (345,054) 1,758,392 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (152,000) - - (152,000) 

เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ  539,360 1,412,086 (345,054) 1,606,392 

 เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 8 ต่อปี และก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม บริษทัฯ
ไม่คาดว่าจะมีการเรียกช าระคืนเงินให้กู ้ยืมแก่บริษทัย่อยภายใน 1 ปี จึงจดัประเภทเงินให้กู ้ยืมดังกล่าวเป็น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบการเงิน 
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 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และการเคล่ือนไหว
ของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

เงินกูย้มื ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2560 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

30 กนัยายน 2560 
Dual Energy Co., Ltd. กรรมการร่วมกนั 1,540 (1,540) - 

รวม  1,540 (1,540) - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษทัย่อย                           
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,193 4,233 3,806 3,019 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 201 247 201 247 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1 1 1 1 
รวม 5,395 4,481 4,008 3,267 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 13,740 11,664 10,129 9,151 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 642 748 642 743 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 2 3 2 3 
รวม 14,384 12,415 10,773 9,897 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารข้างต้นได้รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
จ านวน 0.2 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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4. เงินลงทุนช่ัวครำว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - มูลค่ายติุธรรม - 1,027,603 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ราคาทุน 205,806 146,142 
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 346 1,165 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 206,152 147,307 
อ่ืนๆ 275,500 600,170 
รวม 481,652 1,775,080 

4.1 ในปี 2558 บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทั                       
ท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษทัฯ โดยหุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าวจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ                                              
เงินลงทุนในหุ้นดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของทุนช าระแลว้ของบริษทันั้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นบางส่วน
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทันั้นดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมบริหารงาน
ในบริษทันั้นและไม่มีอิทธิพลเหนือบริษทัดงักล่าว เงินลงทุนน้ีแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
ต่อมา เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน
ชัว่คราวดงักล่าวจากหลกัทรัพยเ์ผื่อขายเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ บริษทัฯไดป้รับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าว
ใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน  

 ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 บริษทัฯพิจารณาจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวใหม่กลบัเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย
และถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป เน่ืองจากในรอบระยะเวลาเกือบ 1 ปี
ท่ีผา่นมานบัจากการจดัประเภทใหม่ มีการซ้ือขายหุน้น้ีในปริมาณท่ีต ่าและไม่สม ่าเสมอ ซ่ึงประเมินแลว้ท า
ใหข้าดหลกัฐานสนบัสนุนการจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ บริษทัฯจึงรับรู้ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจาก
การตีราคาหลักทรัพยด์งักล่าวในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จ านวนประมาณ                         
50 ลา้นบาท (สุทธิจากผลกระทบของการท่ีบริษทัดงักล่าวออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัใน                      
ไตรมาสท่ีสองของปีปัจจุบนั) ในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงผ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยอิงจาก
ผลต่างของราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของหุ้นดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 คือ 21.7 บาทต่อหุน้ และราคา
เสนอซ้ือหลังสุด ณ วนัส้ินไตรมาสท่ี 3 ของปี  2560 คือ 19.7 บาทต่อหุ้น ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560                                     
เงินลงทุนดงักล่าวแสดงมูลค่ายติุธรรมจ านวน 852 ลา้นบาท ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมระหวา่งกาลขอ้ 10 
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 นอกจากน้ี ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 บริษทัฯพิจารณาจดัประเภทเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ
บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดจากหลกัทรัพยเ์พื่อคา้เป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายและถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป บริษทัฯรับรู้ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการตีราคาหลกัทรัพย์
ดงักล่าวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จ านวนประมาณ 5 ลา้นบาท โดยบนัทึก                          
ในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงผา่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยอิงผลต่างของราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของ
หุ้นดังกล่าว ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 และราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ วนัส้ินไตรมาสท่ี 3 ของปี 2560                          
ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 เงินลงทุนดังกล่าวแสดงมูลค่ายุติธรรมจ านวน 77 ล้านบาท ตามท่ีเปิดเผยใน                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 10 

4.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนชัว่คราวอ่ืนเป็นตัว๋แลกเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.4 และ 5.9 ต่อปี                                                     
ตัว๋แลกเงินดงักล่าวจ านวน 450 ลา้นบาท เป็นตัว๋แลกเงินของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ ตัว๋แลกเงินน้ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ซ่ึงในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 
บริษัทท่ี เก่ียวข้องกันได้จ่ายคืนตั๋วแลกเงินเม่ือถึงก าหนดให้แก่บริษัทฯเป็นจ านวน 120 ล้านบาท                            
และบริษทัฯไดล้งทุนในตัว๋แลกเงินของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีเพิ่มอีก 30 ลา้นบาท ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯ
มีการขยายก าหนดช าระคืนให้แก่บริษทัเม่ือครบก าหนดช าระคืนเป็นจ านวนหลายคร้ัง ในระหวา่งไตรมาสท่ี 
3 ของปี 2560 บริษัทฯได้มีการรับช าระเงินคืนตั๋วแลกเงินดังกล่าวเพิ่มอีกจ านวน 165 ล้านบาท ท าให ้                         
มียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เป็นจ านวน 195 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.4 และ 5.9 ต่อปี 
โดยมีการขยายก าหนดช าระคืนตัว๋แลกเงินจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ตัว๋แลกเงินเหล่าน้ีไม่มีหลกัทรัพย ์                          
ค ้าประกนั  

