


 

 
 

วิสัยทศัน์ พันธกิจ และค่านิยม 
 

 
วิสัยทศัน์ Vision 
เป็นผู้ผลติและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์น า้และสตัว์เลีย้งโดยมุง่เน้นคณุภาพสนิค้า บริการ และการด าเนินงาน
ในระดบัมาตรฐานสากล พร้อมมุง่สร้างอนาคตด้วยธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนตอ่ไป 
 

นอกเหนือจากธุรกิจอาหารสตัว์แล้ว บริษัทยงัมีนโยบายสร้างรายได้ท่ีมัน่คงเพ่ือรับผลตอบแทนระยะยาว โดยลงทนุใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานจากความร้อนใต้พิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เน่ืองจากบริษัทเล็งเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจ
สาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานเป็นสิ่งท่ีส่งผลให้บริษัทได้รับผลตอบแทนท่ีแน่นอนและต่อเน่ือง ประกอบกบัโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานความร้อนใต้พิภพเป็นพลงังานสะอาดเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  อีกทัง้ยงัได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลของ
ประเทศญ่ีปุ่ นอีกด้วย     

 

พันธกิจ Mission  
1. มุง่เน้นก าไรและกระแสเงินสดสงูสดุจากการด าเนินงาน 
2. เสริมสร้างธุรกิจให้มีการเติบโตอยา่งมัน่คง 
3. พฒันาระบบและกระบวนการท างาน เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพอยา่งตอ่เน่ือง 
4. พฒันาทรัพยากรบคุคลให้มีความรู้ ความสามารถในการท างานเพิ่มมากขึน้  มีการคิดเชิงสร้างสรรค์  
5. รักษาสมัพนัธภาพที่ดีและสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า และคูค้่าท่ีมีตอ่บริษัท 
6. รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมของบริษัท ภายใต้หลกัจริยธรรมและการจดัการท่ีดี อนัน าไปสูก่าร

พฒันาท่ียัง่ยืน 
 

ค่านิยม  Corporate Value 
“คณุภาพต้องมาก่อน ทกุขัน้ตอนเราใสใ่จ” 

1. คณุธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
       ยดึมัน่หลกัธรรมาภิบาล มีความซ่ือสตัย์ สจุริต ยดึถือในประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตน 
2. ระเบียบวินยั (Discipline) 

มีวินยัและยดึมัน่ในหน้าท่ี มุง่มัน่ในการใฝ่หาเรียนรู้  
3. การใสใ่จในคณุภาพและบริการ  (Quality) 

ทุม่เทในการท างานอยา่งมืออาชีพ เพ่ือรักษาระดบัมาตรฐาน สร้างความพงึพอใจแก่ผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจ 

4. ความคิดริเร่ิม ปรับปรุงและพฒันา (Improvement) 
มุง่สร้างสรรค์ผลงาน และพฒันางานอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือนวตักรรมใหม่ๆ  และผลงานท่ีเป็นเลิศ 

5. การมีสว่นร่วมในการท างาน (Engagement) 
การเสียสละเพ่ือสว่นรวม รู้จกัการท างานร่วมกนัเป็นทีม เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน  
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สารจากประธานกรรมการ 
 
 

ในปี 2559  อุตสาหกรรมกุ้ งของประเทศไทย  อยู่ในช่วงท่ีกําลงัฟืน้ตวัจากปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ ง  
ซึ่งส่งผลกระทบโดยรวมต่ออตุสาหกรรมทัง้วงจร  ตัง้แต่ต้นนํา้จนถึงปลายนํา้  ปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ มุ่งมัน่และใส่ใจใน
การผลิตสินค้าคุณภาพ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความแข็งแกร่งในฐานะธุรกิจกลางนํา้ของวงจรอุตสาหกรรม    
ในขณะที่อตุสาหกรรมปลาของไทย ยงัคงทรงตวัถึงปรับเพิ่มขึน้เลก็น้อย  จากปัจจยัภายนอกท่ีสง่ผลกระทบ  อาทิ ภยั
แล้งท่ีส่งผลให้ขาดแคลนนํา้ในการเลีย้งปลา    อีกทัง้ช่วงปลายปีท่ีประสบภาวะนํา้ท่วมรุนแรงในเขตภาคใต้  ส่งผล
กระทบโดยตรงตอ่เกษตรกรผู้ เลีย้งปลากระชงัในหลายพืน้ท่ี    
 เพ่ือความมัน่คงแข็งแกร่งและเจริญเติบโตของขององค์กร  บริษัทได้พฒันาธุรกิจอย่างต่อเน่ืองให้มีความ
หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจโลกปัจจุบนั    บริษัทฯ ยงัคงมุ่งมัน่ผลิตสินค้าอาหารสตัว์  ทัง้อาหาร
สตัว์นํา้  และอาหารสตัว์เลีย้ง ให้ได้คณุภาพ    มีการปรับกลยทุธ์การขายโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานเพ่ือให้
ลกูค้าได้รับสินค้าและบริการท่ีดีอย่างทัว่ถึง   เพ่ือให้อตุสาหกรรมเกิดความยัง่ยืนบริษัทได้จดัสมัมนาด้านวิชาการให้
ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลีย้งให้แก่เกษตรกรทัว่ประเทศ   โดยปีท่ีผ่านบริษัทมีแนวคิดริเร่ิมโครงการและ
ธุรกิจใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง  อาทิ โครงการวิจยัเพ่ือเพิ่มมลูค่าให้กบัผลิตภณัฑ์     การขยายการลงทนุในธุรกิจพลงังาน
ความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ นซึง่ได้มีการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์บางสว่นในปี 2559       

 ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ให้ความห่วงใยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม   ด้วยโครงการประมง
โรงเรียน  และโครงการบณัฑิตไทยลกัซ์  ท่ีดําเนินมาเป็นระยะเวลากว่า 8 ปี   เพ่ือส่งเสริมและปลกูฝังตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความยัง่ยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต   และการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ี
ดี ในการประกาศเจตนารมณ์ ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
คอรรัปชัน่ (CAC)  โดยกําหนดเป็นหนึง่ในวฒันธรรมองค์กรท่ีทกุคนต้องยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด เพ่ือความโปร่งใส
ในการดําเนินธุรกิจ และสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียของบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทขอแสดงความช่ืนชมต่อฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกระดับชัน้ ท่ีได้ทุ่มเทในการ
บริหารงาน เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถก้าวผา่นอปุสรรคท่ีเผชิญ  เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียโดยรวม 
 
 

                    พลอากาศเอก พิธพร กลิน่เฟ่ือง  
       ประธานกรรมการบริษัทฯ 
ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

คณะกรรมการของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)เป็นผู้ แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติคณะกรรมการ กรรมการทัง้หมดมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามที่ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กําหนด และคณะกรรมการ
กําหนดองค์ประกอบคณุสมบตัิ วาระการดํารงตําแหน่ง ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
เท่านัน้ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร การลงทนุ การเงิน การบญัชี และการ
สอบบญัชี จํานวน 3 ท่าน มี ดร.เด่นชยั อคัรเดชเดชาชยั เป็นประธานกรรมการ นายธีร
วิทย์  ธนกิจสุนทร และนางนที  ชวนสนิท  เป็นกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบมี
อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

ในรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและ
ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ สอบบัญชีและ
หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตามวาระที่เก่ียวข้อง ซึง่สรุปได้ดงันี ้
 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจําไตรมาสและประจําปีร่วมกับ
ผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มีการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป ที่มีความถกูต้อง 
ครบถ้วน เช่ือถือได้ สอดคล้องกบักฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง  
 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา เสนอแนะ ตรวจสอบแผนงาน กํากบัดแูล และ
ตรวจสอบภายในประจําไตรมาสและประจําปี ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ทัง้
จากการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมทัง้การแนะนําให้การ
กํากับดูแลและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  โดยให้คล้องกับ กฎ 
ข้อบงัคบัตามที่หน่วยงานท่ีกํากบัดแูลภายนอกและที่บริษัทได้กําหนดไว้ มีมาตรฐานใน
การประกอบวิชาชีพ รวมทัง้ให้ความมัน่ใจในการประเมินว่าระบบควบคมุภายในของ
บริษัทมีอยู่อย่างเพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนสนับสนุน หน่วยงานที่กํากับและ
ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนและคัดเลือกผู้ สอบบัญชี
โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ 
รวมทัง้ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับระบบควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบบัญชีประจําปีของ
บริษัทและบริษัทในกลุม่ 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่า
การปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมาครบถ้วนตามท่ีได้รับมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ
สอดคล้องกบัแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  
- คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประเมินผล  “แบบประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน”โดยได้จัดทําตามแนวคิดของ COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission)แบบประเมินนีเ้ป็น
แนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การมี
ระบบการควบคมุภายในที่ดีมีความสําคญัอย่างย่ิงสําหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท
ที่มีประชาชนเป็นผู้ ถือหุ้น โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความ
เสี่ยงหรือความเสียหายตา่ง ๆ ที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัระบบวิสเซิลโบลว์เออร์ (Whistleblower) ในบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึน้ มีช่องทางให้ ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders )  ของบริษัท ง่ายและ
สะดวกต่อการให้ข้อมูลต่างๆให้ถึงโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็น
ความลบั  
 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพ่ือหารือ แลกเปลี่ยน
ความรู้อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัต่างๆ ที่
เ ก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้ 
 

- คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเร่ืองนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทัง้
พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องครบถ้วน 
 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอความระมัดระวงั รอบคอบ เป็นไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล ตลอดจนมีระบบการกํากับดแูลกิจการที่ดี  มีความเป็นอิสระ
อย่างเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันและการปฏิบัติ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

                   
 

          ดร.เดน่ชยั  อคัรเดชเดชาชยั 
           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

 

  
2559 

2558 
(ปรับปรุงใหม่) 

2557 

รายได้                                              

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ               

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น               

สินทรัพย์รวม                

หนีส้ินรวม                     

สว่นของผู้ ถือหุ้น                    

มลูค่าตามบญัชีตอ่หุ้น                        

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์                 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น       

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น     

อตัราการจ่ายเงินปันผล     

อตัราสว่นราคาตอ่กําไร      

(บาท) 

(บาท) 

(บาท) 

(บาท) 

(บาท) 

(บาท) 

(บาท) 

(%) 

(%) 

(เทา่) 

(%) 

(เทา่) 

2,240,181,809 

232,314,148 

0.41 

3,569,307,914 

1,749,962,003 

1,819,345,911 

3.23 

6.51 

12.77 

0.96 

0.00 

0.00 

1,702,614,745 

(44,635,886) 

(0.11) 

2,309,420,401 

715,319,411 

1,594,100,990 

2.83 

(2.62) 

(3.80) 

0.45 

0.00 

0.00 

2,155,625,811 

(9,301,452) 

(0.02) 

1,666,256,279 

337,099,523 

1,329,156,756 

2.97 

(0.62) 

(0.80) 

0.24 

0.00 

0.00 
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นโยบายและภาพรวมประกอบธุรกจิ 
 

บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจตามแนวยุทธศาสตร์ในการดําเนิน
ธุรกิจแบบครบวงจร FEED-FARM-FUTURE กล่าวคือดําเนินธุรกิจ
หลักในธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารสัตว์นํา้และสัตว์เลีย้ง 
(FEED) โดยแบ่งเป็น 2 สายงานหลกั คือสายการผลิตอาหารกุ้ ง 
(Shrimp Feed)  สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหาร
สตัว์เลีย้ง (PET Food)  
 

บริษัทบริหารจดัการฟาร์มเพ่ือเป็นศนูย์วิจยัสําหรับการทดสอบและ
พฒันาอาหารสตัว์นํา้ นอกจากนีบ้ริษัทได้ดําเนินธุรกิจใหม่ท่ีสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ืองเพ่ือความยั่งยืนตลอดไปในอนาคต 
(FUTURE) เช่นธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใต้พิภพท่ี
ประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น 
 

บริษัท ไทยลกัซ์  เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตัง้
เม่ือวนัท่ี 11 มิถนุายน 2530 ด้วยทนุจดทะเบียน 20 ล้านบาท มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบธุรกิจนําเข้าอาหารสตัว์นํา้ เพ่ือจําหน่าย
และดําเนินการเพาะเลีย้งกุ้งกลุาดํา ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่
การผลิตอาหารกุ้ งและอาหารปลาเพ่ือจําหน่าย  ตลอดระยะเวลา
กวา่ 30 ปี บริษัทได้พฒันาในผลิตภณัฑ์ตา่งๆอยา่งต่อเน่ือง จนในปี 
2558  ได้มีการลงนามสญัญารับจ้างผลิตอาหารสตัว์เลีย้ง  (PET 
Food) เพ่ือใช้กําลงัการผลิตท่ีมีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ ปลายปี 
2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใต้พิภพท่ีเมืองเบปป ุประเทศญ่ีปุ่ น ซึง่เร่ิมทยอย
รับรู้รายได้การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ตัง้แต่กลาง
ปี 2559  
 

เดิมบริษัทมีโรงงานผลติอาหารกุ้งและอาหารปลาเพียงแห่งเดียวคือ 
โรงงานสมทุรสงคราม ต่อมาในปี 2542  บริษัทได้มีการขยาย
กิจการโดยการเปิดโรงงานแห่งใหม่ในจังหวัดเพชรบุรี จึงได้หยุด

สายการผลิตอาหารกุ้ งในโรงงานสมุทรสงคราม และเปลี่ยนฐาน
การผลิตอาหารกุ้งมายงัโรงงานเพชรบรีุ ต่อมาในปี 2547 บริษัทได้
เพิ่มสายการผลิตอาหารปลาในโรงงานเพชรบุรี และได้หยุด
สายการผลิตอาหารปลาในโรงงานสมทุรสงคราม จึงทําให้โรงงาน
สมุทรสงครามไม่มีการผลิตสินค้าใดๆ จึงให้บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ ด 
โปรดกัส์ จํากดั (ช่ือเดิม บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั) ซึ่ง
ขณะนัน้เป็นบริษัทร่วมของบริษัทเช่าพืน้ท่ีบางส่วนทําห้องเย็น 
ต่อมาในปี 2558 บริษัทได้มีพิธีเปิดโรงงานผลิตอาหารสตัว์นํา้แห่ง
ใหมท่ี่จงัหวดัสงขลา เพ่ือรองรับการผลติอาหารสตัว์นํา้ และ อาหาร
สตัว์เลีย้ง เพ่ือรองรับกลุม่ลกูค้าภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน 
 

เดิมบริษัทมีธุรกิจอาหารแปรรูปกุ้ งแช่เยือกแข็ง โดยการลงทุนใน
บริษัท ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดักส์ จํากัด หรือ “ไทยลกัซ์ฟู้ ด” (ช่ือเดิม 
บริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ ด โปรดักส์ จํากัด) ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็งสง่ออกและอาหาร
สําเร็จรูปแช่แข็ง (Ready meal) 
 

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทจําหน่ายเงินลงทนุบริษัท ไทย
ลักซ์ ฟู้ ด โปรดักส์ ให้กับ บริษัท นิปปอน แพ็ค  (ประเทศไทย) 
จํากดั (มหาชน) หรือ “นิปปอน” ในอตัราสว่นร้อยละ 45 ของทนุจด
ทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้ว เดือนกนัยายน 2558 บริษัทได้ขยายการ
ลงทนุไปยงัธุรกิจประเภทอาหารจานด่วน โดยจดทะเบียนตัง้บริษัท
ร่วม ช่ือบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ ด อินคอร์ปอเรชั่น จํากัด หรือ “เอ็นพีพี 
ฟู้ ด” เพ่ือรองรับสิทธิการบริหารธุรกิจร้านอาหาร A&W และการ
ลงทนุอ่ืนท่ีเก่ียวกบัธุรกิจอาหารท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่บริษัท
เอ็นพีพี ฟู้ ด อินคอร์ปอเรชัน่ จํากดั ถูกถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 45 
และ ถือหุ้นโดยบริษัทนิปปอน แพค็  (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ร้อยละ 55 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้ว       
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ในเดือนกรกฎาคม 2559  เน่ืองจากบริษัทเห็นว่าธุรกิจอาหารมีการ
แข่งขันสูง  บริษัทจึงจําหน่ายเงินลงทุนทัง้หมดท่ีมีในบริษัท ไทย
ลกัซ์ ฟู้ ด โปรดักส์ จํากัด และบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ ด อินคอร์ปอเรชั่น 
จํากดั ให้กบับริษัท นิปปอน แพ็ค จํากดั (มหาชน) โดยบริษัทตัง้ใจ
มุ่งมั่นต่อธุรกิจอาหารสัตว์และธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพ ลังงาน
หมนุเวียนต่อไป 
 

บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัท ไทย ดีมีเทอร์ จํากัด “ไทยดี” ในปี 
2552 สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 100 ดําเนินธุรกิจในลกัษณะการซือ้
มาจําหน่ายไป เพ่ือเป็นรายได้เสริมให้แก่บริษัท  โดยเร่ิมจากการ
จําหน่ายวตัถดุิบด้านการเกษตรท่ีใช้สําหรับผลิตอาหารสตัว์ให้กบั
ผู้ผลิตอาหารสตัว์รายย่อยรวมถึงเกษตรกรรายย่อยท่ีไม่มีอํานาจ
ตอ่รองด้านราคากบัผู้ขายวตัถดุิบ   
 

ปลายปี 2558 บริษัทมีนโยบายลงทนุในธุรกิจพลงังานความร้อนใต้
พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยการซือ้กิจการบริษัท พีพีเอสเอ็น จํากัด 
(PPSN) นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น ซึ่งมีโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน
ใต้พิภพจํานวน 4 ยนิูต โดยสามารถรับรู้รายได้แล้วจํานวน 2 ยนิูต  
 

ต่อมาปี 2559 บริษัทได้ซือ้กิจการบริษัท ซูโม่ พาว เวอร์ จํากัด 
(SUMO) นิติบุคคลสัญชาติญ่ีปุ่ น ซึ่งจะดําเนินการผลิตโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใต้พิภพ จํานวน 8 ยนิูต  
 

บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด  
(Setouchi)  ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในการดําเนินกิจการโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใต้พิภพ จดัตัง้นิติบคุคลใหม่ ช่ือ บริษัท เอ็มลกัซ์ 
เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั (M-LUXE) นิติบุคคลสญัชาติญ่ีปุ่ น โดยมีบริษัท 
พีพีเอสเอน็ จํากดั  ถือหุ้น บริษัท เอ็มลกัซ์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั ร้อยละ 
25 : บริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั  ถือหุ้น บริษัท เอ็ม
ลกัซ์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั  ร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียน 10 ล้านเยน   
โดยบริษัท เอม็ลกัซ์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั จดัตัง้ขึน้เพ่ือพฒันาท่ีดินให้มี
สาธารณูปโภคพร้อมนําออกจําหน่ายให้กบันกัลงทนุท่ีสนใจลงทนุ
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพตอ่ไป 