 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัได้ลงทุนในตัว๋แลกเงินของบริษทัอ่ืนโดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
จ านวน 150 ลา้นบาท ซ่ึงในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 บริษทัฯไดรั้บช าระคืนตัว๋แลกเงินเพียง 70 
ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 80 ลา้นบาท มีการขยายก าหนดช าระคืนให้แก่บริษทัดงักล่าว เม่ือครบ
ก าหนดช าระคืนเป็นจ านวนหลายคร้ัง ซ่ึงจนถึงวนัท่ีในรายงานน้ีได้ขยายก าหนดช าระคืนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2560 ตัว๋แลกเงินน้ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  

 บริษทัฯพิจารณาขยายระยะเวลาการช าระคืนตัว๋แลกเงินขา้งตน้เน่ืองจากตอ้งการบริหารสภาพคล่องของ
บริษทัฯซ่ึงอยู่ระหว่างรอก าหนดการใช้เงินตามแผนการใช้เงินในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน                       
ใต้พิภพ ทั้ งน้ีบริษัทฯประเมินเครดิตของผู ้ออกตั๋วแลกเงินเหล่าน้ีแล้ว และเช่ือว่าจะได้รับช าระคืน                   
ตัว๋แลกเงินทั้งหมดในอนาคตโดยไม่มีการผดินดัช าระคืน 

4.3 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เผื่อขายมูลค่าตามบญัชี 1,071 ลา้นบาท และ 1,803 ล้านบาท ตามล าดบั (2559: 831 ลา้นบาท และ 1,760 
ล้านบาท ตามล าดับ) และรับรู้ก าไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของก าไรหรือขาดทุนจ านวน 1                                
ลา้นบาท และ 3 ลา้นบาท ตามล าดบั (2559: 1 ลา้นบาท และ 2 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น/ลูกหนีร้ะยะยำว 

5.1 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 19,255 - 19,255 - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,255 - 19,255 - 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 169,018 139,406 166,592 137,698 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  39,737 23,505       39,737 23,505 
3 - 6 เดือน 5,632 1,244         5,632 1,244 
6 - 12 เดือน 6,476 2,710         6,476 2,710 
มากกวา่ 12 เดือน 1,984 1,347         1,984 1,347 

รวม 222,847 168,212 220,421 166,504 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (11,276) (4,679)      (11,276) (4,679) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 211,571 163,533 209,145 161,825 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 230,826 163,533 228,400 161,825 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีจากการจ าหน่ายเงินลงทุน - 24,989 - 24,989 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,115 161 2,252 2,108 
ลูกหน้ีกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 96 - 96 - 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,842 1,016 65,297 24,897 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 93 30 93 30 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 4,146 26,196 67,738 52,024 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 234,972 189,729 296,138 213,849 
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5.2 ลูกหนีร้ะยะยำว 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีระยะยาวมูลค่า 53 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 55 ลา้นบาท) เป็นลูกหน้ีการคา้
หลายรายซ่ึงคา้งช าระเป็นเวลานานและอยูใ่นระหวา่งด าเนินคดีของบริษทัฯ บริษทัฯตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับลูกหน้ีดังกล่าวโดยค านึงถึงราคาขายทอดตลาดของหลักประกันหรือมูลค่าหลักประกัน ณ วนัท่ี                                       
30 กันยายน 2560 บริษัทฯได้ตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ านวน 53 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 55                                 
ลา้นบาท) 

6. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้) 
ราคาทุน 269,856 238,589 
หกั: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ                                            

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (10,796) (16,054) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 259,060 222,535 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 16,054 
กลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ                
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (5,258) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 10,796 

7. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไปค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม             
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม             
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม             
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม             
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ         
บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ากดั 3,000 3,000 3,000 3,000 - - 3,000 3,000 
บริษทั ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จ  ากดั 100,000 100,000 100,000 100,000 (100,000) (100,000) - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย    
   บริษทัฯ - สุทธิ   103,000 103,000 (100,000) (100,000) 3,000 3,000 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท     

   ทีลักซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด 

        

Tluxe Investments Limited 10* 10* - - - - - - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  

   Tluxe Investments Limited 

        

Tluxe Holdings Limited 10* 10* - - - - - - 
Geothermal Power A Co., Ltd. 10* - - - - - - - 
Geothermal Power B Co., Ltd. 10* - - - - - - - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Tluxe     
   Holdings Limited 

        

PPSN Co., Ltd. 12,000** 12,000** - - - - - - 
Sumo Power Co., Ltd. 1,000** 1,000** - - - - - - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Geothermal  

   Power A Co., Ltd. 

        

Fino Binary Power Plant LLC. 10** - - - - - - - 
NIS Binary Power Plant LLC. 10** - - - - - - - 
Lena Power Station No.1 LLC. 5,000** - - - - - - - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Geothermal  
   Power B Co., Ltd. 

        

Beppu Tsurumi Onsen Geothemal  
   Power Station No.1 Liaison Company 

 
10** 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Dual Energy Binary - Power Plant No.1  
   LLC. 

 
100** 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  
   PPSN Co., Ltd. 

        

Otomeyama Energy Co., Ltd. - 500** - - - - - - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  
   Sumo Power Co., Ltd. 