ทัง้นีต้ลอดระยะเวลาการดําเนินงานธุรกิจอาหารสตัว์นํา้ บริษัทฯ 
ได้พฒันากระบวนการการผลิตสินค้าอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง 
โดยการนําเทคโนโลยีสมยัใหม่เข้ามาใช้ ปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับการ
รับรองมาตรฐานดงันี ้
1.การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสถาบัน  
ยไูนเตด็ รีจีสตร้า ออฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) 
2.การ รับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่ งแวดล้อม (ISO 
14001:2004)  จากสถาบัน  ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซีสเท็มส์ 
(ประเทศไทย)  
3.การรับรองระบบหลักเกณฑ์ท่ีดีในการผลิตอาหารสัตว์ (GMP)  
จากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4.การรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้อง
ควบคมุ (HACCP) จากกรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5.การรับรองระบบมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหาร Q Mark  
6.การรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005 จากกรม
วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเป็น
การรับรองมาตรฐานสากลซึ่งประเมินความสามารถทางวิชาการ
ของห้องปฏิบตัิการ 
7.ได้รับรองมาตรฐานการผลิตท่ีดีปลอดภยัและสอดคล้องต่อหลกั
ศาสนาอิสลาม (HALAL) ณ โรงงานสงขลา จากสํานกักรรมการ
กลางอสิลามแหง่ประเทศไทย  
8.เร่ิมดําเนินการเพ่ือขอรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้าน
พลงังาน  (ISO:50001)  
9.เร่ิมดําเนินการเพ่ือขอรับรองมาตรฐานและแนวปฏิบัติของการ
ปฏิบตัิท่ีดีในการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ (BAP)ของโรงงานผลิตอาหารกุ้ง  
 

บริษัทนับเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารสตัว์นํา้รายแรกท่ีมีระบบ GMP 
และ HACCP ก่อนท่ีรัฐบาลจะประกาศให้ปี 2547 เป็นปีแห่ง
อาหารปลอดภยั จึงนบัได้ว่าบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ นําทางด้านธุรกิจ
อาหารเลีย้งสตัว์นํา้ของไทย  
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ประวัตคิวามเป็นมา 

ปี การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญั 

2530 
 
 

2532 
 

2533 
 
 

2536 
 
 

2537 
 
 
 

2541 
 
 

2542 
 
 
 
 

2544 
 
 
 

2546 

ก่อตัง้บริษัท เมื่อวนัท่ี 11 มิถนุายน เพื่อประกอบธุรกิจการนําเข้าผลิตภณัฑ์อาหารกุ้ง                         
จากประเทศไต้หวนั และดําเนินการเพาะเลีย้งกุ้งกลุาดํา 
 
สร้างโรงงานผลิตอาหารสตัว์นํา้และโรงงานแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็งท่ีจงัหวดัสมทุรสงคราม 
 
เร่ิมดําเนินการผลิตอาหารกุ้ งเพ่ือขายภายในประเทศและผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งเพ่ือการ
สง่ออก โดยการลดการนําเข้าอาหารสตัว์นํา้ 
 
เพิ่มสายการผลิตอาหารปลาขึน้ และได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีประจําปี 2536 สาขา
ประเภทธุรกิจสง่ออกสนิค้าเกษตรอตุสาหกรรม 
 
ดําเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั ในเดือนกมุภาพนัธ์เพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุต่อประชาชนทัว่ไป  และในเดือนกนัยายน ได้รับอนญุาตให้นําหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
บริษัท ได้ระงับการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่แข็งลงเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ภายในประเทศ 
 
เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์นํา้แห่งใหม่ท่ีจังหวัดเพชรบุรี และย้ายฐานการผลิตอาหารกุ้ ง
ทัง้หมดไปยงัโรงงานใหม่ และมีการลงทนุโดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ ด 
โปรดักส์ จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูปกุ้ งแช่เยือกแข็ง เพ่ือจัด
จําหน่ายภายในประเทศและสง่ออกตา่งประเทศ 
 
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO9002 จากสถาบนั UKAS ประเทศองักฤษ 
โดยเป็นโรงงานผลิตและจําหน่ายอาหารกุ้ งแห่งแรกของประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองระบบ
คณุภาพ ISO9002  
 
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO9001 : 2000 จากสถาบนั UKAS ประเทศ
องักฤษ และโรงงานอาหารกุ้ งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GMP และ HACCP 
จากกรมปศสุตัว์ ซึ่งถือเป็นโรงงานผลิตอาหารกุ้ งแห่งแรกของประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองทัง้ 
2 ระบบ และยงัได้รับการรับรองเคร่ืองหมาย Q Mark จากกรมปศสุตัว์อีกด้วย 
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ปี การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคญั 

2547 
 
 
 

2548 
 
 
 
 

2550 
 
 
 

2551 
 
 

2552 
 
 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555 
 
 

ขยายกําลังการผลิตอาหารปลา โดยสร้างโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่ในพืน้ท่ีโรงงาน
จงัหวดัเพชรบรีุ และเพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั อีกร้อยละ 
11.43   บริษัท จงึถือหุ้นใน บริษัท เอส เอม็ พี ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั เป็นร้อยละ 21.43 
 
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 
1 บาท และดําเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม กรรมการและพนักงานของ
บริษัท 
 
โรงงานอาหารปลาแห่งใหม่ในพืน้ท่ีโรงงานจงัหวดัเพชรบรีุ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ
ผลิต GMP และ HACCP จากกรมปศสุตัว์ จึงทําให้บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ
ผลติสมบรูณ์ทัง้ระบบ  
 
หยดุการผลิตอาหารปลาในเขตโรงงานจงัหวดัสมทุรสงคราม  เพ่ือย้ายฐานการผลิตมาโรงงาน
เพชรบรีุ 
 
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO9001 : 2008 และบริษัทได้ทําการ
เปลี่ยนแปลงตราสญัลกัษณ์บริษัทใหม่ เพ่ือการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยตราสญัลกัษณ์บริษัท
ใหมแ่สดงถงึก้าวตอ่ก้าวสูค่วามสําเร็จสงูสดุ ใสใ่จสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
 
ดําเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท ซึ่งจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม กรรมการและพนกังานของบริษัท เพ่ือ
รองรับการออก Taiwan Depositary Receipts : TDRs  
เร่ิมประกอบการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้  
บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดําเนินงานยอดเย่ียม (Best Company 
Performance Awards) และผู้บริหารสงูสุดยังได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น เพ่ือเข้าชิง
รางวลัผู้บริหารสงูสดุยอดเย่ียม (CEO Awards) ในงาน SET AWARDS 2011 ซึง่จดัขึน้โดย
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเพิ่มสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ ด โปรดกัส์ 
จํากดั  จํากดั อีกร้อยละ 74.97  บริษัท จึงถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั เป็น
ร้อยละ 96.43  จงึได้เปลี่ยนสถานะของบริษัทดงักลา่วจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทยอ่ย 
 
บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจดัการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) )  จากสถาบนั  
ยไูนเตด็ รีจีสตร้า ออฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากดั  
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2556 
 
 
 
 

2557 
 
 
 
 
 

2558 

ลงทนุในบริษัท ไทยดีมีเทอร์ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 100 เพ่ือจําหน่ายวตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิต
อาหารสตัว์ 
เปิดศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารสตัว์นํา้ ในจังหวดัสมทุรสงคราม เพ่ือใช้เป็นหน่วยงานในการ
วิจยัและพฒันาอาหารและสายพนัธุ์สตัว์นํา้เศรษฐกิจ  
 
มีการเพิ่มสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท เอส เอ็ม พี ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั  เป็นร้อยละ 97.79 และ
ดําเนินการเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั  
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 : 2005  จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ  โดยมี
ขอบข่ายของการรับรองโปรตีนและไขมัน เพ่ือสร้างความเช่ือถือในผลการทดสอบของ
ห้องปฏิบตัิการของบริษัท 
 
แตง่ตัง้พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง เข้าดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
ในเดือนกรกฎาคมได้เปิดโรงงานผลิตอาหารสตัว์แหง่ใหมท่ี่จงัหวดัสงขลา 
ในเดือนสิงหาคมได้ลงนามสญัญารับจ้างผลิตอาหารสตัว์เลีย้ง (PET Food) ร่วมกบั บริษัท 
นทูริกซ์ จํากดั (มหาชน)  
แตง่ตัง้นายกิติพฒัน์ ชลวฒุิ เข้าดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ปรับสัดส่วนการถือหุ้ นในบริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ ด โปรดักส์ จํากัด เป็นบริษัทถือหุ้ นร้อยละ                 
55 และ บริษัท นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ถือหุ้ นร้อยละ 45 ของทุน                     
จดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้ว 
จัดตัง้บริษัทร่วมแห่งใหม่ในนามบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ ด อินคอร์ปอเรชั่น จํากัด เพ่ือรองรับการ
บริหารจดัการธุรกิจร้านอาหาร A&W  โดยบริษัทถือหุ้นในอตัราร้อยละ 45 และ บริษัท นิปปอน 
แพค็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 55 ของทนุจดทะเบียนท่ีเรียกชําระแล้ว 
ปลายเดือนธันวาคม 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิให้ลงทนุในโครงการ
พลงังานความร้อนใต้พิภพ ซึง่คาดการณ์วา่จะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2559 
 
„เดือนมกราคมท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใน
วงเงินไมเ่กิน 1,500,000,000 บาท 
„ เดือนกุมภาพันธ์บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด (มหาชน) 
(“ACAP”) มลูค่าเงินลงทุนรวมทัง้สิน้จํานวนไม่เกิน 280 ล้านบาท   และบริษัททําสญัญาจอง
พืน้ท่ีเพ่ือเช่าพืน้ท่ีในโครงการพีเพิล พาร์ค อ่อนนชุ ซึ่งเป็นอาคารโฮมออฟฟิศ จํานวน 8 ห้องมี
กําหนดระยะเช่า 18 ปีเพ่ือต่อยอดธุรกิจอาหารสตัว์เลีย้ง ให้เป็น PET CENTER หรือ 
ศนูย์บริการด้านสตัว์เลีย้งครบวงจรสําหรับคนรักสตัว์ (ปัจจบุนัโครงการพีเพิลพาร์คอยู่ระหว่าง
การก่อสร้าง โดยบริษัทจะเร่ิมจ่ายค่าเช่าเม่ือเข้าครอบครองพืน้ท่ีเช่า  

2559 
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2559 

 
„ เดือนกมุภาพนัธ์ จดัตัง้บริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จํากดั นิติบคุคลสญัชาติไทย บริษัทถือหุ้นใน
อตัราร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน  ทนุจดทะเบียน 100,000,000 บาท 
„เดือนเมษายน จดัตัง้บริษัท ทีลกัซ์ อินเวสเมนต์ จํากัด นิติบุคคลสญัชาติเมอร์ริเชียส ทุนจด
ทะเบียน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัท ทีลกัซ์พาวเวอร์ จํากดั ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100
และ จัดตัง้บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิง้ จํากัด นิติบุคคลสัญชาติฮ่ องกง ทุนจดทะเบียน 10,000 
ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัททีลกัซ์ อินเวสเมนต์ จํากดั ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 เพ่ือรองรับการ
ลงทนุในธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ   
„ เดือนพฤษภาคม บริษัทซือ้กิจการ (โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ 4 ยนิูต) จากบริษัท พี
พีเอสเอน็ จํากดั (PPSN) นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น  
„ เดือนมิถนุายน โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพของ PPSN จํานวน 2 ยนิูต สามารถจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์( COD) และ บริษัทได้ซือ้กิจการจากบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จํากดั 
(SUMO) นิติบุคคลสญัชาติญ่ีปุ่ น ซึ่งจะมีโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพจํานวน 8 ยนิูต   
และบริษัทลงนามในบนัทึกข้อตกลงใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับการรับจ้างผลิตอาหารสตัว์เลีย้ง (PET 
Food) ร่วมกบั บริษัท นทูริกซ์ จํากดั (มหาชน)       
„ เดือนกรกฎาคม  บริษัทจําหน่ายไปซึง่หุ้นทัง้หมดในบริษัทไทยลกัซ์ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั และใน
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ ด อินคอร์ปอเรชั่น จํากัด ให้แก่ บริษัทนิปปอน  แพ็ค  (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
„ เดือนสิงหาคมบริษัทร่วมทนุ (Joint Venture) กบั บริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั  
(Setouchi) ผ่านบริษัท พีพีเอสเอ็น จํากดั (PPSN) โดยการจดัตัง้นิติบคุคลใหม่ ช่ือ บริษัท เอ็ม
ลกัซ์ เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั (M-LUXE) นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น โดยมี บริษัท พีพีเอสเอ็น จํากดั ถือ
หุ้นบริษัท เอม็ลกัซ์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (M-LUXE) ร้อยละ 25 : บริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์
ย่ี จํากดั  ถือหุ้นบริษัท เอม็ลกัซ์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (M-LUXE ) ร้อยละ 75 ของทนุจดทะเบียน 10 
ล้านเยน         
„ ปลายปี บริษัท พีพีเอสเอ็น จํากดั ได้จดัตัง้บริษัท โอโตเมยามา จํากดั (ซึง่ถือหุ้น 100% โดย 
บริษัท พีพีเอสเอ็น จํากดั ) ส่วน บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จํากดั จดัตัง้บริษัท เอส พาวเวอร์ จํากดั 
และ บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จํากดั (ซึง่ถือหุ้น 100% โดยบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จํากดั) เพ่ือ
ดําเนินการขอใบอนญุาตและบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าท่ีมีอยู่ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

 
  

 
 

 
 
     
 
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

บ ริ ษั ท  ไ ท ย ดี มี เ ท อ ร์ 
จํากดั    (บริษัทยอ่ย) 
(เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท ทีลกัซ์ 
โกลบอล บิสซิเนส จํากดั) 

 
 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

บริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จํากดั 
(บริษัทยอ่ย) 

Tluxe Investments Limited 
(นิติบคุคลสญัชาติ Mauritius) 

(บริษัทย่อย) 

Tluxe Holdings Limited 
(นิติบคุคลสญัชาติ Hong Kong)        

(บริษัทย่อย) 

 

บริษัท พีพีเอสเอ็น จํากดั 
(นิติบคุคลสญัชาติ ญ่ีปุ่ น)        

(บริษัทย่อย) 

 

บริษัท ซูโม ่พาวเวอร์ จํากดั 
(นิตบิคุคลสญัชาติ ญ่ีปุ่ น)        

(บริษัทย่อย) 

 

บริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล 
เอน็เนอร์ย่ี จํากดั   
(บคุคลภายนอก)        

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 25 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ร่วมทนุ 

ร้อยละ 75 

บริษัท เอม็ลกัซ์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั 
(นิติบคุคลสญัชาติ ญ่ีปุ่ น)   (บริษัทร่วม) 

 
บริษัท โอโตเมยาม่าจํากดั 
(นิติบคุคลสญัชาติ ญ่ีปุ่ น)        

(บริษัทย่อย) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

บริษัท เอส พาวเวอร์ จํากดั 
(นิติบคุคลสญัชาติ ญ่ีปุ่ น)        

(บริษัทย่อย) 

บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จํากดั 
(นิติบคุคลสญัชาติ ญ่ีปุ่ น)        

(บริษัทย่อย) 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 
โครงสร้างรายได้ 

รายได้ 
2557 2558  2559 

 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 
รายได้จากการขายอาหารสตัว์ 1,831.82 84.98% 1,674.60 98.35% 1,501.29 67.02% 

รายได้จากการขายอาหารแปรรูปแช่แข็ง 244.42 11.34% - - - - 

รายได้จากฟาร์มเพาะเลีย้ง 29.57 1.37% - - - - 

รายได้จากการขายไฟฟ้า - - - - 10.00 0.45% 

อ่ืนๆ 28.65 1.33% - - - - 

รวมรายได้จากการขาย 2,134.46 99.02% 1,674.60 98.35% 1,511.29 67.46% 

ดอกเบีย้รับ 

กําไรจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบ.ยอ่ย 

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบ.ร่วม 

             -    

-                 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12.55 

- 

- 

- 

0.74% 

- 

- 

- 

39.43 

649.04 

11.11 

21.00 

1.76% 

28.97% 

0.50% 

0.94% 

รายได้อ่ืน 21.17 0.97% 15.46 0.91% 8.31 0.37% 

รวมรายได้ 2,155.63 100.00% 1,702.61 100.00% 2,240.18 100.00% 
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ธุรกจิผลิตอาหารสัตว์น า้ (FEED) 
ธุรกิจผลิตอาหารสตัว์นํา้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนงานหลกั คือ ส่วนงานสายผลิตอาหารกุ้ ง และส่วนงานสายผลิตอาหาร
ปลา  ปัจจุบนัโรงงานผลิตตัง้อยู่ท่ีจังหวดัเพชรบุรี  โดยเป็นโรงงานท่ีมีการผลิตแบบครบวงจร เร่ิมตัง้แต่การจัดหา
วตัถุดิบ การผลิตและการจําหน่าย โดยมีกําลงัการผลิตอาหารกุ้ ง 80,400 ตนัต่อปี และกําลงัผลิตอาหารปลาและ
อาหารสตัว์เลีย้ง 61,000 ต่อปี โดยในแต่ละสายการผลิตประกอบด้วย ฝ่ายการผลิตอาหารกุ้ งและฝ่ายผลิตอาหาร
ปลา ที่มีการแยกสายการผลิตผลิตภณัฑ์ของตนเอง รวมถึงการเก็บวตัถดุิบแยกจากกนัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ
ในการผลิตและการจดัเก็บวตัถดุิบของแต่ละผลิตภณัฑ์  ส่วนการบริหารงานอ่ืนๆมีส่วนกลางสนบัสนนุในด้านต่างๆ 
เช่น ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายจดัซือ้ และฝ่ายประกนัคณุภาพ เป็นต้น 
 
อาหารสตัว์นํา้จะถกูผลิตในรูปแบบอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ด โดยนําเอาผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ ปลาป่น แป้ง
สาลี และกากถั่วเหลือง เป็นต้น มาผลิต โดยมีการควบคุมสูตรอาหารและการผลิตทุกขัน้ตอนด้วยเคร่ืองจักร                 
อนัทนัสมยั เพ่ือให้ได้อาหารสตัว์นํา้ท่ีมีคณุภาพสม่ําเสมอและได้มาตรฐานตามท่ีกําหนด  
 
ทัง้นีบ้ริษัทมีศนูย์วิจยัและพฒันาอาหารสตัว์นํา้ท่ีจงัหวดัสมทุรสงคราม เพ่ือเพิ่มและขยายขีดความสามารถ    ในด้าน
การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์นํา้ ในการตอบรับกบัเทคโนโลยีทางด้านอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
พร้อมพฒันาสตูรอาหารให้สตัว์นํา้มีการเจริญเติบโต(ADG)ดี และมีอตัราการแลกเนือ้(FCR) ท่ีต่ํา  (FCR คือ อตัรา
ของประสทิธิภาพในการใช้อาหารในปริมาณต่ํา เพ่ือเปลี่ยนให้เป็นนํา้หนกัตวัของสตัว์นํา้ได้ดียิ่งขึน้)   
 
บริษัทได้ตัง้โรงงานผลิตอาหารสตัว์แห่งใหม่ท่ีจังหวดัสงขลา และเร่ิมเปิดดําเนินการผลิตและจําหน่ายอาหารสตัว์ 
ตัง้แต่ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2558   โดยมีกําลงัผลิตอาหารกุ้ งท่ี 60,000 ตนัต่อปี และกําลงัผลิตอาหารปลาท่ี 72,000 
ตนัตอ่ปี ซึง่เร่ิมดําเนินการผลติอาหารเพ่ือรองรับความต้องการของเกษตรกรในเขตภาคใต้ 

 
ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์นํา้ 
ผลติภณัฑ์อาหารกุ้งมี 3 ประเภท ได้แก่ 

1.  อาหารกุ้งกลุาดํา ภายใต้ตราสินค้า ไทยลกัซ์โกลด์  ไทยลกัซ์   ลคักี ้ สปีด  
2. อาหารกุ้งขาวแวนนาไม ภายใต้ตราสินค้า  แวนน่า ภายใต้ตราสินค้า ไทยลกัซ์ 
3.  อาหารสมทบกุ้ง ภายใต้ตราสินค้า ไทยลกัซ์  

ผลติภณัฑ์อาหารปลามี 4 ประเภท และรวมถงึผลติภณัฑ์อาหารกบ 1 ประเภท ได้แก่ 
1. อาหารปลาดกุ ภายใต้ตราสินค้า ไทยลกัซ์  ลคักี ้ เวิร์ค  สปีด  และโปรช้อยส์ 
2. อาหารปลานิล ภายใต้ตราสินค้า สปีด ไทยลกัซ์  และสปีด พลสั 
3. อาหารปลากินพืช ภายใต้ตราสินค้า ไทยลกัซ์ และ เวิร์ค 
4. อาหารปลาสลิด ภายใต้ตราสินค้า ไทยลกัซ์ 
5. อาหารกบ ภายใต้ตราสินค้า ไทยลกัซ์ 

 
ผลติภณัฑ์อาหารสตัว์เลีย้ง ท่ีรับจ้างผลิตมี 2 ประเภทได้แก่ อาหารสนุขัและอาหารแมว  
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ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น า้ 
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การเพาะเลีย้งสัตว์น า้ (FARM) 
แนวคิดในการดําเนินการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้นัน้ มุ่งเน้นด้านงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีดี โดยการนําวิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ เพ่ือหาวิธีป้องกันโรคระบาดท่ีเกิดขึน้ในสตัว์นํา้  เน้นการเลีย้งแบบเทคโนโลยี ชีวภาพ 
(Biotechnology Farming) หลีกเล่ียงการใช้ยาและสารเคมี เพ่ือการเลีย้งสตัว์นํา้ท่ียัง่ยืน รวมทัง้การวางระบบป้องกนั 
การปนเปือ้นของเชือ้โรคชนิดต่างๆ และสตัว์พาหะท่ีก่อให้เกิดการปนเปือ้นของเชือ้โรคท่ีจะทําให้เกิดผลเสียหายต่อ
การผลิต (Bio-security) นอกจากการมุ่งเน้นด้านงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือการเจริญเติบโตท่ีดีของสตัว์นํา้
แล้ว บริษัทฯยงัได้รับประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อีกทางหนึง่ 
 
ปัจจุบนัมีพืน้ท่ีในการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ โดยปรับปรุงฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ของบริษัท ณ ตําบลคลองโคน จงัหวดั
สมทุรสงคราม บนเนือ้ท่ีกวา่ 240 ไร่ เพ่ือพฒันาระบบการเลีย้งและระบบมาตรฐานสากล ในการรองรับความต้องการ
บริโภคเนือ้ปลาเพ่ือสขุภาพที่ดีเพิ่มขึน้ในปัจจบุนั ภายใต้การบริหารจดัการฟาร์มท่ีดีและมีประสทิธิภาพ 
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การส่งเสริมการลงทุน 
บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการลงทนุ โดย
การอนมุตัิของคณะกรรมการการสง่เสริมการลงทนุตามบตัรสง่เสริมดงัรายละเอียดดงันี ้
 
บตัรส่งเสริมการลงทนุเลขท่ี 2091 (2)/2554 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2554 สําหรับการผลิตและจําหน่ายอาหาร                    
สตัว์นํา้ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักลา่วรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล สําหรับกําไร
สทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนัน้ (วนัท่ี 1 มิถนุายน 2555) โดยจํานวนภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ีได้รับยกเว้นจะต้องไม่เกินมลูค่าเงินลงทนุ ซึง่ไม่
รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียน โดยได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิ
และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึง่จ่ายจากกําไรของกิจการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทนุ
ตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 
นอกจากนี ้บริษัทฯได้รับสทิธิพิเศษทางภาษีโดยการอนมุตัิของคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุสําหรับบตัรสง่เสริมการ
ลงทนุเลขท่ี 1856 (2)/2556 เม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน 2556 และบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1131 (2)/2558 เม่ือวนัท่ี 4 
กมุภาพนัธ์ 2558 สําหรับการผลิตและจําหน่ายอาหารสตัว์นํา้ ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าว
รวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม เป็น
ระยะเวลา 8 ปีนบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ (สําหรับบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 1856 (2)/2556 
ยงัไม่มีรายได้ และสําหรับบตัรส่งเสริมการลงทนุเลขท่ี 1131 (2)/2558 เร่ิมมีรายได้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2558) โดย
จํานวนภาษีเงินได้นิติบคุคลที่ได้รับยกเว้นจะต้องไม่เกินมลูค่าเงินลงทนุซึง่ไม่รวมค่าท่ีดินและทนุหมนุเวียนและได้รับ
ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับเงินปัน
ผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งจ่ายจากกําไรของกิจการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทนุตลอดระยะเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบคุคลและได้รับอนญุาตให้หกัเงินลงทนุในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทนุ
นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสื่อมราคาตามปกติ 
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ธุรกจิโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พภิพ (FUTURE) 
บริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จํากัด (บริษัทย่อย) “TLUXE POWER” (นิติบุคคลสญัชาติไทย) ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใต้พิภพท่ีเมืองเบบปุ จงัหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 บริษัทมีโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพจํานวน 12 ยนิูต (กําลงัการผลติ 125  กิโลวตัต์/ยนิูต)    
 
เน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศบริษัทต้องพิจารณาโครงสร้างการลงทุนให้สามารถรับสิทธิประโยชน์ตาม
อนสุญัญาภาษีซ้อน  บริษัทจงึจดัโครงสร้างการลงทนุเป็นดงันี ้  
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จากแผนผงัโครงสร้างข้างต้น บริษัทถือหุ้น บริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จํากดั แล้ว บริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จํากดั ถือหุ้น 
บริษัท ทีลกัซ์ อินเวสเมนท์ จํากดั (บริษัทย่อย) “TLUXE INVESTMENTS” (นิติบุคคลสญัชาติเมอร์ริเชียส)  แล้ว 
TLUXE INVESTMENTS ถือหุ้น บริษัท ทีลกัซ์ โฮลดิง้ จํากดั (บริษัทย่อย) “TLUXE HOLDING”  (นิติบคุคลสญัชาติ
ฮ่องกง) เพ่ือถือหุ้นในบริษัทท่ีประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพประเทศญ่ีปุ่ น    คือบริษัท พีพีเอส
เอ็น จํากัด “PPSN” (นิติบุคคลสญัชาติญ่ีปุ่ น) ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพจํานวน 4 ยนิูต (ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) จํานวน 2 ยนิูต) และ บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ 
จํากดั “SUMO” (นิติบคุคลสญัชาติญ่ีปุ่ น)  ซึ่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพจํานวน 8 ยนิูต  เพ่ือ
ความสะดวกในการขอใบอนญุาตเคร่ืองจกัรผลิตไฟฟ้าและการทําสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า  ปลายปี บริษัท พีพีเอสเอ็น 
จํากัด ได้จดัตัง้บริษัท โอโตเมยามา จํากัด ส่วนบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จํากดั จัดตัง้บริษัท เอส พาวเวอร์ จํากัด และ 
บริษัท เอสเอน็เอส พาวเวอร์ จํากดั สําหรับดําเนินการขอใบอนญุาตและบริหารจดัการโครงการโรงไฟฟ้าท่ีมีอยู่ 
 
หลงัจากดําเนินการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ บริษัทฯเลง็เหน็โอกาสทางธุรกิจในการร่วมพฒันาท่ีดินเปลา่ท่ี
เมืองเบบป ุจงัหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือเสนอขายให้กบัผู้สนใจทําโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพจึงได้ร่วม
ทุนกับบริษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด  (Setouchi) จัดตัง้นิติบุคคลใหม่ช่ือ บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ย่ี 
จํากดั (“M-LUXE”) โดยบริษัท พีพีเอสเอน็ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 25 : บริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด ถือหุ้น
ร้อยละ 75  ของทนุจดทะเบียน 10 ล้านเยน   
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แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม 
ตลาดอาหารกุ้งและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมอาหารกุ้ง 
ผลผลิตกุ้ งของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะไม่ฟื้นตัวภายในปี 2560 หลังจากท่ีมีการฟื้นตัวช้าลงในปีท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากปัญหานํา้ท่วมอย่างหนกัในพืน้ท่ีภาคใต้ของประเทศ และปัญหาท่ีทําให้อตัราการเจริญเติบโตของกุ้ งช้าลง
เพราะกุ้งได้รับเชือ้ Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) สง่ผลโดยตรงต่อผลผลิตกุ้งของประเทศ ท่ีเพิ่มขึน้เพียง 
50,000 ตนั ทําให้ผลผลติรวมเทา่กบั 300,000 ตนั ในปี 2559 
 
อย่างไรก็ตาม ผลผลิตกุ้งในไตรมาส 4 ปี 2559 มีการชะลอตวัลงเน่ืองจากปัญหา EHP (ไมโคร สปอร์ริเดียน ) ซึง่เป็น
พยาธิท่ีมีชีวิตและมีการฟอร์มสปอร์เหมือนกบัเชือ้ราอยู่ในกุ้ง เพราะการตรวจพบปัญหา EHP เกิดขึน้ในปลายปี 2559 
และยงัไมพ่บวิธีการจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ ด้วยปัญหา EHP มีการตรวจพบและระบาดอยา่งรวดเร็ว จึงทําให้ผลผลิต
กุ้ งลดลงและส่งผลต่อผลผลิตกุ้ งโดยรวมทัง้หมด คาดการณ์ผลผลิตกุ้ งของประเทศไทย ปี 2560 อยู่ท่ีประมาณ 
300,000 ตนั ไมแ่ตกตา่งกบัปี 2559 
 
นอกจากปัญหาการระบาดของ EHP แล้วเกษตรกรยงัคงต้องเจอกบัโรคท่ีมีอยู่แล้ว ซึง่สามารถพบได้ทกุพืน้ท่ีการเลีย้ง 
เช่น โรคขีข้าว โรคตวัแดงดวงขาว (WSSV) แต่พบปัญหาการระบาดของโรค EMS ลดลง อย่างไรก็ดีในปี 2560 จาก
ผลผลิตกุ้ งโดยรวมลดลง จึงทําให้ราคากุ้ งสงูขึน้และกระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลีย้งกุ้ งอย่างต่อเน่ืองพร้อมทัง้มีข้อ
ปฏิบตัิก่อนการเลีย้ง เช่น การเตรียมบอ่เลีย้ง การเตรียมนํา้ การคดัเลือกลกูพนัธุ์กุ้ งท่ีมีความสมบรูณ์แข็งแรง พร้อมทัง้
เข้าถงึการบริการการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํา้และสขุภาพกุ้งตามโปรแกรมเพ่ือลดความเสี่ยง  
 
ด้วยสถานการณ์ดงักลา่วข้างต้น บริษัทกําหนดนโยบายเน้นเร่ืองคณุภาพสินค้าเป็นหลกัและให้บริการตรวจวิเคราะห์
คณุภาพนํา้และสขุภาพกุ้งพร้อมให้คําปรึกษา เพ่ือให้เกษตรกรได้รับสินค้าท่ีมีคณุภาพดีและบริการท่ีเป็นเลิศเพ่ือเพิ่ม
ทางเลือกให้เกษตรกรประสบผลสําเร็จ 

 

ตลาดอาหารปลาและแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมอาหารปลา 
การเลีย้งปลาในปี 2559  การเลีย้งปลานิล ปลาทบัทิม ปลาดกุ ทัง้ปีท่ีผ่านมาเกิดจากความผนัผวนของธรรมชาติ เกิด
ภยัแล้งในทกุภาคของประเทศ ฝนไมต่กตามฤดกูาล และเกิดภยันํา้ทว่มในพืน้ท่ีภาคใต้ 
 
ส่งผลโดยตรงกบัการเลีย้งปลาทกุชนิด ท่ีมีปลาน๊อกตายจํานวนมากในช่วงกลางปี ปลาเนือ้ขาดตลาด สลบักบัปลา
ล้นตลาด โดยภาวะปลาล้นตลาดมากขึน้ในช่วงไตรมาสท่ี 3-4 ของปี และลกูพนัธุ์ปลาทกุชนิดไม่สามารถผลิตได้ตาม
ความต้องการของผู้ เลีย้ง 
 
การทําตลาดของบริษัทคู่แข่งและเอเย่นต์รายใหญ่ ท่ีมีปริมาณปลาเนือ้จํานวนมาก เช่น ปลาดกุ ปลานิล และปลา
ทบัทิม มีการทุ่มตลาดปลา ส่งผลเสียต่อกลไกราคาปลาในตลาดปลาทัง้ประเทศ ทางสายงานขายอาหารปลาจึง
มุ่งเน้นทําตลาดในกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  และเปิดลกูค้ารายใหม่ ส่งผลให้มีคําสัง่ซือ้อาหารปลาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 



  

Annual Report 2016 / P. 22 
 

 
แนวโน้มอตุสาหกรรมอาหารปลา ปี 2560  คาดว่าสถานการณ์ด้านการเลีย้งยงัพบปัญหาปลาล้นตลาดในบางพืน้ท่ี 
และปลาขาดตลาดในลกูค้าบางราย  นอกจากนีส้ถานการณ์ด้านการแข่งขนัยงัคงมีอยู่  สถานการณ์การขายอาหาร
ปลา คาดว่าจะสามารถทําตลาดได้อย่างต่อเน่ืองภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการแข่งขนัสงู  เน่ืองจากลกูค้ารายเดิมท่ีมี
การสัง่ซือ้อาหารปลาเพิ่มขึน้ การเปิดตลาดในกลุม่ลกูค้าเป้าหมายท่ี รวมถึงการทําตลาดอาหารปลาทะเลกินเนือ้  ซึง่
จะสามารถสร้างยอดขายได้อยา่งตอ่เน่ืองทัง้ปี 

 
ตลาดอาหารสัตว์เลีย้ง 
ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารสตัว์เลีย้งและสินค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับสตัว์เลีย้ง มีแนวโน้มการเติบโตและอตัราการ
ขยายตวัในเกณฑ์ท่ีดี   เน่ืองจากการขยายตวัของปริมาณสตัว์เลีย้ง  การให้ความใส่ใจในด้านโภชนาการของอาหาร
สัตว์เลีย้งและสุขภาพของสัตว์เลีย้งมีแนวโน้มท่ีเพิ่มสูงขึน้    โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับประเทศ ท่ีมีอัตราการ
ขยายตวัเร็วท่ีสดุของตลาดอาหารสตัว์เลีย้งและสนิค้าท่ีเก่ียวข้องในภมูิภาคเอเชีย     
 
จากแนวโน้มการขยายตวัของมลูค่าการส่งออกอย่างต่อเน่ือง  เป็นปัจจัยสําคญัท่ีสามารถผลกัดนัให้อุตสาหกรรม
อาหารสตัว์เลีย้งเติบโตขึน้  สําหรับสภาวะเศรษฐกิจในประเทศส่งออก  อาทิ ญ่ีปุ่ น  มาเลเซีย  ท่ีชะลอตวัลง  อาจ
สง่ผลกระทบตอ่ยอดการสัง่ซือ้ มลูค่าตลาดและสง่ผลให้มีภาวการณ์แข่งขนัทางการตลาดท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พภิพ 
ปี 2554  เกิดเหตกุารณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสนึามิในประเทศญ่ีปุ่ น สง่ผลให้โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ระเบิดและมี
การร่ัวไหลของกมัตภาพรังสีระดบัเกินการควบคมุ     รัฐบาลญ่ีปุ่ นต้องประกาศอพยพพลเมืองทัง้หมดออกจากพืน้ท่ี
โดยรอบของโรงไฟฟ้า    รัฐบาลญ่ีปุ่ นจึงมีนโยบายสนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทนท่ีเป็นพลงังานสะอาดมากขึน้    ปี 
2555 รัฐสภาญ่ีปุ่ นได้ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการพิเศษสําหรับการจดัซือ้ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนโดยผู้ผลิต
ไฟฟ้า (Act on Special Measures Concerning Procurement of Electricity from Renewable Energy by 
Electricity Utilities) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้แหลง่พลงังานหมนุเวียน ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัในการผลิต
พลงังานท่ีมีเสถียรภาพและเหมาะสมต่อเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางสงัคมในญ่ีปุ่ นและในโลก นอกจากนัน้ยงั
ลดต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมท่ีนับวันจะเพิ่มสูงขึน้จากการผลิตพลงังาน ทัง้นี ้แหล่งพลงังานหมุนเวียน ( Renewable 
Energy) ตามกฎหมายนี ้ครอบคลุมถึง พลงังานแสงอาทิตย์ พลงัลม พลงันํา้ พลงังานความร้อนใต้พิภพ และ
พลงังานชีวะมวล ตามกฎหมายฉบบันี ้เม่ือผู้ผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานหมนุเวียนท่ี เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ผลิตไฟฟ้า 
วิธีการผลติท่ีผ่านเกณฑ์และได้รับอนมุตัิจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอตุสาหกรรม หรือ Ministry of Economy, 
Trade and Industry (METI) เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเฉพาะ (Specified Suppliers) เม่ือผู้ผลิตไฟฟ้าเฉพาะเหลา่นีส้ามารถ
ร้องขอเพ่ือทําสญัญาซือ้ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement - PPA) และขอเช่ือมต่อเข้ากบัระบบจําหน่ายไฟฟ้า
ของผู้ผลติไฟฟ้า โดยใช้รูปแบบ PPA ของ METI ท่ีเรียกว่า Feed-In Tariff ผู้ผลิตไฟฟ้ามีหน้าท่ีเข้าทําสญัญากบัผู้ผลิต
ไฟฟ้าเฉพาะดงักล่าว ตามอตัราค่าไฟฟ้าท่ีคงท่ี และเป็นสญัญาระยะยาวท่ีมีรัฐบาลเป็นผู้ คํา้ประกนั   ตัง้แต่เดือน
กรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา ผู้ผลิตไฟฟ้าจากแหลง่พลงังานหมนุเวียนจํานวนมากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ต่าง
พากนัเข้าสู่ตลาดผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลงังานทดแทน เพราะรัฐบาลญ่ีปุ่ นกําหนดอตัรารับซือ้ไฟฟ้าค่อนข้างสงู เช่น 
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อตัรารับซือ้ไฟฟ้าท่ี 40 เยนต่อกิโลวตัต์-ชัว่โมง (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใต้
พิภพท่ีมีขนาดเลก็กวา่ 15 เมกกะวตัต์ 
 