        

Otomeyama Energy Co., Ltd. 500** - - - - - - - 
S-Power Co., Ltd. 500** 500** - - - - - - 
SNS Power Co., Ltd. 500** 500** - - - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ   103,000 103,000 (100,000) (100,000) 3,000 3,000 

* หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 
** หน่วย: พนัเยน 
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8.1 บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยตรง 

8.1.1  บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ้  าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด
ในบริษทั นิปปอน ฟู้ด โปรดกัส์ จ  ากดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 55 ของหุ้นสามญัทั้งหมด 
ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีมูลค่าการซ้ือขายจ านวนเงินประมาณ 34 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ
ไดล้งนามในสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นกบัผูซ้ื้อเพื่อท าธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559 
และได้รับช าระเงินค่าหุ้นร้อยละ 50 ในวนัเดียวกัน ส่วนท่ีเหลือผูซ้ื้อขอแบ่งช าระเป็นจ านวนหกงวด                                             
เร่ิมงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยคิดดอกเบ้ียจ่ายล่าช้าในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี บริษทัฯจะท าการ
โอนหุ้นส่วนท่ีเหลือเม่ือไดรั้บเงินครบตามสัญญา ในระหว่างไตรมาสสองของปีปัจจุบนั ผูซ้ื้อไดช้ าระเงิน
ค่าหุน้ครบถว้นแลว้ และบริษทัฯโอนหุน้ส่วนท่ีเหลือใหก้บัผูซ้ื้อเรียบร้อยแลว้ 

 รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานท่ียกเลิกจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในส่วนงานท่ียกเลิก
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน                   
ส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2559 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                   
ส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2559 
รายไดจ้ากการขายและบริการ - 145,153 
รายไดอ่ื้น - 680 
ตน้ทุนขายและบริการ - (134,697) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย - (3,285) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - (14,244) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - (1,060) 
รายไดภ้าษีเงินได ้ - 50 

ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก - (7,403) 
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8.2 บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม 

8.2.1 PPSN Company Limited (ถือหุ้นโดย Tluxe Holdings Limited) 

(ก) เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯได้ลงทุนซ้ือหุ้นสามัญทั้ งหมดของ PPSN Company Limited                              
ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่นเป็นจ านวนเงินประมาณ 280                            
ล้านเยน (90 ล้านบาท) และในเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทฯโอนขายหุ้นสามัญทั้ งหมดของ PPSN 
Company Limited ให้แก่  Tluxe Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯเป็นจ านวนเงิน 90                                           
ล้านบาท ดังนั้ น บริษัทฯจึงถือว่า PPSN Company Limited เป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษัทตั้งแต่วนัท่ี                                 
11 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุได้
ท่ีไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการโดยการวดัมูลค่าน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในไตรมาสท่ี 4 ของ
ปี 2559 ซ่ึงอยู่ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่าสิบสองเดือนนับจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ ซ่ึงภายในระยะเวลาการ
วดัมูลค่าดงักล่าว บริษทัฯได้ท าการปรับยอ้นหลังมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ เม่ือได้รับข้อมูล
เก่ียวกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่วนหน่ึงเพิ่มเติม และไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวม
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ท่ีแสดงเปรียบเทียบใหม่เพื่อสะทอ้นถึง
การปรับยอ้นหลงัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ (11 พฤษภาคม 2559) ดงักล่าว 

 ผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ก าไรสะสมเพิ่มข้ึน 224 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
ก ำไรขำดทุน:  
ตน้ทุนขายลดลง 352 
ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน 128 
ก าไรส าหรับงวดเพิ่มข้ึน 224 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)  
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน  0.0004 
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ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2559 โรงผลิตไฟ ฟ้ าพลังงานความ ร้อนใต้พิ ภพ  1 แห่ งภายใต้  PPSN                              
Company Limited ได้เร่ิมด าเนินการแล้ว และโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพอีก 2 แห่ง                                
อยูใ่นระหวา่งเตรียมการด าเนินงานและยงัไม่มีสัญญาการขายไฟใหลู้กคา้ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทย่อยไม่มีความคืบหน้าท่ีเป็นสาระส าคัญของโครงการโรงไฟฟ้า                              
พลงังานความร้อนใตพ้ิภพจากส้ินปีท่ีแลว้ 

(ข) เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้ลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ในประเทศญ่ีปุ่น โดยการเขา้ซ้ือกิจการท่ีจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น
จ านวน 4 บริษทั (แต่ละบริษทัมีโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ 2 แห่ง) ไดแ้ก่ Fino Binary Power 
Plant Limited Liability Company, NIS Binary Power Plant Limited Liability Company, Beppu Tsurumi 
Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company และ  Dual Energy Binary - Power Plant No.1 
Limited Liability Company โดยมีมูลค่าโครงการจ านวน 2,200 ล้านเยน (675 ล้านบาท) และเม่ือวนัท่ี                        
28 มิถุนายน 2560 PPSN Company Limited ได้ลงนามตกลงในหนังสือขอ้เสนอการลงทุน (Investment 
proposal letter) กบัผูข้าย และได้จ่ายเงินมดัจ าจ  านวนร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการคิดเป็นเงินจ านวน 
440 ลา้นเยน (134 ลา้นบาท) แลว้ เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาซ้ือหุ้น Fino Binary Power Plant Limited 
Liability Company และเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2560 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาซ้ือหุ้น NIS Binary Power 
Plant Limited Liability Company,  Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison 
Company และ Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company และได้จ่ายช าระค่า
หุ้นส่วนท่ีเหลือเป็นจ านวนเงิน 1,760 ลา้นเยน (541 ลา้นบาท) และช าระคืนเงินมดัจ าค่าหุ้นจ านวน 440 
ลา้นเยน (134 ลา้นบาท) ใหแ้ก่ PPSN Company Limited 

บริษัทฯมีอ านาจควบคุมในบริษัทเหล่าน้ีเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 และ 7 กันยายน 2560 ดังนั้ น                               
บริษทัฯจึงถือวา่บริษทัเหล่าน้ีเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ีดงักล่าวเป็นตน้ไป 

 ต่อมา เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯไดป้รับโครงสร้างการถือหุ้นใหม่โดยการโอนขายหุ้นทั้งหมด
ใน Fino Binary Power Plant Limited Liability Company และ NIS Binary Power Plant Limited Liability 
Company ให้แก่  Geothermal Power A Company Limited ในราคา 375.9 ล้านบาท และโอนขายหุ้น
ทั้ งหมดใน  Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company และ Dual Energy 
Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company ให้ แ ก่  Geothermal Power B Company Limited                             
ในราคา 375.9 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 โรงผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ 2 แห่ง ภายใต ้Fino Binary Power 
Plant Limited Liability Company ด าเนินงานแลว้ 
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8.2.2 Sumo Power Company Limited (ถือหุ้นโดย Tluxe Holdings Limited) 

(ก) ในเดือนกนัยายน 2559 Tluxe Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสามญัของ 
Sumo Power Company Limited ซ่ึงประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่น 
เป็นจ านวนเงินประมาณ 495 ลา้นเยน (165 ลา้นบาท) บริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการโดยการวดัมูลค่าน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์
แล้วในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2559 ซ่ึงอยู่ภายในระยะเวลาในการวดัมูลค่าสิบสองเดือนนับจากวนัท่ีซ้ือ
กิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวม
ธุรกิจ ซ่ึงภายในระยะเวลาการวดัมูลค่าดงักล่าว บริษทัฯไดท้  าการปรับยอ้นหลงัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
ซ้ือกิจการ เม่ือไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่วนหน่ึงเพิ่มเติม และไดป้รับ
ยอ้นหลังงบการเงินรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 ท่ีแสดง
เปรียบเทียบใหม่เพื่อสะท้อนถึงการปรับยอ้นหลงัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ (6 กนัยายน 2559) 
ดงักล่าว 

 ผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
30 กนัยายน 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ก าไรสะสมลดลง 190 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  
ก ำไรขำดทุน:  
ตน้ทุนขายเพิ่มข้ึน 190 
ก าไรส าหรับงวดลดลง 190 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)  
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง 0.0003 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2559 โรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ 1 แห่งภายใต้ Sumo Power 
Company Limited ไดเ้ร่ิมด าเนินงาน ส่วนท่ีเหลืออีก 8 แห่งยงัอยูใ่นระหว่างเตรียมการด าเนินงานและยงั
ไม่มีสัญญาการขายไฟใหลู้กคา้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยไม่มีความคืบหนา้ท่ีเป็นสาระส าคญัของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนใตพ้ิภพจากส้ินปีท่ีแลว้ 

(ข) ในเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษทัโดยการให้ Sumo Power 
Company Limited เข้าซ้ื อหุ้ นสามัญทั้ งหมดของ Otomeyama Energy Company Limited จาก PPSN 
Company Limited เป็นจ านวน 50 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10,000 เยน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 500,000 เยน  
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8.2.3 SNS Power Company Limited (ถือหุ้นโดย Sumo Power Company Limited) 

 ในเดือนมีนาคม 2560 SNS Power Company Limited ไดล้งทุนซ้ือโรงผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีด าเนินงานแลว้ 
1 แห่ง  

8.2.4 Tluxe Investments Limited (ถือหุ้นโดยบริษัท ทลีกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั) 

 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 Tluxe Investments Limited ได้ด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้ งบริษัทย่อยภายใต้ช่ือ 
Geothermal Power A Company Limited และ  Geothermal Power B Company Limited ซ่ึ งจดทะ เบี ยน
จัดตั้ งในเขตบริหารพิ เศษฮ่องกง เพื่ อลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หุ้นสามญั 100 หุ้น มูลค่ามีตราไวหุ้้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดย Tluxe Investments 
Limited มีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวร้อยละ 100 

8.2.5 Geothermal Power A Company Limited และ Geothermal Power B Company Limited (ถือหุ้นโดย Tluxe 
Investments Limited) 

(ก)  เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการลงทุนใน Lena Power 
Station No.1 Limited Liability Company ซ่ึงประกอบธุรกิจพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ในประเทศญ่ีปุ่น 
โดยมีโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพภายใต้บริษัทดังกล่าวจ านวน 2 แห่ง และเม่ือวนัท่ี                            
28 สิงหาคม 2560 Geothermal Power A Company Limited ไดล้งนามในสัญญาซ้ือหุ้นในบริษทัดงักล่าว 
และจ่ายช าระเงินค่าซ้ือหุ้นทั้ งหมดของบริษัทดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 530 ล้านเยน                                
(160 ลา้นบาท) 