ในปี 2555 METI ระบใุนเอกสาร Feed-In Tariff Scheme in Japan ว่า ประเทศญ่ีปุ่ นมีแหลง่ทรัพยากรสําหรับผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก คือ 20,540 เมกกะวัตต์ รองจาก
อินโดนีเซียท่ี 27,791 เมกกะวตัต์ และสหรัฐอเมริกาท่ี 23,000 เมกกะวตัต์ อย่างไรก็ตาม ญ่ีปุ่ นนําแหลง่พลงังานนีม้า
ใช้เพียงร้อยละ 10 เพราะมีกําลงัการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใต้พิภพท่ีติดตัง้แล้วเพียง 0.54 ล้านกิโลวตัต์ 
ญ่ีปุ่ นจงึมีศกัยภาพในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใต้พิภพอยูอี่กมาก 
 
จากเว็บไซด์ Asia Biomass Office ของมลูนิธิพลงังานใหม่ (The New Energy Foundation) แห่งประเทศญ่ีปุ่ น การ
ผลติไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใต้พิภพจากบอ่นํา้พรุ้อนจําเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกบัสภาพทางธรณีวิทยาในท้องถ่ิน 
และต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี ในการสํารวจเพ่ือหาแหล่งขุดเจาะท่ีเหมาะสม การประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า ดงันัน้ การผลิตไฟฟ้าจากบ่อนํา้พรุ้อนซึง่มีการใช้ประโยชน์อยู่แล้ว จึงช่วย
ประหยดังบประมาณและสามารถเร่ิมดําเนินการได้ในระยะเวลาท่ีสัน้กวา่มาก  
 
เน่ืองจากอณุหภูมิของนํา้พรุ้อนต่ํากว่า 100 องศาเซลเซียส จึงไม่สามารถใช้ไอนํา้ในการหมนุกงัหนัไอนํา้ได้โดยตรง
เหมือนกบัในโรงงานไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใต้พิภพท่ีมีอณุหภูมิสงูกว่า โรงงานไฟฟ้าจากบ่อนํา้พรุ้อนต้องใช้
เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าระบบสองวงจร หรือ Binary Power Generation โดย “ผ่านนํา้ร้อนเข้าสู่เคร่ืองแลกเปลี่ยนความ
ร้อน เพ่ือให้ความร้อนกบัของเหลวชนิดท่ีสองท่ีมีจดุเดือดต่ํา เช่น แอมโมเนีย ฟรีออน ไอโซบิวเทนไอโซเพนเทน เป็น
ต้น ซึง่จะกลายเป็นไอแล้วผ่านเข้าสู่กงัหนัไอนํา้ผลิตไฟฟ้า จากนัน้กลบัเข้าสูเ่คร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนใหม่ สว่นนํา้
ร้อนหลงัจากถ่ายโอนความร้อนให้กบัของเหลวชนิดท่ีสองแล้วจะควบแน่นและถกูฉีดกลบัเข้าสูแ่หลง่พลงังาน ” 
 
Asia Biomass Office ยงัเปรียบเทียบการผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่มีการก่อสร้างแพร่หลายในญ่ีปุ่ น กบั
การผลติไฟฟ้าจากบอ่นํา้พรุ้อนวา่ การใช้พลงังานแสงอาทิตย์มีอตัราการใช้งาน (Usage Rate) ท่ีร้อยละ 12 ในขณะท่ี
การใช้พลงังานจากบ่อนํา้พุร้อนมีอัตราการใช้งานท่ีสูงมากถึงร้อยละ 70 จึงเป็นวิธีการผลิตไฟฟ้าท่ีมีเสถียรภาพ
มากกวา่ 

 
บริษัทจะได้รับสญัญาขายไฟฟ้ากบัผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ นในราคา 40 เยนต่อกิโลวตัต์ (ราคา
ยงัไมร่วมภาษี) เป็นระยะเวลา 15 ปี (นบัจากวนัเร่ิมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)) หลงัจากครบอายสุญัญา
ราคาจะปรับลดลงตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอตุสาหกรรม หรือ Ministry of Economy, Trade 
and Industry (METI) ณ เวลานัน้   
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ปัจจัยความเส่ียง 
ความเส่ียงจากการการผันผวนของราคาวัตถุดบิ 
ในการผลิตอาหารสตัว์นํา้ของบริษัทจําเป็นต้องใช้วตัถดุิบจากธรรมชาติ นํามาผ่านกระบวนการผลิตเพ่ือให้ออกมา
เป็นผลิตภณัฑ์อาหารสตัว์ท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐาน  โดยวตัถดุิบท่ีสําคญัท่ีใช้ในการผลิต ได้แก่ ปลาป่น กากถัว่
เหลือง แป้งสาลี และข้าวโพด  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) ถูกกําหนดราคาโดยอุปสงค์และ
อปุทานในตลาดโลก  
 

ดงันัน้ เม่ือใดก็ตามท่ีราคาวตัถดุิบปรับตวัสงูขึน้ย่อมส่งผลให้ต้นทนุการผลิตอาหารสตัว์นํา้ของบริษัทเพิ่มสงูขึน้ตาม
ไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามบริหารความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบโดย
การติดตามข่าวสาร สถานการณ์ ท่ีเก่ียวข้องกับราคาวตัถุดิบเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีการกําหนด
เป้าหมายของราคา ปริมาณ และระยะเวลาในการส่งมอบกบัผู้จดัจําหน่ายวตัถดุิบบางชนิด เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง
ด้านความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ เพ่ือการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและให้สอดคล้องกบัแผนธุรกิจ นอกจากนี ้
บริษัทมีนโยบายในการจัดซือ้วัตถุดิบให้มีความหลากหลายและกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆพร้อมทัง้                       
มีการหาแหลง่วตัถดุิบใหม่ๆ  เพิ่มขึน้เสมอ 
 

ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน  
บริษัทมีการนําเข้าวตัถดุิบบางชนิด ได้แก่ กากถัว่เหลือง ตบัปลาหมึก นํา้นึ่งปลา ซึง่เป็นวตัถดุิบสําคญัท่ีใช้เพ่ือเสริม
คณุค่าอาหารสตัว์นํา้ เป็นสว่นช่วยในการเสริมสร้างโปรตีนและไขมนัให้แก่สตัว์นํา้  โดยบริษัทจะชําระค่าวตัถดุิบเป็น
เงินดอลลาร์สหรัฐ และสกลุเยน ทําให้ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนมีผลต่อต้นทนุการผลิตและการดําเนินงาน
ของบริษัทโดยตรง เน่ืองจากรายได้หลกัของบริษัทมาจากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าภายในประเทศซึง่ได้แก่
กลุ่มตัวแทนจําหน่ายและกลุ่มเกษตรกร บริษัทจึงมีรายได้เป็นเงินบาทในขณะท่ีมีรายจ่ายบางส่วนเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ 
 

อยา่งไรก็ตามบริษัท มีนโยบายในการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนโดยการตกลงทําสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศลว่งหน้ากบัธนาคาร (Forward Contract) ทัง้ในด้านการนําเข้าและสง่ออก เพ่ือประกนัความเสี่ยงเป็น
ครัง้คราว  คราวละ 3 - 6 เดือน ขึน้อยู่กบัช่วงระยะเวลาการรับหรือขายสินค้าของบริษัท โดยบริษัทมีการศกึษาข้อมลู
สถิติความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละสกุลเงินเพ่ือนํามาวิเคราะห์ในตัดสินใจทําสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้าในแตล่ะครัง้  
 

สว่นความเสี่ยงในอตัราแลกเปลี่ยนคา่เงินตอ่ต้นทนุในกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ บริษัทฯอาจมีความ
เสี่ยงในการรับรู้รายได้ในอนาคตน้อยลงจากการอ่อนค่าของเงินเยนในอนาคต บริษัทจะพิจารณาแนวทางในการ
ป้องกันความเสี่ยงท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีคาดว่าจะได้รับเงินปันผลจากธุรกิจท่ีได้ลงทุนในต่างประเทศ ตามความ
เหมาะสม ณ ช่วงเวลานัน้ๆ  
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ในปี 2557  ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทมีการซือ้วัตถุดิบเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศทัง้สิน้ 470.06                    
ล้านบาท 450.03 ล้านบาท และ 135.16 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 32.06 ร้อยละ 31.39 และ                       
ร้อยละ 14.33 ตามลําดบั ของการซือ้วตัถดุิบของบริษัทในช่วงเวลาดงักลา่ว  
 

นอกจากนีใ้นช่วงปี 2559 บริษัทมีการขายวตัถุดิบเพ่ือผลิตอาหารสตัว์ให้แก่โรงงานผลิตอาหารสตัว์รายเล็กท่ีไม่มี
อํานาจ ในการต่อรองราคากบัผู้ผลิต  โดยจดัจําหน่ายผ่านทางบริษัท ไทย ดีมีเทอร์ จํากดั (บริษัทย่อย) ดงันัน้รายได้
จากการขายวตัถดุิบ ในปี 2559 มีจํานวน 0.55 ล้านบาท 

 

ความเส่ียงจากการแข่งขันกับผู้ค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นผู้น าตลาดอาหารสัตว์ 
ผู้ นําตลาดของสินค้าอาหารสตัว์นํา้มีส่วนแบ่งในตลาดในแต่ละปีประมาณร้อยละ 20-30 (ประมาณการโดยบริษัท 
ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน)) ของยอดขายอาหารสตัว์นํา้โดยรวม รองลงมาเป็นบริษัทขนาดกลางมีส่วน
แบ่งตลาดระหว่างร้อยละ 5-20 จํานวน 5-6 บริษัท โดยมีส่วนแบ่งรวมกันประมาณร้อยละ 50-60  ของยอดขาย
อาหารสตัว์นํา้โดยรวม  โดยบริษัทจดัอยู่ในบริษัทขนาดกลาง  นอกจากนัน้จะเป็นบริษัทรายย่อยต่างๆ แต่เน่ืองจาก
ผู้ นําตลาดได้รับความเช่ือถือจากเกษตรกรสูงและเกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้ งมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ นําตลาดมาเป็น
เวลานานทําให้บริษัทประสบความยากลําบากในการแยง่สว่นแบง่ทางการตลาด  
 

ดงันัน้บริษัทจึงมีการวางกลยทุธ์ทางการตลาดทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เช่น การปรับปรุงและพฒันาสินค้าให้ตรงต่อ
ความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด   ผลิตโดยวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ  เพ่ือสร้างความสําเร็จให้แก่เกษตรกรผู้ ใช้และ
ตวัแทนจําหน่ายท่ีนําสนิค้าไปขายให้แก่ลกูค้า   ขณะเดียวกนัได้เพิ่มผลิตภณัฑ์อย่างหลากหลายเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้ทุกสถานการณ์  โดยคํานึงถึงต้นทุนของเกษตรกรเป็นสิ่งสําคัญสงูสุด  นอกจากนีย้งัส่งเสริม
สว่นลดพิเศษเพ่ือการแข่งขนั  การออกร้านตามงานแสดงสินค้าต่างๆ  การจดักิจกรรมขอบคณุลกูค้า  การจดัสมัมนา
ด้านวิชาการเพื่อสง่เสริมความรู้ด้านการเพาะเลีย้งให้แก่เกษตรกร  เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทมีการเน้นประสิทธิภาพใน
การบริการเพ่ือเป็นการจูงใจตวัแทนจําหน่ายและแสดงให้เกษตรกรเห็นประสิทธิภาพของคุณภาพอาหารกุ้ ง และ
อาหารปลาของบริษัทว่าเป็นอาหารท่ีมีคณุภาพสงูเม่ือเทียบกบัอาหารประเภทเดียวกนั จึงทําให้บริษัทสามารถรักษา
สว่นแบ่งการตลาดอาหารกุ้งและอาหารปลามาได้โดยตลอด  โดยคณุภาพอาหารสดและใหม่เสมอ  ปราศจากสาร
ปนเปือ้นและเชือ้โรคที่เป็นอนัตราย 

 

ความเส่ียงจากการที่บริษัทมีรายได้หลักจากการจ าหน่ายสินค้าภายในประเทศ 
บริษัท มีรายได้หลักจากการจําหน่ายสินค้าภายในประเทศ ดังนัน้หากปีใดท่ีความต้องการอาหารสัตว์นํา้
ภายในประเทศลดลงเน่ืองจากสภาพแวดล้อม หรือ สภาพภูมิอากาศท่ีไม่อํานวยต่อการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ ก็จะเกิด
ผลกระทบท่ีมีนยัสําคญัตอ่ปริมาณการจําหน่ายสนิค้าและรายได้จากการขายของบริษัท   
ทัง้นี ้ โดยปกติปริมาณการจําหน่ายสินค้าของบริษัทจะขึน้ลงตามฤดกูาล โดยปริมาณการขายอาหารกุ้ งและปลาจะ
ลดต่ําลงในช่วงปลายฤดูฝนถึงฤดูหนาว เน่ืองจากทัง้กุ้ งและปลาจะกินอาหารน้อยลง แต่ถ้าหากมีโรคระบาดชนิด
ร้ายแรง หรือภาวะภยัแล้งหรือนํา้ท่วม จะสง่ผลทําให้ความต้องการอาหารสตัว์นํา้ลดลงและสง่ผลกระทบต่อยอดขาย
ของบริษัท 
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เข้าลงทนุในธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงจากการ
จําหน่ายอาหารสตัว์นํา้เพียงอยา่งเดียว  



  

Annual Report 2016 / P. 26 
 

ความเส่ียงจากการได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบริษัทย่อย 
ผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัท นอกจากจะขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานของบริษัทแล้ว ยงัขึน้อยู่กบัผล             การ
ดําเนินงานของบริษัทย่อยด้วย ซึ่งหากบริษัทย่อยประสบปัญหาในการดําเนินงานก็จะส่งผลกระทบต่อผล                
การดําเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวม    
 
ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทได้กําหนดมาตรการในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทย่อย นโยบายการควบคมุและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทย่อย รวมทัง้การส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพ่ือ
กําหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือให้บริษัท บริษัทย่อยมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั 
ซึง่จะสง่ผลไปสูก่ารบริหารจดัการต้นทนุให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ และการดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

 

ความเส่ียงจากการถ่วงดุลอ านาจ 
ครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โดยมีนางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ดํารงตําแหน่ง
เป็นกรรมการบริษัท เม่ือเปรียบเทียบกบัจํานวนกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จึงมี
การถ่วงดลุอํานาจจากผู้ ถือหุ้นใหญ่อยา่งเป็นธรรมแล้ว  อยา่งไรก็ตามบริษัทได้มีการกําหนดและแบง่แยกบทบาทและ
หน้าท่ีของกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ กรรมการผู้จดัการฝ่ายต่างๆไว้ ถึง 5 ฝ่าย 
อย่างชดัเจน นอกจากนีก้ารตดัสินใจและการทํารายการระหว่างกนัท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจปกติทัว่ไปของ
บริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบ 3 คนท่ีเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วม
พิจารณาความเสี่ยงด้วย โดยการทํารายการระหว่างกนัจะพิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั    ซึ่งวนัท่ี 4 
มกราคม 2560 นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท 

 

ความเส่ียงจากการท าธุรกิจใหม่ 
บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลกั จึงไ ด้ลงทุนในอุตสาหกรรม ท่ีต่าง
ออกไป ปลายเดือนธันวาคม 2558 และ กลางปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใต้พิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ นรวม 12 ยูนิต   โดยสามารถรับรู้รายได้แล้วจํานวน 2 ยนิูต และบริษัทได้
จดัตัง้บริษัทร่วมทนุกบับริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ย่ี จํากดั เพ่ือพฒันาท่ีดินแล้วนําออกขายให้กบันกัลงทนุท่ี
สนใจทําโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ  
 
ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศมีดงันี ้วฒันธรรมของธุรกิจท่ีประเทศญ่ีปุ่ นอาจแตกต่างจาก
ประเทศไทย ทัง้ในด้านบุคลากร ภาษา กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการควบคมุการ
ดําเนินงาน  ความเสี่ยงด้านค่าเงิน ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับภัยพิบตัิ รวมถึงความเสี่ยงเก่ียวกับกระบวนการผลิตการ
บํารุงรักษาเคร่ืองจกัร ซึ่งบริษัทสามารถป้องกนัความเสี่ยงได้ด้วยการสรรหาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าไป
รับผิดชอบโครงการ และทําสัญญาประกันภัยพิบัติ รวมถึงประกันอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการดําเนิน
โครงการ  การทําสญัญาตา่งๆ การดําเนินการพฒันาท่ีดิน รวมถงึการจดทะเบียนโอนที่ดินลา่ช้ากว่าท่ีกําหนดจะสง่ผล
กระทบตอ่การรับรู้รายได้จากการขายท่ีดินไมเ่ป็นไปตามแผนการท่ีวาง 
 

 



  

Annual Report 2016 / P. 27 
 

ความเส่ียงการเงนิลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี ้
บริษัทพิจารณาตดัสินใจในการนําเงินสดจากสภาพคลอ่งด้านการเงินคงเหลือของบริษัทฯ ไปลงทนุในตราสารทนุและ
ตราสารหนีเ้พ่ือให้เกิดเป็นประโยชน์ตอบแทนในอนาคตท่ีสงูกว่าการออมเงินปกติ  การลงทนุทางการเงิน ได้แก่ เงิน
ฝาก เงินออม ตัว๋แลกเงิน (BE) หุ้นกู้  ของบริษัทมหาชนจํากดั  หรือ บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  เพ่ือผลประโยชน์จากผลต่างของดอกเบีย้รับท่ีสงูกว่า
ดอกเบีย้จ่าย หรือเพ่ือลดค่าใช้จ่ายทางดอกเบีย้โดยรวม ณ. เวลาใดเวลาหนึ่ง ให้น้อยลง หรือการลงทนุในการซือ้หุ้ น
ของบริษัทมหาชนจํากัด หรือ หุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  บริษัทได้มีการลงทนุในตราสารหนี ้ซึ่งจะมีความเสี่ยงท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระหนีข้องผู้ออก
ตราสารหนีก้ล่าวคือ ผู้ออกตราสารหนีอ้าจจะไม่สามารถสามารถทําตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ได้ เช่น ไม่สามารถจ่าย
ดอกเบีย้หรือชําระคืนเงินต้นให้กบัผู้ ถือตราสารหนีไ้ด้ตามจํานวนหรือตามเวลาท่ีกําหนด ทัง้นีบ้ริษัทได้ลงทนุตราสาร
ทนุและตราสารหนีผ้่านบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญซึง่สามารถให้คําแนะนําในการลงทนุได้ 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