  Geothermal Power A Company Limited มี อ าน าจควบคุมใน  Lena Power Station No.1  Limited 
Liability Company เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2560 ดงันั้น บริษทัฯจึงถือว่าบริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัย่อย
ของกลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ีดงักล่าวเป็นตน้ไป 

  นอกจากน้ี ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 8.2.1 (ข) ในเดือน
กันยายน 2560 บริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยใหม่ 4 บริษัท โดยให ้
Geothermal Power A Company Limited ลงทุนในหุ้นของ Fino Binary Power Plant Limited Liability 
Company แ ล ะ  NIS Binary Power Plant Limited Liability Company แ ล ะ  Geothermal Power B 
Company Limited ลงทุนในหุ้นของ Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison 
Company และ Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company ซ่ึงบริษัทดังกล่าว
เป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัในเดือนสิงหาคม 2560 และกนัยายน 2560  
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  ประมาณการมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บของบริษทัเหล่าน้ี ณ วนัท่ีมีอ านาจควบคุม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

Fino Binary Power Plant 
Limited Liability 

Company 

NIS Binary Power Plant 
Limited Liability 

Company 

Beppu Tsurumi Onsen 
Geothermal Power 

Station No.1 Liaison 
Company 

Dual Energy Binary - 
Power Plant No.1 
Limited Liability 

Company 

Lena Power Station 
No.1 Limited Liability 

Company 

 

 ณ วนัท่ี  
30 สิงหาคม 2560 

ณ วนัท่ี  
7 กนัยายน 2560 

ณ วนัท่ี  
7 กนัยายน 2560 

ณ วนัท่ี  
7 กนัยายน 2560 

ณ วนัท่ี  
9 กนัยายน 2560 รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,972 20,990 20,953 20,987 1 74,903 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 748 1,023 1,022 1,013 9,194 13,000 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 95,874 98,407 98,407 98,407 100,913 492,008 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,887 - - - - 10,887 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - 18,224 18,224 18,224 18,348 73,020 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (9,306) (19,025) (19,025) (19,025) - (66,381) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (4,068) (1,978) (1,928) (1,947) (39) (9,960) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 106,107 117,641 117,653 117,659 128,417 587,477 
บวก: ผลแตกต่างระหวา่งตน้ทุนการรวม
ธุรกิจกบัมูลค่าสุทธิของบริษทัยอ่ย 61,950 51,385 51,373 51,367 32,067 248,142 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ของบริษทัยอ่ย (11,972) (20,990) (20,953) (20,987) (1) (74,903) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย 156,085 148,036 148,073 148,039 160,483 760,716 
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 ในการเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ยทั้ง 5 บริษทัดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนรวม
ทั้งส้ิน 320 ล้านเยน (98 ลา้นบาท) ซ่ึงบนัทึกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายอ่ืนในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560  

รายได้และขาดทุนของบริษทัย่อยทั้ง 5 บริษทั ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการ ซ่ึงรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีจ านวน 1 ลา้นบาท 
และ 1 ลา้นบาท ตามล าดบั  

ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหวา่งด าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการ เพื่อปันส่วนตน้ทุนการซ้ือธุรกิจให้แก่รายการดงักล่าว โดยการวดั
มูลค่าน้ีส่วนใหญ่แลว้มีความเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนบางรายการ ซ่ึงจะถูกด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการ
ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) โดยในระหวา่งช่วง
ระยะเวลาในการวดัมูลค่าน้ี บริษทัฯจะท าการปรับปรุงยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัซ้ือ
กิจการ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพิ่มเติม และปรับปรุงก าไรขาดทุนเพื่อใหส้ะทอ้นขอ้มูลเพิ่มเติม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัซ้ือกิจการ บริษทัฯบนัทึกผลต่างของ
ตน้ทุนในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัเหล่าน้ีไวใ้นงบ
แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยแสดงไวภ้ายใต้หัวข้อ “ต้นทุนการซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ได ้                       
ปันส่วน” 

(ข) เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 บริษทัฯไดมี้การปรับโครงสร้างการถือหุน้ในกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

(1) Tluxe Holdings Limited เข้า ซ้ื อ หุ้ นของ  Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station 
No.1 Liaison Company จาก Geothermal Power B Company Limited เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 
612.5 ลา้นเยน (188 ลา้นบาท) 

(2) Geothermal Power B Company Limited เข้าซ้ือหุ้นสามัญทั้ งหมดจ านวน 120,000 หุ้นของ 
PPSN Company Limited จาก Tluxe Holdings Limited รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 280 ลา้นเยน  

(3) Geothermal Power B Company Limited เข้า ซ้ื อ หุ้ นสามัญทั้ งหมดจ านวน  50 หุ้ น  ของ                                 
SNS Power Company Limited จาก  Sumo Power Company Limited เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน                          
0.5 ลา้นเยน 
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8.3 เงินปันผลรับ 

 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                   
30 กนัยายน 2560 และ 2559 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 
M-Luxe Energy Co., Ltd. 25 25 - 532 
รวม   - 532 

9.1 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ  าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด
ในบริษทั เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จ  ากัด ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของหุ้นสามญั
ทั้งหมด ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีมูลค่าการซ้ือขายจ านวนเงินประมาณ 45 ลา้นบาท 
โดยบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นกับผู ้ซ้ือเพื่อท าธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นเม่ือว ันท่ี                           
15 กรกฎาคม 2559 และไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นร้อยละ 50 ในวนัเดียวกนั ส่วนท่ีเหลือผูซ้ื้อขอแบ่งช าระเป็น
จ านวนหกงวด เร่ิมงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยคิดดอกเบ้ียจ่ายล่าช้าในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี          
บริษทัฯจะท าการโอนหุ้นส่วนท่ีเหลือเม่ือไดรั้บเงินครบตามสัญญา ซ่ึงในระหวา่งไตรมาสสองของปีปัจจุบนั
บริษทัฯไดรั้บช าระเงินค่าหุน้ครบถว้นแลว้ และบริษทัฯโอนหุ้นส่วนท่ีเหลือใหก้บัผูซ้ื้อเรียบร้อยแลว้ 

9.2 เม่ือวนัท่ี 15 กันยายน 2560 บริษทัฯมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัร่วมโดยให้บริษทั ทีลักซ์                                 
พาวเวอร์ จ  ากัด เข้าซ้ือหุ้นสามัญของ M-Luxe Energy Company Limited จาก PPSN Company Limited 
เป็นจ านวน 250 หุน้ ในราคาหุน้ละ 10,000 เยน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2.5 ลา้นเยน   

9.3 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก                          
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมจ านวน 0.5 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามล าดบั (ส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560: 0.2 ลา้นบาท และ 2559: ไม่มี)  
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10. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 2,000 2,000 

   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ราคาทุน 1,045,004 - 
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน           55,847 - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 1,100,851 - 

   
เงินลงทุนทัว่ไป - ราคาทุน 5,000 5,000 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (1,550) (1,550) 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 3,450 3,450 

รวม 1,106,301 5,450 

10.1 ในระหว่างไตรมาส 1 ของปี 2560 บริษทัฯมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั 
เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ และเงินลงทุนในหุ้นสามญั
ของบริษัทท่ีไม่ เก่ียวข้องกันทั้ งหมดโดยโอนเปล่ียนประเภทจากเงินลงทุนชั่วคราว  - หลักทรัพย ์                       
เพื่อค้าเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายและถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ                                        
งบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 4.1 

10.2 บริษทัฯไดน้ าหุ้นสามญัของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) บางส่วนไปจ าน าไวก้บัสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึงเพื่อค ้ าประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ีได้รับจากสถาบันการเงินนั้ น ตามท่ีกล่าวไวใ้น                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 14 

10.3 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทฯไม่มีการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย ์                      
เผื่อขาย และในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพย ์                      
เผื่อขายมูลค่าตามบญัชี 152.4 ลา้นบาท และรับรู้ก าไรจากการขายสุทธิจากภาษีเงินได้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จ านวน 1.4 ลา้นบาท 
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11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 908,688 701,879 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 213,864 41,329 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 8.2.5 (ก)) 492,008 - 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                   
ณ วนัท่ีจ  าหน่าย (4) (569) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (67,802) (57,965) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (25,177) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 1,521,577 684,674 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์รวมท่ีดิน เคร่ืองจกัร และงานระหว่างก่อสร้างของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่นจ านวน 23 แห่ง มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็น
จ านวนเงิน 791 ล้านบาท และมูลค่าสุทธิตามบญัชีของงานระหว่างก่อสร้างของโครงการโรงงานไฟฟ้า
พลงังานลม 7 แห่ง มีจ านวนเงิน 65 ลา้นบาท 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพย์ไม่มีตวัตนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560                                    
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 75,093 8,252 
ซ้ือเพิ่มในระหวา่งงวด 12,454 1,275 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 8.2.5 (ก)) 10,887 - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (4,908) (935) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (2,864) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 90,662 8,592 
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13. เงินจ่ำยล่วงหน้ำ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับการสร้างโรงไฟฟ้า 
   พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ 30,532 76,064 - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลม - 7,699 - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธิน ้ าพรุ้อน 122,722 57,278 - - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ 43,303 3,600 43,303 3,600 

รวม 196,557 144,641 43,303 3,600 

14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) ก าหนดช าระคืน 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
    (ตรวจสอบแลว้) 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 4.6 8 พฤศจิกายน 2560 180,000 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 5.8 5 กนัยายน 2561 378,315 - 
รวม   558,315 - 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจ านวน 378 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยการจ าน าหุ้นสามญัของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) โดยให้มีมูลค่าไม่น้อยกวา่ 1.2 เท่าของวงเงินกูย้ืม ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 10.2 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฎิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น                         
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน เป็นตน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯไม่สามารถด ารงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนทุนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากู้ยืมเงินได้ ซ่ึงถือเป็นการผิดเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู้ ท  าให้
ธนาคารผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่าวคืนทนัทีและคิดดอกเบ้ียในเงินตน้ท่ีคา้งช าระในอตัราดอกเบ้ีย
สูงสุดผิดเง่ือนไข อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั บริษทัฯอยู่ระหว่างการเจรจาขอผ่อนผนักบัธนาคารผูใ้ห้กู ้เพื่อ                
ขอผ่อนผนัการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิด                  
ผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ เน่ืองจากฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าธนาคารผูใ้ห้กู ้จะผ่อนผนัการผิด
เง่ือนไขของสัญญาเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัฯ 
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15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,361 - 14,361 - 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 150,780 75,719 145,914 73,966 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 879 979 - - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,470 9,862 8,273 7,265 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 1,932 447 1,932 447 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 47 - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,907 11,834 14,907 11,834 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 269 - 269 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,909 21,861 26,898 21,656 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 223,512 120,749 212,554 115,168 