 
ช่ือบริษัท  : บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 
ช่ือบริษัท (ภาษาองักฤษ)  : Thailuxe Enterprises Public Company Limited (TLUXE) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั : ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลติและจําหน่ายอาหารสตัว์นํา้ 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : เลขท่ี 69/5 หมู ่5 ถนนพระราม 2 ตําบลบางขนัแตก อําเภอเมือง               

จงัหวดัสมทุรสงคราม 75000 
โทรศพัท์ 0-3477-1444 
โทรสาร   0-3477-1025 

โรงงานเพชรบรีุ 
 
 
 
โรงงานสงขลา 

: 
 
 
 
: 

62 หมู ่2 ถนนรพช. อูต่ะเภา ตําบลหนองชมุพล อําเภอเขาย้อย                  
จงัหวดัเพชรบรีุ  76140  
โทรศพัท์  0-3244-7681-8 
โทรสาร    0-3244-7689 
98 หมู ่13 ถ.เพชรเกษม กม. 1232 ตําบลบางเหรียง อําเภอควนเนียง 
จงัหวดัสงขลา 90220  
โทร. : 074-890-765-8  
โทรสาร: 074-890-769 

สํานกังานกรุงเทพฯ : 1768  อาคารไทยซมัมิท ชัน้ 24 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ                 
เขตห้วยขวาง จงัหวดักรุงเทพ  10310 
โทรศพัท์ 02-251-8152 , 02- 2518157 , 02-251-8158  
โทรสาร   02-251-8152 ตอ่ 206 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537000670  
Home Page    : www.thailuxe.com 
ทนุจดทะเบียน : 568,451,520 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 เม.ย. 2559) 
ทนุเรียกชําระแล้ว : 563,050,687 บาท (ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 เม.ย. 2559) 
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บริษัทย่อย 

 
ช่ือบริษัท  : บริษัท ไทย ดีมีเทอร์ จ ากัด 
ช่ือบริษัท (ภาษาองักฤษ)  : Thai Demeter Company Limited 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั : ประกอบธุรกิจจดัจําหน่ายสนิค้า 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 1768  อาคารไทยซมัมิท ชัน้ 24 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ               

เขตห้วยขวาง จงัหวดักรุงเทพ  10310 
โทรศพัท์ 02-251-8152 , 02- 2518157 , 02-251-8158  
โทรสาร   02-251-8152 ตอ่ 206 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105552125648 
ทนุจดทะเบียน : 3,000,000 บาท 
ทนุเรียกชําระแล้ว 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
ชนิดของหุ้น 

: 
: 
: 

3,000,000 บาท 
ร้อยละ 100 
หุ้นสามญั 
 
 
 

ช่ือบริษัท  : บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์จ ากัด 
ช่ือบริษัท (ภาษาองักฤษ)  : Tluxe Power Company Limited  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั : ลงทนุในธุรกิจพลงังาน 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 1768  อาคารไทยซมัมิท ชัน้ 24 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ               

เขตห้วยขวาง จงัหวดักรุงเทพ  10310 
โทรศพัท์ 02-251-8152 , 02- 2518157 , 02-251-8158  
โทรสาร   02-251-8152 ตอ่ 206 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0105559029563 
ทนุจดทะเบียน : 100,000,000 บาท 
ทนุเรียกชําระแล้ว 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
ชนิดของหุ้น 
 
 
 
 
 
 

: 
: 
: 
 
 
 
 
 
 

100,000,000 บาท 
ร้อยละ 100 
หุ้นสามญั  
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ช่ือบริษัท 
ช่ือบริษัท (ภาษาองักฤษ) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ท่ีตัง้สํานกังาน 
 
เลขทะเบียนบริษัท 
ทนุจดทะเบียน 
ทนุเรียกชําระแล้ว 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
ชนิดของหุ้น 
 
 
ช่ือบริษัท 
ช่ือบริษัท(ภาษาองักฤษ) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ท่ีตัง้สํานกังาน 
 
เลขทะเบียนบริษัท 
ทนุจดทะเบียน 
ทนุเรียกชําระแล้ว 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
ชนิดของหุ้น 
 
 
ช่ือบริษัท 
ช่ือบริษัท(ภาษาองักฤษ) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ท่ีตัง้สํานกังาน 
เลขทะเบียนบริษัท 
ทนุจดทะเบียน 
ทนุเรียกชําระแล้ว 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
ชนิดของหุ้น 
 
 
 
 

: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
 
 
: 
: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
 
 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
 
 
 

บริษัท ทีลักซ์ อนิเวสเมนต์ จ ากัด 
Tluxe Investments Limited 
เป็นบริษัทโฮลดิง้ คอมพานี เพ่ือลงทนุในบริษัทต่างประเทศ 
10thFloor,Standard Chartered Tower, 19 Cybercity, Ebene, 
Mauritius. 
C137733C2/GBL 
10,000 USD 
10,000 USD 
บริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 100 
หุ้นสามญั 
 
 
บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิง้ จ ากัด 
Tluxe Holdings Limited 
เป็นบริษัทโฮลดิง้ คอมพานี เพ่ือลงทนุในบริษัทต่างประเทศ 
1901, 19/F  Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, 
Hong Kong. 
2362182 
10,000 USD 
10,000 USD 
บริษัท ทีลกัซ์ อินเวสเมนต์ จํากดั ร้อยละ 100 

หุ้นสามญั 
 
 
บริษัท พีพีเอสเอน็ จ ากัด 
PPSN Co., Ltd 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ 
1-2-20 ไคกนั มินาโต โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
0104-01-119274 
12 ล้านเยน 
12 ล้านเยน 
บริษัท ทีลกัซ์ โฮลดิง้ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 100 
หุ้นสามญั 
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ช่ือบริษัท 
ช่ือบริษัท(ภาษาองักฤษ) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ท่ีตัง้สํานกังาน 
เลขทะเบียนบริษัท 
ทนุจดทะเบียน 
ทนุเรียกชําระแล้ว 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
ชนิดของหุ้น 
 
 
ช่ือบริษัท 
ช่ือบริษัท(ภาษาองักฤษ) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ท่ีตัง้สํานกังาน 
เลขทะเบียนบริษัท 
ทนุจดทะเบียน 
ทนุเรียกชําระแล้ว 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
ชนิดของหุ้น 
 
 
ช่ือบริษัท 
ช่ือบริษัท(ภาษาองักฤษ) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ท่ีตัง้สํานกังาน 
เลขทะเบียนบริษัท 
ทนุจดทะเบียน 
ทนุเรียกชําระแล้ว 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
ชนิดของหุ้น 
 
 
 
 
 
 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด 
SUMO POWER Co., Ltd. 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ 
6-4-9 มินามิอาโอยามา มินาโต โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
0104-01-121850 
1 ล้านเยน 
1 ล้านเยน 
บริษัท ทีลกัซ์ โฮลดิง้ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 100 
หุ้นสามญั 
 
 
บริษัท โอโทเมยามา เอนเนอร์ยี จ ากัด 
OTOMEYAMA ENERGY Co., Ltd 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ 
1-1-21 โทราโนมอง มินาโต โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
0140-01-127285 
500,000 เยน 
500,000 เยน 
บริษัท พีพีเอสเอ็น จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 100 
หุ้นสามญั 
 
 
บริษัท เอส พาวเวอร์  จ ากัด 
 S POWER Co., Ltd 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ 
6-12-4 รอปปงกิ มินาโต โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
0140-01-127784 
500,000 เยน 
500,000 เยน 
บริษัท ซูโม พาวเวอร์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 100 
หุ้นสามญั 
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ช่ือบริษัท 
ช่ือบริษัท(ภาษาองักฤษ) 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
ท่ีตัง้สํานกังาน 
เลขทะเบียนบริษัท 
ทนุจดทะเบียน 
ทนุเรียกชําระแล้ว 
สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
ชนิดของหุ้น 
 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 

บริษัท เอสเอน็เอส พาวเวอร์ จ ากัด 
SNS POWER Co., Ltd 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ 
3-24-6 นิชิชิมบาชิ มินาโต โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
0104-01-127542 
500,000 เยน 
500,000 เยน 
บริษัท ซูโม พาวเวอร์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ  100 
หุ้นสามญั 
 

บริษัทร่วม 
 
ช่ือบริษัท  : บริษัท เอม็ลกัซ์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั 
ช่ือบริษัท (ภาษาองักฤษ)  : M ‟ Luxe Energy Co., Ltd  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกั : พฒันาท่ีดินสําหรับทําโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ 
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : ชัน้ 1 อาคารโอริออน 2-13 เทมมงัโจ เบปป ุโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
เลขทะเบียนบริษัท  : 3200-01-015166 
ทนุจดทะเบียน 
ทนุเรียกชําระแล้ว 

: 
: 

10 ล้านเยน 
10 ล้านเยน 

สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
ชนิดของหุ้น 

: 
: 

บริษัท พีพีเอสเอ็น จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 25 
หุ้นสามญั 
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บุคคลอ้างองิ 
1. นายทะเบียนหลกัทรัพย์  

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชัน้ 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
โทรศพัท์ 0-2229-2800 โทรสาร 0-2359-1259 

2. ผู้สอบบญัชี 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ออฟฟิศคอมเพลก็ซ์ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่กรุงเทพ 10110 
โทรศพัท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2264-0789 

รายช่ือผู้สอบบญัชี 
1. นางสาวสพุรรณี  ตรียานนัทกลุ เลขท่ีอนญุาตสอบบญัชี 4498 
2. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ เลขท่ีอนญุาตสอบบญัชี 5419 
3. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ เลขท่ีอนญุาตสอบบญัชี 4579 

3. สถาบนัการเงินท่ีติดต่อประจํา 

· ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

สํานกังานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท์: 02-544-5631 

· ธนาคารกสกิร จํากดั (มหาชน) 

สํานกังานใหญ่ 1 ซอยราษฎร์บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรูณะ แขวงราษฎร์บรูณะ  

เขตราษฎร์บรูณะกรุงเทพฯ 10140 

โทรศพัท์: 02-222-0000 

· ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ่ 191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์: 02-343-3000 

4. ท่ีปรึกษากฎหมาย 

บริษัท ส านกักฎหมายสากล ธีรคปุต์ จ ากดั 

900 ต้นสนทาวเวอร์ ชัน้ 12 ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์: 0-2252-1588 

โทรสาร:  0-2257-0440-1 
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ผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559 รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก โดยนบัรวมการถือหุ้นโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกนัตาม
มาตรา 258 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

1. ครอบครัวจนิดาสมบัตเิจริญ   
 1.1 นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบตัิเจริญ 24,081,290 4.28 
 1.2 นายพงศภคั จินดาสมบตัิเจริญ2 11,382,140 2.02 
 1.3 นายนพรุจ จินดาสมบตัิเจริญ3 6,886,070 1.22 
 รวมครอบครัวจนิดาสมบัตเิจริญ 42,349,500 7.52 

2. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 36,297,592 6.45 
3. นางสาวยวุดี วชิรปภา 34,256,314 6.08 
4. นางสาวปวิชญา กานนท์รังษี 33,638,765 5.97 
5. ครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกร   

 5.1 นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร4 8,900,090 1.58 
 5.2 นายโรจน์ศกัด์ิ เสนีย์ประกรณ์ไกร5 8,125,230 1.44 
 5.3 บริษัท ไทยอศัเส โฮลดิง้ จํากดั 6 8,000,063 1.42 

 5.4 นายอนโุรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร7 6,875,253 1.22 
 5.5 นางอรวรรณ เสนีย์ประกรณ์ไกร8  210,600 0.04 
 5.6 นายอนสุรณ์  เสนีย์ประกรณ์ไกร9 2,000 0.0004 

 รวมครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกร 32,113,236 5.7034 

6. นายปริน              ชนนัทรานนท์ 20,197,384 3.59 
7. นางอนญัญา        เรืองศกัด์ิวิชิต 25,480,000 4.53 
8. นางสรีุรัตน์           เอ่ียมสอาด 16,799,900 2.98 
9. นางสาวนฤมล      แมงทบั 16,050,000 2.85 

10. นายธานิน สจัจะบริบรูณ์ 16,019,500 2.85 

 รวม 273,202,191 48.52 

ทีม่า : ปิดสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ (XO) ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2559  
หมายเหต ุ:    1)    ค านวณจากหุน้สามญัทีอ่อกและเรียกช าระแลว้จ านวน  563,050,687 หุน้ 
 2) บตุรทีบ่รรลนิุติภาวะแลว้ของนายพงศ์รกัษ์จินดาสมบติัเจริญ 
 3)     บตุรทีบ่รรลนิุติภาวะแลว้ของนายพงศ์รกัษ์จินดาสมบติัเจริญ  
 4) นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทถึงวนัที ่3 มกราคม 2560 
 5)     นอ้งชายร่วมบิดามารดาของนางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 

 6.)    ครอบครัวเสนีย์ประกรณ์ไกรและสกลุเสนีย์ประกรณ์ไกรถือหุน้ใน บริษัท ไทยอศัเส โฮลด้ิง จ ากดั ร้อยละ 100  
  ของทนุช าระแลว้ 
7)      บิดาของนางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 
8) นอ้งสาวของนายอนโุรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 
9) นอ้งชายของนายอนโุรจน์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 
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รายช่ือผู้ถือหุ้น  8  รายแรกของบริษัท ไทยอัศเส โฮลดิง้ จ ากัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2559 
 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถอื สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 

1. นางพรวิภา  เสนีย์ประกรณ์ไกร 144,500 24.10 
2. นางสาวอาภา  เสนีย์ประกรณ์ไกร 110,125 18.35 
3. นางสาวอาภรณ์  เสนีย์ประกรณ์ไกร 110,125 18.35 
4. นายโรจน์พนัธ์  เสนีย์ประกรณ์ไกร 110,125 18.35 
5. นายโรจน์ศกัด์ิ  เสนีย์ประกรณ์ไกร 110,125 18.35 
6. นายอนสุรณ์  เสนีย์ประกรณ์ไกร 9,000 1.50 
7. นางอรวรรณ  เสนีย์ประกรณ์ไกร 3,000 0.50 
8. นางเชียมเอง  แซโ่ง้ว 3,000 0.50 

 รวม 600,000 100.00 

 
ยอดหนีจ้ากการออกหุ้นกู้/ตั๋วเงนิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมียอดหนีจ้ากการออกหุ้นกู้  จํานวน 1,486.2 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมรอตดั
จ่ายจํานวน 10.42 ล้านบาท  
 
รวมยอดหนีค้้างในการออกหุ้นกู้สทุธิ  1,475.78 ล้านบาท  

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล ขาดทนุสะสม เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองตา่ง ๆ ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดให้
การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัความจําเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนใน
การดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการ
บริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผล
ระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดําเนินการรายงานให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป 
 
ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

 2555 2556 2557 2558 2559 

อตัรากําไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.36 0.10 (0.02) (0.08) 0.42 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 0.26 0.09 0.00 0.00 0.00 
อตัราจ่ายเงินปันผลตอ่กําไรสทุธิ (%) 73.95 89.89 0.00 0.00 0.00 
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โครงสร้างการจัดการ 

คณะกรรมการของบริษัท 
โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทนุ และ คณะกรรมการรับผิดชอบสงัคม  

คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวนทัง้สิน้ 9 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. พลอากาศเอกพิธพร  กลิ่นเฟ่ือง ประธานกรรมการ 
2. พลเอกเชาวฤทธ์ิ   ประภาจิตร์ รองประธานกรรมการ 
3. นางกนกวลัย์   วรรณบตุร กรรมการ 
4. นางสาวภทัชรดา   ศรีอินทราวานิช กรรมการ 
5. นางสาวอาภรณ์   เสนีย์ประกรณ์ไกร กรรมการ 
6. นายสจัจะ   สขุสงค์ กรรมการ 
7. ดร.เดน่ชยั  อคัรเดชเดชาชยั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นางนที   ชวนสนิท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
9. นายธีรวิทย์   ธนกิจสนุทร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม เพ่ือมีผลผูกพนัแทนบริษัทได้ คือ นางกนกวลัย์ วรรณบุตร  หรือ นางสาวภทัชรดา  ศรี
อินทราวานิช หรือ นายพิธพร กลิ่นเฟ่ือง หรือ นายสัจจะ สุขสงค์ กรรมการสองในสี่คนนี ้ ลงลายมือช่ือ และ
ประทบัตราสําคญัของบริษัท  

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมี
อํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
1.มีอํานาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน ฉบบัปี พ.ศ. 2535 และกฎหมายอ่ืนใดท่ีกําหนดให้เป็นอํานาจ

หน้าท่ีของกรรมการหรือคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจํากดั 

2.ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  ความระมดัระวงัและความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทท่ีกําหนดไว้  ตลอดจนดําเนินการตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

3.กําหนดนโยบายหลกัในการดําเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน นโยบายระดมเงินทนุ  การบริหารเงินทนุ และ

นโยบายในการบริหารความเสี่ยง  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารนําไปปฏิบตัิ 

4.มีอํานาจกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทได้ 

5.กํากบัดแูลกิจการให้เป็นไปตามหรือดีกวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ และกําหนดแนวทางแก้ไขในกรณีท่ีมีอปุสรรคในการ

บรรลเุป้าหมายนัน้ 
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6.จดัให้มีการรายงานข้อมลูโดยทัว่ไป ข้อมลูงบการเงินตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทัว่ไปอยา่งถกูต้องครบถ้วน  

โปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

7.รับทราบรายงานการตรวจสอบท่ีสําคญั และกําหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณีท่ีพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคญั  
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนเข้าร่วมการ
ประชุม/จ านวนครัง้การ
ประชุมคณะกรรมการ

ปี 2559 

จ านวนเข้าร่วมการ
ประชุม/จ านวนครัง้

การประชุม 
ผู้ถือหุ้นปี 2559 

1.พลอากาศเอกพิธพร  กลิ่นเฟ่ือง ประธานกรรมการ 10/11 2/2 

2.พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ รองประธานกรรมการ 11/11 2/2 

3.นางสาวภทัชรดา  ศรีอินทราวานิช กรรมการ 11/11 2/2 

4.นางกนกวลัย์   วรรณบตุร กรรมการ 10/11 2/2 

5.นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร กรรมการ 9/11 2/2 

6.นายสจัจะ  สขุสงค์ กรรมการ 8/11 0/2 

7.ดร.เดน่ชยั  อคัรเดชเดชาชยั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 11/11 2/2 

8.นางนที  ชวนสนิท กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 10/11 2/2 
9.นายธีรวิทย์  ธนกิจสนุทร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 11/11 2/2 

หมายเหต ุ: ข้อมูลการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

1. พลอากาศเอกพิธพร  กลิ่นเฟ่ือง 29 ก.ค. 58 
2. พลเอกเชาวฤทธ์ิ   ประภาจิตร์ 27 ส.ค. 58 
3. นางสาวภทัชรดา  ศรีอินทราวานิช 21 ม.ค. 58 
4. นางกนกวลัย์   วรรณบตุร 21 ม.ค. 58 
5. นางสาวอาภรณ์   เสนีย์ประกรณ์ไกร 6 ก.พ. 58 
6. นายสจัจะ  สขุสงค์ 5 เม.ย. 49 
7. ดร.เดน่ชยั  อคัรเดชเดชาชยั 21 ม.ค. 58 
8. นางนที  ชวนสนิท 21 ม.ค. 58 
9. นายธีรวิทย์   ธนกิจสนุทร 17 มิ.ย. 58 
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ผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559  มีผู้บริหารจ านวน  5  ท่าน ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1.นายกิติพฒัน์    ชลวฒุิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการสายธุรกิจการค้า 
2.นายนนัทน์ธุวพล   จิรโชติอนนัตญา กรรมการผู้จดัการสายโรงงาน 
3.นางกนกวลัย์   วรรณบตุร กรรมการผู้จดัการสายการตลาดและพฒันาธุรกิจ  
4.นางสาวภทัชรดา   ศรีอินทราวานิช กรรมการผู้จดัการสายบญัชีการเงิน 
5.นางสาวอาภรณ์   เสนีย์ประกรณ์ไกร กรรมการผู้จดัการสายบริหารจดัการ 

   
* นางสาวอาภรณ์  เสนีย์ประกรณ์ไกร   พน้จากต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการสายบริหารจดัการ เมือ่วนัที ่1 พ.ย.2559 

 
 

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการผู้จดัการ 
สายการตลาดและพฒันาธุรกิจ 

 

กรรมการผู้จดัการ 
สายธุรกิจการค้า 

กรรมการผู้จดัการ 
สายโรงงาน 

 

กรรมการผู้จดัการ 
สายบริหารจดัการ 

กรรมการผู้จดัการ 
สายบญัชีการเงิน 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มีอํานาจและหน้าท่ีเก่ียวกบัการบริหารบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยต้องบริหาร
บริษัทฯ ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริตและระมดัระวงั 
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ทัง้นีอํ้านาจหน้าท่ีให้รวมถึงเร่ืองหรือกิจการต่างๆ ดงัต่อไปนี ้
ร่วมด้วย 
1.พิจารณากลัน่กรองเป้าหมาย  แผนในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการจดัสรรงบประมาณและโครงการของบริษัทและ
บริษัทในเครือ  เพ่ือให้การดําเนินกิจการและบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย  แผนการดําเนินงานท่ีวางไว้  
เพ่ือนําเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 
2.กํากบัดแูลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารบริษัทในเครือและบริษัทในเครือให้มีการเช่ือมโยงและเกือ้หนนุกนัทัง้ใน
สายธุรกิจผลติ จําหน่ายอาหารสตัว์นํา้  สายเพาะเลีย้งสตัว์นํา้  ตลอดจนธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
3.ควบคมุการบริหารงานของบริษัท และบริษัทในเครือ เพ่ือรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของบริษัท  ให้เป็นไปตามนโยบาย
ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้และมีหน้าท่ีรายงานผลการดําเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 
4.จดัโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยครอบคลมุทัง้
เร่ือง การคดัเลือก  การฝึกอบรม  การวา่จ้าง  และการเลกิจ้างพนกังานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหาร
ระดับสูง  โดยจะเป็นผู้ มีอํานาจแทนบริษัทฯ ท่ีจะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน  มีอํานาจสั่งการ  ออกระเบียบ   
ประกาศ  บนัทกึ  เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
5.การควบคุมและสนับสนุนการจัดทําระบบงบประมาณบริษัท และงบประมาณโครงการต่างๆ เ พ่ือให้                     
มีการใช้งบประมาณได้อยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 
6.เป็นผู้ นําในการสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ในองค์กร 
7.เป็นผู้ มีบทบาทในการรักษาภาพลกัษณ์ท่ีดีองค์กร ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่บริษัทให้เป็นท่ีรู้จกัแก่บคุคลภายนอก 
8.มอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทําการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนตามท่ีเห็นสมควรได้ โดยการมอบ
อํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักลา่วให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนงัสือมอบอํานาจให้ไว้  
และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อกําหนด  หรือคําสัง่ท่ีคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือของ
บริษัทฯ  โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถยกเลิกเปล่ียนแปลง หรือแก้ไขการมอบอํานาจนัน้ๆ ได้ 
9.พิจารณาผลกําไร และขาดทนุของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจําปี เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิ 
10.มีอํานาจอ่ืนๆ ซึ่งจําเป็นในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมอบหมาย 
 

ทัง้นีก้ารมอบอํานาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตลอดจนการมอบอํานาจแก่บคุคลอื่นท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
เหน็ควร โดยไมร่วมถึงอํานาจและ/หรือการมอบอํานาจในการอนมุตัิรายการใดท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบงัคบัและตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด) กบับริษัทหรือบริษัทย่อย ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วต้องเสนอ
ต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักล่าวตามข้อบงัคบั
ของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้า
ปกติทัว่ไปของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 
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เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ให้นางสาวกนัตวรรณ ชยัเทอดศิริ  ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 12 
พฤศจิกายน 2558 โดยข้อมลูคณุสมบตัิของผู้ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสาร
แนบ 1 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท                       
การประชมุผู้ ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้สนบัสนนุให้การกํากบัดแูลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดี  

 สง่เสริมความเข้าใจและให้ข้อมลูคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ    

 จัดให้มีการชีแ้จงรายละเอียดในประเด็นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกํากับดูแล
กิจการ และขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบแก่กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ 

 จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท                          
กฎบตัรคณะกรรมการและข้อพงึปฏิบตัิท่ีดี 

 บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้การประสานงานเพื่อแจ้งมติและ
นโยบายของคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องทราบ ติดตามการปฏิบตัิตามมติและนโยบาย
ดงักลา่ว  

 จดัทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจําปี  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  หนงัสือนดัประชมุ
คณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท  และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ดําเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจดัทํารายงานการมีสว่นได้เสียของตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เก็บ
รักษารายงานการมีสว่นได้เสียตามข้อกําหนดกฎหมาย 

 ดแูลให้หน่วยงานเลขานกุาร เป็นศนูย์กลางบริหารงานด้านธุรการของคณะกรรมการบริษัท ในการติดต่อ
เพ่ือให้ข้อมลูข่าวสารในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ 

 ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดําเนินการเร่ืองอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด หรือ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  

      ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัท่ีได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผกึอบรม 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

1. พลอากาศเอกพิธพร  กลิ่นเฟ่ือง 
ประธานกรรมการ 
 
 
-เข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ  
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
-เข้ารับการแต่งตัง้เป็นประธาน
กรรมการ 
 วนัท่ี 27 สิงหาคม 2558 

65 - โรงเรียนนายเรืออากาศ วิทยาศาสตร์บณัฑิต 
(วิศวกรรมอากาศยาน) 

-วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสตูร 
 วปอ.สปท.รุ่นท่ี 46 
-วิทยาลยัการทพัอากาศ รุ่นท่ี 29 
-โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นท่ี 32 
-นกับริหารระดบัสงูหลกัสตูรท่ี 1 รุ่นท่ี 30 
(วิทยาลยันกับริหาร สถาบนัพฒันาข้าราชการพล
เรือน ส านกัข้าราชการพลเรือน)  
-หลกัสตูร Senior Executive Program (SEP)            
รุ่นท่ี 21 สถาบนับณัฑิตบริหารธรุกิจศศินทร์             
แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-หลกัสตูร Director Certification Program(DCP) 
รุ่นท่ี 97 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
-หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสดู้านการค้าและพาณิชย์
(TEPCOT) รุ่นท่ี 4 กระทรวงพาณิชย์และ
มหาวิทยาลยัหอการค้า 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2558-ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
 
2558 - 2559 
2549-ปัจจบุนั 
 
 
2552-ปัจจบุนั 
2555-2557 
2553-2555 

ประธานกรรมการบริษัท 
คณะบดีวิทยาลยัการบินและ
คมนาคม 
ประธานกรรมการบริษัท 
ท่ีปรึกษา 
 
 
นายกสมาคม 
กรรมการ 
ประธานคณะท่ีปรึกษา 
 
 
 

บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 
บจก.ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปร์ดกัส์ 
คณะกรรมการอ านวยการสง่เสริม
งานวิจยัและพฒันา บจก.วิทยกุารบิน
แห่งประเทศไทย 
สมาคมการบินดอนเมือง 
บมจ.ทีโอที 
กองทพัอากาศ 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- คณะบดีวิทยาลยัการบินและคมนาคม มหาวิทยาลยัศรีปทมุ (อาชีพหลกั) 
- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการส่งเสริมงานวิจยัและพฒันา บจก.วิทยกุาร

บินแห่งประเทศไทย 
- นายกสมาคมการบินดอนเมือง 
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      ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัท่ีได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผกึอบรม 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พลเอกเชาวฤทธ์ิ  ประภาจิตร์ 
รองประธานกรรมการ/ประธาน
คณะกรรมการบริหาร 
 
 
เข้ารับแต่งตัง้เป็นกรรมการ/           
รองประธานกรรมการ 
วนัท่ี 27 สิงหาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

63 -หลกัสตูรการพฒันาการเมืองและการเลือกตัง้           
ระดบัสงู รุ่นท่ี 1 
-หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัประเทศ รุ่นท่ี 49 
-โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลกัสตูรประจ า            
รุ่นท่ี 64 
-หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่นท่ี 192 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2558-ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
2556 - 2559 
 
2556 
 
2556 - ปัจจบุนั 
2545 - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ/ประธาน
คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
หวัหน้านายทหาร 
 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ประธานกรรมการ 
 
 

บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 
บจก. ไทยดี มีเทอร์  
บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช คอร์
ปอเรชัน่ 
ฝ่ายเสนาธิการ ประจ าผู้บญัชาการทหาร
สงูสดุ 
บริษัท กนัโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชัน่ จ ากดั 
บมจ.ยไูนเต็ด ฟาล์ว มิลล์ 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ เอ เอ็ม ซี 
จ ากดั 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ข้าราชการบ านาญ (อาชีพหลกั) 
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์เนชัน่แนล รีเสริช 

คอร์ปอเรชัน่ 
- ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ เอ เอม็ ซี จ ากดั 
- ท่ีปรึกษาบริษัทยไูนเตด็ ฟาล์วมิลล์ จ ากดั 
- ท่ีปรึกษาบริษัท กนัโน่ ซีสเตม็ส์ อินทีเกรชัน่ จ ากดั 

 

 
-  

-  
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      ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัท่ีได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผกึอบรม 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางกนกวลัย์ วรรณบตุร 
กรรมการ 
 
-เร่ิมเข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
วนัท่ี 21 มกราคม 2558 

50 -ปริญญาตรี สาขาบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 221 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
หลกัสตูร DAP รุ่น 61 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2558-ปัจจบุนั 
 
 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558-2559 
2558-2559 
2558- ปัจจบุนั 
 
2551-2558 
2551-2556 
 

กรรมการ/กรรมการผู้จดัการฝ่าย
การตลาด/รักษาการผู้จดัการฝ่าย
บริหารจดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายขายและ
การตลาด 
กรรมการผู้จดัการฝ่ายธรุกิจสื่อ 
กรรมการ 
 
 

บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 
 
บจก. ทีลกัซ์ พาวเวอร์ (บริษัทย่อย) 
Tluxe Investments Co., Ltd  
Tluxe Holdings Co.,Ltd 
บจก. ไทยลกัซ์ ฟู้ ดส์ โปรดกัส์ 
บจก.เอ็น พี พี ฟู้ ด อินคอร์ปอเรชัน่ 
บจก. คิวบิซมึ 
 
บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ผู้บริหาร บมจ.ไทยลกัซ์เอน็เตอร์ไพรส์ (อาชีพหลกั) 
- ผู้อ านวยการฝ่ายขายและการตลาด บจก. คิวบิซมึ 
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      ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัท่ีได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผกึอบรม 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวภทัชรดา ศรีอินทราวานิช 
กรรมการ 
 
เร่ิมเข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
วนัท่ี 21 มกราคม 2558 
 
 
 

38 -ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาการเงิน 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
 
-หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 221 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 

ไม่มี ไม่มี 2558-ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2558-2559 
2558-2559 
2553 - ปัจจบุนั 
2552-2555 
2551 - 2552 

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารด้านการเงิน (CFO) 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
CFO 
Finance Supporting Manager 
 
 
 

บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 
บจก. ทีลกัซ์ พาวเวอร์ 
Tluxe Investments Co., Ltd 
Tluxe Holdings Co.,Ltd 
บจก. ไทยลกัซ์ ฟู้ ดส์ โปรดกัส์ 
บจก.เอ็น พี พี ฟู้ ด อินคอร์ปอเรชัน่ 
บจก. แอลที มิราเคิล 
โรงแรมเขาหลกัพลาซา่ 
Unilever Thai Trading Limited 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ผู้บริหาร บมจ.ไทยลกัซ์เอน็เตอร์ไพรส์ (อาชีพหลกั) 
- กรรมการ บจก. แอลที  มิราเคิล 
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      ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัท่ีได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผกึอบรม 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวอาภรณ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร 
กรรมการ 
เข้ารับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558 

44 - ปริญญาตรี บริหารธรุกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- ปริญญาโท บริหารธรุกิจสาขาการตลาด 
Golden Gate University, USA 

8,900,090 หุ้น 
1.58% 

- 2558- 2559 
2556 – 2559 
2550 - ปัจจบุนั 
2543 – 2555 
 
 

กรรมการ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กรรมการ 
ผู้จดัการส านกังานกรุงเทพ 
 
 

บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  
บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  
บจก. ไทยอศัเส โฮลดิง้ 
บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ผู้บริหาร บมจ.ไทยลกัซ์เอน็เตอร์ไพรส์ (อาชีพหลกั) 
- กรรมการบจก. ไทยอศัเส โฮลดิง้  
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      ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัท่ีได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผกึอบรม 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสจัจะ สขุสงค์ 
กรรมการ 
 
-เร่ิมเข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระปี 2549 
-เร่ิมเข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
สรรหาปี 2549 
-เข้ารับการแต่งตัง้เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ วนัท่ี 17 
มิถนุายน 2558 
-ลาออกจากการเป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ แตย่งัด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท  
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั เชียงใหม ่
- ปริญญาโท การบริหารการเงิน 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 
--หลกัสตูร Director  Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 55 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2549 – ปัจจบุนั 
2559-ปัจจบุนั 
2559 -ปัจจบุนั 
2558 -ปัจจบุนั 
2558 -ปัจจบุนั 
2558 -ปัจจบุนั 
2557-2559 
 
 
2556 – 2558 

กรรมการ 
กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
คณะอนกุรรมการการเงินและ
งบประมาณ/คณะอนกุรรมการ
พฒันาธรุกิจ 
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ 
/ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
 

บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
บจก. สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป 
บจก. ทดูบัเบิล้ย ูแบงค๊อก  
บมจ. สตาร์ซานิทารีแวร์  
บจก. แกรนด์ซีพร็อพเพอร์ตี ้ 
บจก. ลอจิกคอนซลัแตนท์  
การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่ง-ประเทศ
ไทย 
 
บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 
 
 
 
 การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 

- กรรมการผู้จดัการ บจก. สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป  (อาชีพหลกั) 
- กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ บจก. สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป  
- กรรมการ บจก. ทดูบัเบิล้ย ูแบงค๊อก  
- กรรมการ/กรรมการบริหาร  บมจ. สตาร์ซานิทารีแวร์  
- กรรมการ บจก. แกรนด์ซีพร็อพเพอร์ตี ้ 
- กรรมการ บจก. ลอจิกคอนซลัแตนท์  
- คณะอนกุรรมการการเงินและงบประมาณ/คณะอนกุรรมการ

พฒันาธุรกิจ   การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่-ประเทศไทย 
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      ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัท่ีได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผกึอบรม 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
-เร่ิมเข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
วนัท่ี 21 มกราคม 2558 
-เข้ารับแต่งตัง้เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ วนัท่ี 27 
สิงหาคม 2558 

52 -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-อตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
-ปริญญาเอก Doctor Of Public 
Administration(DPA) 
 
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive 
Program (ACEP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
-หลกัสตูรการเสริมสร้างสงัคมสนัติสขุ (4ส) รุ่นท่ี 4 
สถาบนัพระปกเกล้า 
-หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัประเทศ รุ่นท่ี 56 
-หลกัสตูรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ของสงัคมภาครัฐร่วมเอกขน (บรอ.) รุ่นท่ี 2 
วิทยาลยัการต ารวจ 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 2558- ปัจจบุนั 
 
2557-2558 
2556-2557 
2555-ปัจจบุนั 
2556- ปัจจบุนั 
2537- ปัจจบุนั 
2533- ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผู้ช านาญการ 
 นกัวิชาการคณะท างาน 
ผู้ประนีประนอม 
ผู้ด าเนินรายการทีวีรักเมืองไทย 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

 

บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ศาลอทุธรณ์ภาค 7 
ช่อง True TNN2 
บจก. ไออีคิว 
บจก. คอมพิวเตอร์สแควร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ประธานกรรมการ บจก. ไออีคิว (อาชีพหลกั) 
- ประธานกรรมการ บจก. คอมพิวเตอร์สแควร์  
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      ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัท่ีได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผกึอบรม 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนที ชวนสนิท 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
-เร่ิมเข้ารับแต่งตัง้เป็นกรรมการ  
วนัท่ี 21 มกราคม 2558 
-เข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 
 
 

62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปริญญาตรีบริหารธรุกิจมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปริญญาโท Master of Executive MBA , SASIN, 
Graduate Institute of Business, 
Administration of Chulalongkorn University  
 
- หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
- Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั 
 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2554 - 2558 
 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการบริหาร 
 
อคัรราชฑตูท่ีปรึกษาฝ่ายการ
พาณิชย์ 
 
 
 

บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 
มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาเศรษฐกิจ
การพาณิชย์ 
สถานทตูไทยประจ า กรุงปราก 
สาธารณรัฐเช็ก 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ข้าราชการบ านาญ (อาชีพหลกั) 
- รองประธานกรรมการบริหาร มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันา

เศรษฐกิจการพาณิชย์  
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      ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัท่ีได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผกึอบรม 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายธีรวิทย์ ธนกิจสนุทร 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 
-เข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ  
วนัท่ี 17 มิถนุายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต โดยสภาวิชาชีพบญัชี    
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
 - อบรม Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 87/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
2546-2558 
2553-2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ/ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
(CPA) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA)   
กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
 
บริษัท เบสท์ ออดิท จ ากดั 
 
บี.เอส.ออดิท    
บมจ.แอปโซลทู อิมแพค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการ/ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA)  บริษัท เบสท์ ออดิท 

จ ากดั (อาชีพหลกั) 
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      ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัท่ีได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผกึอบรม 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกิติพฒัน์   ชลวฒิุ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
-เข้ารับการแต่งตัง้เป็นประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร  
วนัท่ี 1 กนัยายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์  
   สาขา International Economic    
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ปริญญาโท บริหารธรุกิจ สาขาการเงิน  
    Washington State University,USA 
 
-หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร แบรนด์ผู้น า Brand 
KU EXT รุ่นท่ี 1 คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558-ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 - ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2552-2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
กรรมการ. 
กรรมการ 
กรรมการ. 
กรรมการ 
กรรมการ 
Business & Investment Director 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
PPSN Co., Ltd  
บจก. ทีลกัซ์ พาวเวอร์ 
บจก.ไทยดี มีเทอร์ 
Tluxe Investments Co., Ltd 
Tluxe Holdings Co.,Ltd 
VS Group of Company 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.ไทยลกัซ์เอน็เตอร์ไพรส์ (อาชีพหลกั) 
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      ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัท่ีได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผกึอบรม 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนนัทน์ธวุพล  จิรโชติอนนัตญา 
กรรมการผู้จดัการสายโรงงาน 
 
-เข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ
ผู้จดัการสายโรงงาน 
วนัท่ี 10  ตลุาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาตรี สถาบนัราชภฏัราชนครินทร์  สาขา
บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 – ปัจจบุนั 
2549-ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการผู้จดัการสายโรงงาน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยสายบริหารการผลิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
บมจ.นทูริกซ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการผู้จดัการสายโรงงาน บมจ.ไทยลกัซ์เอน็เตอร์ไพรส์ (อาชีพ

หลกั) 
- ผู้ช่วยผู้อ านวยสายบริหารการผลติ  บมจ.นทูริกซ์ 
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      ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัท่ีได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผกึอบรม 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกนัตวรรณ ชยัเทอดศิริ 
เลขานกุารบริษัท 
 
-เข้ารับต าแหน่งเป็นเลขานกุาร
บริษัทเดือนพฤศจิกายน 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปริญญาตรี  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ปริญญาโท  นิติศาสตร์ สาขากฎหมายการค้า
ระหวา่งประเทศ และ ธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ประกาศนียบตัรอบรมวิชาวา่ความ,                  
สภาทนายความ 
- เนติบณัฑิต, เนติบณัฑิตสภา 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Company Secretary 
Program - CSP รุ่นท่ี 60/2014 , สมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั 
2557 – 2558 
2555 – 2556  
2555 – 2555 
 
2552 -  2555 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานกุารบริษัท 
ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
นิติกร  
อาจารย์พิเศษ  สาขานิติศาสตร์  
 
ทนายความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
บจก. หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี  
บจก. สนกุ ออนไลน์  
คณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
บริษัท ส านกังานกฎหมาย ฟาร์ อีสท์
(ประเทศไทย) จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- เลขานกุารบริษัท บมจ.ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (อาชีพหลกั) 
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      ช่ือ – สกลุ/ต าแหน่ง(1) 
/วนัท่ีได้รับต าแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุการศกึษา/ประวตัิการผกึอบรม 
สดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%)(2) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหวา่งผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั (ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวลดัดาวลัย์ กาญจนภสูิต 
ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
 
-เข้ารับต าแหน่งเป็นผู้จดัการแผนก
ตรวจสอบภายใน 
เดือนกมุภาพนัธ์ 2558 
 

43 ปริญญาตรีสาขาบญัชีมหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 
หลักสูตรการฝึกอบรม 
-หลกัสตูรการตรวจสอบภายในแบบครบวงจร 
-หลกัสตูรการบริหารงานตรวจสอบภายใน 
- Anti-Corruption for Executive Program 
(ACEP) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 
- internal audit's challenge in value adding 
 

ไม่มี ไม่มี 
 
 
 

ปี 2558-ปัจจบุนั 
ปี 2540-2557 

 
 
 
 
 

ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
ผู้จดัการแผนกสินเช่ือและ
กฎหมาย 
 
 
 
 

บมจ.ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

 
หมายเหต ุ  

1. ตามหนงัสือรับรองบริษัทฯ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท คือ  นายพิธพร กลิ่นเฟ่ือง , นายสจัจะ สขุสงค์ , นางกนกวลัย์ วรรณบตุร , นางสาวภทัชรดา ศรีอินทราวานิช    
กรรมการสองในสี่ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษัท  

2. สดัส่วนการถือหุ้นเปรียบเทียบจากจ านวนหุ้นเรียกช าระแล้ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  จ านวน 563,050,687 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น 

การด ารงต าแหน่งใดๆในกจิการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน (อาชีพหลกั) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
1.ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
บริษัท ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส  และเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้
คณะกรรมการบริษัทนําเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ  คา่ตอบแทนกรรมการอยู่ในระดบัเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกบั
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งสามารถเทียบเคียงกนัได้กับ
ธุรกิจของบริษัท    
 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าเบีย้ประชุม ซึ่งจ่ายตามจํานวนครัง้ท่ีเข้าประชุม และ
ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ เม่ือรวมค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการบริหารสําหรับปี 2558 และปี 
2559 มีจํานวนรวมทัง้สิน้ 3,222,165 บาท และ 2,519,500 บาท ตามลําดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย 

 

 
 
 
 
 
 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
เข้าด ารง
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ปี 2559 ปี 2558 

ค่าตอบแทน
รายปี 

ค่าเบีย้
ประชุม
กรรมการ
บริษัท 

ค่าเบีย้
ประชุม
กรรมการ
ชุดย่อย 

ค่าตอบแทน         
รายปี 

ค่าเบีย้
ประชุม
กรรมการ
บริษัท 

ค่าเบีย้
ประชุม
กรรมการ 
ชุดย่อย 

พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง ประธานกรรมการ 29 ก.ค. 58 240,000 87,500 - 95,833 44,500 - 

พลเอกเชาวฤทธ์ิ ประภาจิตร์ รองประธานกรรมการ 27 ส.ค. 58 150,000 83,000 115,000 52,083 15,000 40,000 

นางกนกวลัย์ วรรณบตุร กรรมการ 21 ม.ค. 58 150,000 78,000 - 135,667 106,500 95,000 

นางสาวภทัชรดา  ศรีอินทราวานิช กรรมการ 21 ม.ค. 58 150,000 83,000 - 135,667 106,500 95,000 

นางสาวอาภรณ์  เสนีย์ประกรณ์ไกร กรรมการ 6 ก.พ. 58 150,000 66,000 - 132,150 101,500 80,000 

นายสจัจะ  สขุสงค์ กรรมการ 5 เม.ย. 49 150,000 68,000 - 141,000 106,500 35,000 

ดร.เด่นชยั  อคัรเดชเดชาชยั ประธานกรรมกาตรวจสอบ 21 ม.ค. 58 180,000 95,000 75,000 147,084 72,500 30,000 

นางนที   ชวนสนิท กรรมการตรวจสอบ 21 ม.ค. 58 150,000 71,000 70,000 135,667 101,500 30,000 

นายธีรวิทย์  ธนกิจสนุทร กรรมการตรวจสอบ 17 มิ.ย. 58 150,000 83,000 75,000 80,833 44,000 40,000 

หมายเหต ุ: ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  2559 รวม 1,470,000 714,500 335,000 1,055,983 698,500 445,000 

รวม            2,519,500 บาท รวม  3,222,165 บาท 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ในปี 2557 และปี 2558 และปี 2559  บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท ดงันี ้

                            หน่วย : บาท 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2557 

ค่าตอบแทน 
ปี 2558 

ค่าตอบแทน 
ปี 2559 

ค่าตอบแทน 
จํานวน (คน) 4 7 5 
เงินเดือนรวม 9,797,400 7,921,000 10,143,400 
โบนสัรวม 748,700 450,000 1,000,000 
อ่ืนๆ 0 0 120,000 
รวม 10,546,100 8,371,000 11,263,400 

หมายเหต ุ: จ านวนผูบ้ริหารตามนิยาม ก.ล.ต. 
ปี 2559 บริษัทไดจ่้ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้ริหาร  5 ราย จ านวน  326,830  บาท 
 

 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 -  ไมมี่ - 
 

บุคลากร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  กลุ่มบริษัทมีพนกังานทัง้หมด 475 คน  โดยได้จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ให้แก่
พนกังานท่ีไม่ใช่ผู้บริหารให้แก่พนกังานทัง้กลุม่บริษัท รวมพนกังานของบริษัทย่อย จํานวนรวม  117,467,476  ล้าน
บาท ประกอบด้วย 
                                                                                                                                                    หน่วย : บาท 

 บริษัทจดทะเบียน บริษัทย่อย บริษัทจดทะเบียน2559 

1. เงินเดือน โบนสั คา่ลว่งเวลา เบีย้ขยนั     
คา่เคร่ืองแบบ 

78,718,502 54,000,422   112,672,942 

2. เงินสมทบประกนัสงัคม 2,589,885 1,722,722 3,050,336 
3. เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 1,195,629 0 1,744,198 
รวมทัง้สิน้ 82,504,016 55,723,144 117,467,476 
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การก ากับดูแลกจิการ 

นโยบายการก ากับดแูลกจิการ 
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย “การกํากบัดูแลกิจการท่ีดี” บริษัทจึงได้นําหลกัการดงักล่าว เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานของบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ เน่ืองจากเห็นว่าเป็นสิ่งท่ี
มีความสําคญัและจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตท่ียัง่ยืน  คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมัน่และ
ตัง้ใจที่จะปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว โดยได้กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ที่ให้ความสําคญั
ตอ่ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน  กํากบัดแูลฝ่ายบริหารให้ดําเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของผู้ ถือหุ้น  ภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และได้นํา
หลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 มาใช้ ซึง่แบง่เป็น 5 หมวดดงันี ้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

ในปี 2559 บริษัทมีการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 2 ครัง้ คือการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 และ การประชมุสามญั
ประจําปี 2559 โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการการตรวจสอบ และตวัแทนของผู้สอบบญัชีเข้าร่วมประชมุด้วย 
บริษัทได้จดัสง่หนงัสือนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 7 วนัสําหรับการประชมุสามญัและไม่น้อยกวา่ 14 วนัสําหรับการประชมุวิสามญั   หนงัสือเชิญประชมุมี
รายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ มีความเหน็ของคณะกรรมการในทกุวาระ มีการบนัทกึรายงานการประชมุครบถ้วนเพ่ือให้ผู้
ถือหุ้นตรวจสอบได้  ทัง้นีบ้ริษัทได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุและรายงานการประชมุในเว็บไซต์ของบริษัทท่ี 
www.thailuxe.com 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจะจดัสรรเวลาการประชมุอยา่งเหมาะสมและปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทียมกนัในการ
แสดงความคิดเหน็และตัง้คําถามใดๆ  ต่อท่ีประชมุตามระเบียบวาระการประชมุและเร่ืองที่เสนอ รวมทัง้ได้บนัทกึประเดน็
ซกัถามและข้อคิดเหน็ท่ีสําคญัไว้ในรายงานการประชมุบริษัท  

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเองมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน หรือสามารถเลือก
กรรมการอิสระท่านใดทา่นหนึง่เข้าประชมุแทน โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่พร้อมหนงัสือเชิญประชมุเพ่ือ
ความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น บริษัทได้นําระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ ซึง่ช่วยทํา
ให้ระยะเวลาท่ีใช้ในการลงทะเบียนของผู้ ถือหุ้นสัน้ลงและได้จดัเตรียมของวา่งและเคร่ืองด่ืมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในบริเวณ
ลงทะเบียนก่อนการเร่ิมประชมุ  
ในการประชมุ ประธานในที่ประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองที่
พิจารณาในวาระนัน้ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแตง่ตัง้กรรมการบริษัทแทน
กรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระ  
บริษัทให้ความสําคญัตอ่ระบบการตรวจสอบภายในทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงาน  โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทํา
หน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏิบตัิงานหลกัและกิจกรรมทางการเงินท่ีสําคญัของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางท่ี
กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ  รวมถงึตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท (Compliance  
Control)  และเพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเตม็ท่ี  
คณะกรรมการจึงกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   

 

http://www.thailuxe.com/
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   
พนักงาน  
บริษัทได้ปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมเป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาสผลตอบแทน การแตง่ตัง้ มีการจดัการอบรมพฒันา
สง่เสริมพนกังาน  มีการจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ การให้ทนุการศกึษาแก่บตุร ธิดาของพนกังานท่ีเรียนดี รวมถึงการให้
ทนุการศกึษาแก่พนกังานบริษัท ตลอดจนการพฒันาด้านศกัยภาพ การไมเ่ลือกปฏิบตัิ การดแูลสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน การรับฟังความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของพนกังานผ่าน
ศนูย์รับความคิดเหน็ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือการแจ้งเบาะแสกรณีพบการทจุริตในองค์กร โดยความคิดเห็นดงักลา่วจะ
ถกูสง่ตรงยงัคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทัง้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอย่าง
เคร่งครัด หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรม ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนกังานหรือ
คกุคาม และสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 

คู่ค้า 
บริษัทมีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบตัิต่อคูค้่าอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคํานึงถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัท มีการซือ้
สินค้าและบริการจากคูค้่าโดยเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถงึปฏิบตัิตามสญัญาตอ่คูค้่าตามเง่ือนไขและข้อตกลง
อยา่งเคร่งครัด ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญา ให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง การเจรจาแก้ปัญหา
และหาทางแก้ไข โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

ลูกค้า 
บริษัทมีเจตจํานงท่ีจะแสวงหาวิธีการท่ีจะสนองความต้องการของลกูค้าให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลยิ่งขึน้ โดยสง่มอบ
สินค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพตรงตามกําหนดหรือสงูกวา่ความคาดหมายของลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม ให้ข้อมลูข่าวสาร
ท่ีถกูต้องเพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า ติดตอ่กบัลกูค้าด้วยความสภุาพอยา่งมีประสทิธิภาพและเป็นท่ีไว้วางใจแก่
ลกูค้า รักษาความลบัลกูค้าและไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

เจ้าหนี ้
บริษัทปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อตกลงเก่ียวกบัการซือ้ขายสินค้าและการกู้ ยืมอยา่งเคร่งครัด ไมห่าเหตบุา่ยเบ่ียงเพ่ือให้การชําระ
เงินลา่ช้าหรือผิดนดัชําระ 

คู่แข่ง 
บริษัทประพฤติตอ่คูแ่ข่งทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแหง่กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการ
แข่งขนัทางการค้า ไมล่ะเมิดความลบัหรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูแ่ข่งด้วยวิธีฉ้อฉล ประพฤติตามกรอบกติกา
การแข่งขนัท่ีดี รักษาบรรทดัฐานของข้อพงึปฏิบตัใินการแข่งขนั หลีกเลี่ยงวิธีการท่ีไมส่จุริตเพ่ือก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขนัท่ีไมเ่ป็นธรรมหรือทําลายคูแ่ข่งขนั   

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ
รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคมุภายในบกพร่อง ผ่านทาง website ในหวัข้อ/ติดต่อเรา>คณะกรรมการอิสระ  
หรือสามารถแจ้งข้อมลูได้ทางฝ่ายตรวจสอบภายใน e-mail : IA@thailuxe.com 

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยการไมเ่ปิดเผยและเก็บข้อมลูต่างๆ ของผู้แจ้ง
เบาะแสเป็นความลบั 
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คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีกระบวนการดําเนินการหลงัจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยในเบือ้งต้นฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะทําการรวบรวมสรุปเร่ืองดงักลา่วเพื่อนําเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาพิสจูน์หาข้อเท็จจริง
และหากพบวา่เป็นข้อมลูท่ีกระทบตอ่บริษัทจะดําเนินการนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอ่ไป  

บริษัท มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชมุชน และสงัคม มีการดําเนินการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กรและสงัคมโดยมีมาตรการในการดแูลรักษาเคร่ืองใช้อปุกรณ์ในการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือป้องกนั
สภาพแวดล้อมจากมลภาวะที่เกิดขึน้ บริษัทยงัได้จดัตัง้หน่วยงานภายในและมอบหมายให้มีผู้ รับผิดชอบโดยตรง
ดําเนินกิจกรรมด้าน  CSR เป็นต้น เช่น  การมอบทนุการศกึษาให้แก่บตุร ธิดา ของลกูค้า, การสนบัสนนุอาหารเลีย้ง
ปลาในโครงการประมงโรงเรียน 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทัง้รายงานข้อมูลทาง
การเงิน  และข้อมลูทัว่ไป  ตลอดจนข้อมลูสําคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท  โดยได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ต่างๆ  ดงักล่าวเพ่ือให้ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ  โดยผ่านช่องทางและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ  ของตลาด
หลักทรัพย์  อย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด 

ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานประจําปีทัง้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่อ งทางเว็บไซต์ของบริษัทท่ี  
www.thailuxe.com รวมทัง้คณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงินแสดงควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจําปีนัน้ด้วย 

ผู้ลงทนุสามารถติดตอ่ขอทราบข้อมลูบริษัทได้ท่ีเลขานกุารบริษัทโทร 02-2518152 , 02-2518157-8 ตอ่ 212  

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทนุ และการจดัหาแหลง่เงินทนุ ตลอดจนกํากบัดแูลควบคมุ
และติดตามการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ เพ่ือขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียในแต่ละ
เร่ืองจะไมมี่สิทธิออกเสียงหรือตดัสินใจใดๆ  ในเร่ืองนัน้ๆ   

คณะกรรมการได้จดัทําคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือให้กรรมการและพนกังานทกุคนรับทราบและเข้าใจถึงมาตรการปฏิบตัิต่อ
บริษัท  ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม 

บริษัทได้ดําเนินการจัดให้มีปฐมนิเทศต่อกรรมการใหม่ทุกท่านก่อนเข้ารับตําแหน่งกรรมการ มีการแนะนําแนวทางการ
ดําเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย เพ่ือให้มีความเข้าใจทัง้วิธีทํางาน พร้อมทัง้สารสนเทศท่ีสําคญัและ
จําเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มีทัง้หมด 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระจํานวน 3 ท่าน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 
จํานวน 3 ทา่น  และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 6 ทา่น  