16. หุ้นกู้ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หุน้กู ้ 1,746,700 1,486,200 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (5,791) (10,420) 
หุน้กู ้- สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 1,740,909 1,475,780 
หกั: ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี (1,482,158) (496,718) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 258,751 979,062 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 1,486,200 
บวก: ออกหุน้กู ้ 260,500 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2560 1,746,700 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

24 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ยอดคงเหลือของหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขายโดยบริษทัฯจ านวน 1,747 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2559: 1,486 ลา้นบาท) เป็นหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และ
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงเสนอขายนกัลงทุนในวงจ ากดั หุ้นกูด้งักล่าวก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มี
รายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ จ านวนหน่วย 
มูลค่าท่ีตราไว้
ต่อหน่วย มูลค่ารวม อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดไถ่ถอน 

  (บาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี)  
18 กมุภาพนัธ์ 2559 500,000 1,000 500 5.5 20 พฤศจิกายน 2560 
30 เมษายน 2559 386,200 1,000 386 5.4 30 เมษายน 2561 
28 กรกฎาคม 2559 200,000 1,000 200 5.0 30 กรกฎาคม 2561 
5 สิงหาคม 2559 400,000 1,000 400 5.0 5 สิงหาคม 2561 
26 กรกฎาคม 2560 260,500 1,000 261 6.3 26 กรกฎาคม 2562 

 ภายใตข้อ้ก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบาง
ประการ เช่น การด ารงอตัราหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

17. ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 5,092 1,247 4,974 - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 72 5,749 3 5,621 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบ 
 ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 5,164 6,996 4,977 5,621 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 32,619 1,247 32,430 - 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (21,726) 17,267 (21,941) 17,189 

บวก: รายไดภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชีของ 
       การด าเนินงานท่ียกเลิก - 50 - - 

รวมภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (21,726) 17,317 (21,941) 17,189 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบ 
 ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 10,893 18,564 10,489 17,189 

 จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                        
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน 

         หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 11,748 88 11,024 1,498 
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18. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุ้นส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีรายละเอียดการ
ค านวณดงัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
  (ปรับปรุงใหม่)   

ก ำไรต่อหุ้น     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) (122,075) 70,139 20,816 49,944 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุ้น) 563,051 563,051 563,051 563,051 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.22) 0.12 0.04 0.09 

  

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
  (ปรับปรุงใหม่)   

ก ำไรต่อหุ้น     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) (142,943) 91,487 43,357 83,073 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุ้น) 563,051 563,051 563,051 563,051 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.25) 0.16 0.08 0.15 
ก ำไรต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 
   ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับาท) (142,943) 94,227 43,357 83,073 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (พนัหุ้น) 563,051 563,051 563,051 563,051 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.25) 0.17 0.08 0.15 
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19. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริษทัฯ 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ                        
ตามประเภทของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1. ส่วนงานธุรกิจผลิตอาหารสัตวน์ ้า 
2. ส่วนงานธุรกิจผลิตอาหารสัตวเ์ล้ียง 
3. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานในประเทศ ส่วนงานต่างประเทศ    
 

ส่วนงานธุรกิจ            
ผลิตอาหารสตัวน์ ้า 

ส่วนงานธุรกิจ                
ผลิตอาหารสตัวเ์ล้ียง 

ส่วนงานธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์
อาหารแปรรูป 

 
ส่วนงานผลิตและ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมส่วนงาน 
 

ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 452 357 57 29 - - 7 5 516 391 - - 516 391 

รวมรำยได้ 452 357 57 29 - - 7 5 516 391 - - 516 391 

ผลกำรด ำเนินงำน               
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 27 5 1 (1) - - (11) (2) 17 2 - - 17 2 
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์             - 55 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย             - 11 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม             - 21 
ดอกเบ้ียรับ             6 10 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน             (111) - 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (29) (22) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้             (117) 77 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (5) (7) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด             (122) 70 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ส่วนงานในประเทศ ส่วนงานต่างประเทศ    
 

ส่วนงานธุรกิจ 
ผลิตอาหารสตัวน์ ้า 

ส่วนงานธุรกิจ                
ผลิตอาหารสตัวเ์ล้ียง 

ส่วนงานธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ ์   
อาหารแปรรูป 

 
ส่วนงานผลิตและ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมส่วนงาน 
 

ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,186 998 150 70 - - 20 5 1,356 1,073 - - 1,356 1,073 

รวมรำยได้ 1,186 998 150 70 - - 20 5 1,356 1,073 - - 1,356 1,073 

ผลกำรด ำเนินงำน               
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 54 11 3 (6) - - (21) (5) 36 - - 5 36 5 
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์             4 96 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย             - 11 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม             - 21 
ดอกเบ้ียรับ             22 29 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อ่ืน             (121) 16 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (1) (15) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (72) (51) 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้             (132) 112 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (11) (18) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง            (143) 94 
ขาดทุนส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก    - (7)       - (7) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด             (143) 87 
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20. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

20.1 สัญญำขำยไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยหลายแห่งในต่างประเทศมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กนัแห่งหน่ึง โดยสัญญาดงักล่าวมีอายุ 15 ปี นบัตั้งแต่ก าหนดการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์ปริมาณการซ้ือขาย
และราคาขายไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา  

20.2  สัญญำรับบริกำรน ำ้พุร้อน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยหลายแห่งในต่างประเทศมีภาระผูกพนัตามสัญญารับบริการน ้ าพุร้อน
กับบริษัท ท่ีไม่ เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินเดือนละ 0.4 ล้านเยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้า                                 
สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ15 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์  

20.3 สัญญำจ้ำงบริหำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่างประเทศมีภาระผูกพนัตามสัญญาจา้งบริหารและ
บ ารุงรักษาโรงไฟฟ้ากับบริษทัท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินเดือนละ 0.1 ล้านเยนต่อเดือน                                 
ต่อโรงไฟฟ้า สัญญาดงักล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั้งแต่ไดรั้บมอบโครงการ โดยสามารถต่อสัญญาไดอี้กคร้ังละ                          
5 ปี ซ่ึงมีระยะเวลาสูงสุด 15 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขเดิม 

20.4 สัญญำก ำหนดสิทธิใช้พืน้ที่ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่างประเทศ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาก าหนดสิทธิใชพ้ื้นท่ี
กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเพื่อด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเป็นจ านวนเงินเดือนละ 0.1                                   
ลา้นเยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้า สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ21 ปีนบัแต่วนัลงนามในสัญญา 

20.5 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559:                                  
17 ล้านบาท) ท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างอาคาร ซ้ือและติดตั้ งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ  2,303 ล้านเยน (31 ธันวาคม 2559: 1,918 ล้านเยน)                                        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างและซ้ือโรงไฟฟ้า 

20.6 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือวตัถุดิบ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือวตัถุดิบจ านวนประมาณ 1.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2559: 9 ลา้นเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือวตัถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตวน์ ้า 
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20.7 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและบริกำร 

บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าพื้นท่ีในอาคารและสัญญาบริการส าหรับ                            
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และเช่ายานพาหนะ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี 

บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอก
เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 9 7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 1 4 

20.8 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำพืน้ทีร่ะยะยำว 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าพื้นท่ีเพื่อประกอบธุรกิจศูนยบ์ริการ                              
ดา้นสัตวเ์ล้ียงครบวงจรจ านวนเงินประมาณ 29 ลา้นบาท อายุของสัญญามีระยะเวลา 18 ปี นบัแต่วนัส่งมอบ
การครอบครองทรัพย์สิน ปัจจุบนัพื้นท่ีให้เช่ายงัอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและยงัไม่มีการส่งมอบการ
ครอบครองทรัพยสิ์น 

20.9 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวน 8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 8 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าทั้งจ  านวน 

21. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

21.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญัดงัน้ี 

สกลุเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 1 33.37 35.83 
เยน - 3 - 0.31 
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บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

30 กนัยายน 2560 
สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.1 33.63 - 34.44 19 ตุลาคม 2560 - 24 มกราคม 2561 

 
31 ธนัวาคม 2559 

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัครบก าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.7 34.79 - 35.64 14 มีนาคม 2560 - 16 มิถุนายน 2560 

21.2 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม                 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม                 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม                 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม                 
2559 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม          
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้          

ตราสารทุน - 1,027,603 - - - - - 1,027,603 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย         

ตราสารทุน 1,100,851 - - - - - 1,100,851 - 
ตราสารหน้ี* - - 206,152 147,307 - - 206,152 147,307 

เงินลงทุนชัว่คราวอ่ืน         
ตัว๋แลกเงิน - - 275,500 600,170 - - 275,500 600,170 

 * ระดบั 2 การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคามูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

22. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

22.1 ในเดือนตุลาคม 2560 Tluxe Holdings Limited บริษทัยอ่ยของบริษทัฯเขา้ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของ P Green 
Energy Company Limited ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น เป็นจ านวน 100 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10,000 
เยน รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1 ล้านเยน จากกรรมการของบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่น บริษทัดงักล่าว
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการคา้ด้านพลงังานธรรมชาติและพลงังานทดแทน ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนิน
ธุรกิจ 
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22.2 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯเขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 
2,205 ลา้นเยน (เทียบเท่า 637 ลา้นบาท) มีอตัราดอกเบ้ีย JPY LIBOR (3 เดือน) บวกร้อยละ 3 ต่อปี เงินกูย้ืมน้ี
มีก าหนดช าระคืนทุกเดือน โดยเร่ิมผ่อนช าระงวดแรกในเดือนท่ีส่ีหลงัจากการเบิกเงินกูง้วดแรก ในอตัรา
งวดท่ี 1 ถึง 35 งวดละ 14.5 ลา้นเยน ส่วนท่ีเหลือช าระคืนทั้งหมดในงวดท่ี 36 เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนั
โดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ และบริษทัฯตอ้งด าเนินการจดจ านองทรัพยสิ์นใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ในประเทศญ่ีปุ่น จ าน าสัญญาซ้ือขายไฟ จ าน าหุ้นของบริษทั
เจา้ของโครงการโรงไฟฟ้า และจ าน าหรือโอนสิทธิในบญัชีรายไดค้่าไฟฟ้าจ านวน 4 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย
โรงไฟฟ้า 8 แห่ง ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

23. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 