บริษัท ได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ  1  ครัง้  และมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความ
จําเป็น  โดยมีการกําหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําโดยมีการ
จดัหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุก่อนการประชมุเป็นระยะเวลาลว่งหน้าไม่น้อยกว่า  7  วนั  ก่อน
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วนัประชมุทกุครัง้  เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ  โดยในปี  2559 ท่ี
ผ่านมา  คณะกรรมการมีการประชมุตามวาระปกติจํานวน 4 ครัง้และประชมุพิเศษจํานวน  7 ครัง้ 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ   ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน  เพ่ือช่วยใน
การกํากับดูแลกิจการของบริษัท  ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุม
ภายใน  รวมทัง้บริษัทได้กําหนดนโยบายคา่ตอบแทนไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยคา่ตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบั
อตุสาหกรรมและเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย  รวมทัง้อยู่ในระดบัท่ีสงูเพียงพอท่ีจะดึงดดู
และรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีบริษัทต้องการได้  ค่าตอบแทนกรรมการจะถกูนําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาและอนุมัติขัน้สุดท้าย  อํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามรายละเอียดในเร่ือง
โครงสร้างการจดัการ ทัง้นีใ้นปี  2559 ท่ีผ่านมา  มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทัง้หมด  15 ครัง้   

จ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

รายชื่อ 
จ านวนเข้าประชุม 

กรรมการตรวจสอบปี 2559 

1. ดร.เดน่ชยั   อคัรเดชเดชาชยั 15/15 

2. นางนที   ชวนสนิท 14/15 

3. นายธีรวิทย์   ธนกิจสนุทร 15/15 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ 31 ธนัวาคม 2559 
 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

1. ดร.เดน่ชยั   อคัรเดชเดชาชยั 17 มิ.ย.58 
2. นางนที   ชวนสนิท 31 ก.ค. 58 
3. นายธีรวิทย์   ธนกิจสนุทร 17 มิ.ย.58 

สว่นค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท กําหนด  ซึ่งเช่ือมโยงกบัผลการ
ดําเนินงานของบริษัท และผลการดําเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  
โดยใช้ข้อมลูค่าตอบแทนของบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั รวมทัง้ผลการประกอบการของ
บริษัทมาประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินท่ี ปรากฏในรายงาน
ประจําปี  งบการเงินดงักล่าวจัดทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย  โดยเลือกใช้นโยบาย
บญัชีท่ีเหมาะสมและท่ีปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอและใช้ดลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสดุในการจดัทํา  
รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการได้จดัให้มีการดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล  เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุล
วา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง  ครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินเพ่ือให้ทราบจดุอ่อน
และเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริต หรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั 
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คณะกรรมการมีความเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่ได้ของงบการเงินของบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย 
1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร.เดน่ชยั   อคัรเดชเดชาชยั 
2. นางนที   ชวนสนิท 
3. นายธีรวิทย์   ธนกิจสนุทร* 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

*กรรมการตรวจสอบผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผลและพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ายเลิกจ้าง
หวัหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน   
3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้  
5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ เพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

6. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ่งราย งาน
ดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
(ช) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร  
(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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7. ปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท 

ในการสรรหาบคุคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการ เน่ืองจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดงันัน้ในการพิจารณาสรรหา
กรรมการท่ีครบวาระหรือทดแทนตําแหน่งท่ีว่างลงจึงเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจาก ผู้ มี
คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย 
โดยจํานวนท่ีจะเสนอจะเท่ากบัหรือมากกว่าจํานวนกรรมการท่ีครบวาระ ซึ่งจะเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้
กรรมการ โดยสามารถสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทัง้หมดจะต้องมีถ่ินอยูใ่นราชอาณาจกัรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตามกฎหมายกําหนด 

 

การเลือกตัง้กรรมการโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี ้
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 

3. บุคคลท่ีได้รับคะแนนสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนนัน้ให้จบัสลากกันว่า
ผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง  กรรมการท่ีออก
ตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหมก่็ได้ 
 
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกถึงบริษัท และ
จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
 
ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบังคบัของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยู่
ในตําแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการ
ดงักลา่วยงัประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู ่
 



 

Annual Report 2016 / P.62  
 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า  3  ใน  4  ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะทําหน้าท่ีประธานทัง้ในการ
ประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะดํารงตําแหน่งอยู่ในวาระได้ตราบเท่าท่ี
ยงัคงดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอยูเ่ทา่นัน้  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและจะเลือกกรรมการ
คนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้  
 

นิยามกรรมการอสิระ 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนขออนญุาตตอ่สํานกังาน  
3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา 
คูส่มรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ใน
ลกัษณะท่ีอาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันท่ีย่ืนขออนุญาตต่อ
สํานกังาน  
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งและไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมี ผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 
6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท  บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 
7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ี
มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือ
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หุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
 

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ 
ในส่วนของการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้

แต่งตัง้คณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเลือกจากคณะกรรมการ
อิสระของบริษัท และกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตัง้โดย
คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ดํารงตําแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน
จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินท่ีเพียงพอ ซึ่งสามารถทําหน้าท่ี ในการสอบทานความ
น่าเช่ือถือของงบการเงินบริษัทได้ 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งจะต้องพ้นจากตําแหน่งในทกุครัง้ของการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปีและเม่ือครบกําหนดออกตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ ถือหุ้นให้เป็นกรรมการตอ่ไปได้อีก    

2. สําหรับวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือ

ครบกําหนดออกตามวาระ  อาจได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการให้ดํารงตําแหน่งตอ่ไปได้ 

3. ทัง้นีว้าระการดํารงตําแหน่งของกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ ไมเ่กินกวา่ 3 วาระติดตอ่กนั 

หลักเกณฑ์ในการคัดการเลือกผู้บริหารระดบัสูงสุด 

ในการคดัเลือกผู้บริหารระดบัสงูสดุ บริษัทจะให้ความสําคญักบัคนในองค์กรเป็นลําดบัแรก โดยมีหลกัเกณฑ์ในการ
คดัเลือกดงันี ้
1. ไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั  พ.ศ. 2535 
2. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อยา่งเพียงพอในธุรกิจอาหารสตัว์นํา้และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองรวมถึง
ความสามารถในการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ ในการดําเนินธุรกิจได้เป็นอยา่งดี 
3. มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ 
4. ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งไมต่ํ่ากวา่ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ขององค์กร และมีรายได้ขององค์กร 
(Turnover)ไมต่ํ่ากวา่ 2,000 ล้านบาทตอ่ปี  โดยมีงบการเงินหรือโครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจําปี (Annual 
Report) ในขณะดํารงตําแหน่งมาแสดงด้วย  ในกรณีท่ีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดบักรมหรือ
เทียบเทา่ขึน้ไป ต้องดํารงตําแหน่งไมน้่อยกวา่ระดบัรองผู้บริหารสงูสดุขององค์กรนัน้ 
5. มีความรอบรู้ ความสามารถสงูในการตดัสินใจ การสัง่การ การแก้ปัญหา และนําองค์กรไปในทิศทางและ
เป้าหมาย ตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
6. มีวิสยัทศัน์ทางด้านธุรกิจอาหารสตัว์นํา้และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องวางแผนการดําเนินธุรกิจได้อยา่งรอบคอบและชาญ
ฉลาด ควบคมุสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้อยา่งถกูต้องตรงตามประเดน็ ทนัต่อเหตกุารณ์ 
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7. มีความเป็นผู้ นํา มีมนษุย์สมัพนัธ์ดี ทัง้ระหวา่งผู้บริหารด้วยกนัเอง ผู้ ใต้บงัคบับญัชา หรือแม้กระทัง่กบั
บคุคลภายนอกสามารถติดตอ่ประสานงานได้เป็นอยา่งดีทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทเป็นผู้ควบคมุการบริหารงานของบริษัทย่อย  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบา ยท่ี

คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้  และมีหน้าท่ีรายงานผลการดําเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่ง

ตวัแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพ่ือกําหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือให้

บริษัทและบริษัทย่อยมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่ งผลไปสู่การบริหารจัดการต้นทุนให้มี

ประสทิธิภาพสงูสดุ และการดําเนินงานให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ รวมถึงการใช้นโยบายการดแูลการกํากบัดแูลกิจการท่ี

ดีในการกํากบัดแูลกิจการของทัง้บริษัทและบริษัทยอ่ย 

 

ทัง้นีบ้ริษัทย่อยมีข้อกําหนดเก่ียวกบัการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มา

หรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ท่ีสําคญัในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑ์ของบริษัท และสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการดแูลจดัเก็บข้อมลูและการบนัทึกบญัชีท่ีสามารถตรวจสอบและรวบรวมมา

จดัทํางบการเงินรวมได้ตามกําหนด 

 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในซึง่จํากดัให้รับรู้เฉพาะผู้บริหารระดบัสงูเท่านัน้ และเปิดเผยต่อพนกังานของ
บริษัท ตามความจําเป็นเทา่ท่ีต้องทราบในการปฏิบตัิงาน   

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้ บริหารในการนําข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใช้เพ่ือแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัง้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีมีการเข้ารับตําแหน่ง  

- บริษัทจะกําหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535  
ภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และจดัส่งสําเนารายงานนีใ้ห้แก่เลขานกุาร
บริษัทในวันเดียวกับวันท่ีส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือ
นําเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุครัง้ถดัไป 

 
- บริษัทกําหนดมิให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  หรือผู้ปฏิบตัิงานรวมทัง้ทีมงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ท่ีได้รับทราบข้อมลู

ภายในเปิดเผยข้อมลูภายในต่อบคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ีไม่มีหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และควรละเว้นการซือ้ขายหุ้น
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ของบริษัทในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมลูสําคญัอ่ืน ๆ อย่าง
น้อย 30 วนั และภายหลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว 3 วนัทําการก่อนท่ีจะซือ้ขายหุ้นของบริษัท 

 
ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดโทษทางวินยัสําคญัสําหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนําข้อมลูภายในบริษัทไปใช้หรือนําไป
เปิดเผยจนทําให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตกัเตือนวาจา ตกัเตือนเป็น
หนงัสือ ภาคทณัฑ์ ตลอดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแตก่รณี 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมปี 2559 เป็นผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อี วาย จํากดั โดยมี
รายช่ือผู้สอบบญัชีดงันี ้

-  นางสพุรรณี ตริยานนัทกลุ  เลขท่ีอนญุาตสอบบญัชี 4498 
-  นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ เลขท่ีอนญุาตสอบบญัชี 5419 
-  นางสาววราพร ประภาศิริกลุ เลขท่ีอนญุาตสอบบญัชี 4579 

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประกอบด้วยค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ คิดเป็นจํานวนเงินรวมในปี 
2557 เท่ากบั 1,008,627.50 บาท  ปี 2558 เท่ากบั   1,119,521 บาท และ ในปี 2559 มีจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 
1,472,392 บาทตามลําดบั 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2559 ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือบริษัท บาท เยน ดอลลาร์ฮ่องกง 

บ.ไทยดีมีเทอร์ จํากดั 100,000 - - 

บ.ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จํากดั 100,000 - - 

บ.ทีลกัซ์ อินเวสเมนท์  จํากดั (Mauritius) - - - 

บ.ทีลกัซ์ โฮลดิงส์ จํากดั (ฮ่องกง) - - 21,800 

บ.พีพีเอสเอน็ จํากดั (ญ่ีปุ่ น) 520,561.50 1,500,000 - 

บ.โอโตเมยาม่า จํากดั (ญ่ีปุ่ น) 15,000 283,500 - 

บ.ซโูม ่พาวเวอร์ จํากดั 25,000 826,200 - 

บ.เอส พาวเวอร์ จํากดั 15,000 283,500 - 

บ.เอสเอน็เอส จํากดั - 283,000 - 

บ.เอม็ลกัซ์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั 15,000 599,400 - 
บ.ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั 
 (บริษัทจําหน่ายเงนิลงทนุเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559) 756,311 - - 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
นโยบายต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทมุง่มัน่ในการดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริต โปร่งใส และมีคณุธรรมทัง้องค์กร นําเสนอผลติภณัฑ์และ
บริการท่ีมีคณุภาพในด้านคณุค่าและความปลอดภยั สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทัง้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ดงัท่ีได้
กลา่วไว้ในพนัธกิจ วิสยัทศัน์และคา่นิยม 
 
แนวทางเก่ียวกับความรับผิดชอบทางสังคม 
1. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซ่ือสตัย์และรับผิดชอบ ด้วยการปฏิบัติ
หน้าท่ีและสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

1) การรับประโยชน์และการเก่ียวข้องทางการเงินกบัผู้ ทําธุรกิจร่วมกบับริษัทฯ  
พนักงานไม่เรียกรับหรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืน ๆ จากลูกค้า ผู้ แทน จําหน่าย พ่อค้า 
ผู้ รับเหมา ผู้ขายสินค้า และผู้ให้บริการอ่ืน ๆ นอกจากนีพ้นกังานไม่พึงเข้าไปเก่ียวข้องทางการเงิน เช่น ร่ วม
ทนุหรือร่วมทําการค้า ให้ยืมหรือกู้ ยืมเงิน เร่ียไร ให้เช็คแลกเงินสด ชือ้สนิค้าเช่ือ  ซือ้ขาย เช่า หรือให้เช่า หรือ
ก่อภาระผกูพนัทางการเงินใด ๆ กบับคุคลเหลา่นี ้

2) การรับของขวญัตามประเพณีนิยม  
ในโอกาสตามประเพณีนิยม ซึง่มีธรรมเนียมการให้ของขวญั  หากพนกังานได้รับของขวญัท่ีมีมลูค่าเกินปกติ
วิสยั จากผู้ ทําธุรกิจกบับริษัทฯให้พนกังานรายงานผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัขัน้ 

3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
กรรมการและพนกังานไม่ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ หรือพนกังานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารจดัการ
ด้านการเงินของผู้ อ่ืน นําไปแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนและรวมถงึการไมห่าผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

4) บริษัทฯ คํานงึถงึความเสมอภาคและความซ่ือสตัย์ในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่ค้า  
โดยคู่ค้าของบริษัทฯ พึงปฏิบตัิตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณท่ีดีในการ
ดําเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันท่ีดีและบริษัทจะ
ยึดถือแนวทางการปฏิบตัิท่ีดีและเป็นธรรมในการกู้ ยืมเงินจากเจ้าหนีแ้ละการชําระคืน ดงันัน้เพ่ือให้เป็นไป
ตามหลกัการดงักลา่ว บริษัทฯ จงึได้กําหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

4.1) ความสมัพนัธ์กบัคู่ค้า 
-  ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตในการค้ากบัคูค้่า 
-  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีตอ่คูค้่าอยา่งเคร่งครัด 
-  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหา

แนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลกัของความสมเหตสุมผล 
4.2) ความสมัพนัธ์กบัคูแ่ข่งทางการค้า 

-  ประพฤติปฏิบตัิตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี  
-  ไมพ่ยายามทําลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกลา่วหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง 

4.3) ความสมัพนัธ์กบัเจ้าหนีท้างการค้า  
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- รักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหนีโ้ดยเคร่งครัด ทัง้ในแง่การชําระคืน การดูแล
หลกัทรัพย์คํา้ประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ รวมทัง้ไมใ่ช้เงินทนุท่ีได้จากการกู้ ยืมเงินไปในทางท่ีขดักบั
วตัถปุระสงค์ในข้อตกลงท่ีทํากบัผู้ให้กู้ ยืมเงิน 

- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนีด้้วยความซ่ือสตัย์  
- รายงานเจ้าหนีล้่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 
4.4) ความรับผิดชอบในหว่งโซอ่ปุทาน 

- การสนบัสนนุคูค้่าท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 
บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบและประเมินผลผู้ ค้าในห่วงโซ่อปุทาน เพ่ือจดัการความเสี่ยงด้านความยัง่ยืน โดยคํานึงถึง
คณุภาพ ปริมาณ การส่งมอบสินค้าและการบริการท่ีได้รับ รวมถึงข้อกําหนดขัน้ต่ําตามกฎหมายแรงงาน กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและระบบจดัการคณุภาพต่างๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2008 ISO 14001 ISO17025 GMP และ 
HACCP รวมถึงข้อกําหนดเบือ้งต้นของบริษัทฯ และข้อตกลงซือ้ขายกบัผู้ ค้าของบริษัทฯ 
การร่วมมือกบัคูค้่าในการพฒันาความรับผิดชอบต่อสงัคม 
 
บริษัทฯ มีนโยบายจดักิจกรรมร่วมกบัคู่ค้า เช่น มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสงัคม ในเร่ืองสาธารณประโยชน์ การ
รักษาสภาพแวดล้อม และการพฒันาชมุชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึน้ของผู้ ด้อยโอกาส ผู้สงูอาย ุเดก็และเยาวชน  
 
บริษัทฯ มีการกําหนดเง่ือนไขทางการค้าและสญัญาท่ีเหมาะสม เช่น กําหนดระยะเวลาส่งมอบ เง่ือนไขการชําระเงิน 
และราคาที่เป็นธรรม 

  

2. การต่อต้านการทุจริต 
บริษัทฯ จะทบทวนการทําธุรกิจกบัคูค้่า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนีท้างการค้าท่ีมีการรวมตวักนักําหนดราคา รวมถึง
การกระทําท่ีเก่ียวกบัการตกลงร่วมกนัผกูขาด กีดกนัหรือจํากดัการแข่งขนัทางการค้าท่ีเป็นการละเมิดกฎหมาย 
บริษัทฯ มีแนวนโยบายเร่ืองความโปร่งใสในการดําเนินงานและการตอ่ต้านการทจุริตภายในองค์กร ดงันี ้

1) จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคมุภายในที่โปร่งใส 
2) กําหนดโครงสร้างองค์กรและคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
3) จดักิจกรรมสง่เสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนําไปสูก่ารยอมรับและนําไปใช้เป็นแนวปฏิบตัิ 
4) ปลกูจิตสํานึกท่ีดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส สร้างค่านิยมและวฒันธรรมให้เป็นคนเก่ง

และคนดี 
5) มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองท่ีรวดเร็วเป็นธรรม เช่น ทาง e-mail   ทางโทรศพัท์ 

ทางกล่องรับข้อร้องเรียน  ทางจดหมาย    ทางเว็บไซต์บริษัท  ฯลฯ   โดยส่งได้ท่ีแผนกตรวจสอบภายใน  
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล หรือผู้บงัคบับญัชาโดยตรง 

6) มีการจดัอบรมพนกังานเพ่ือสง่เสริมความซ่ือสตัย์สจุริต 
7) จดัทําคูมื่อจริยธรรมให้พนกังานทกุคน 
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
กรรมการและพนกังานไมใ่ช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ หรือพนกังานของบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้บริหารจดัการด้านการเงิน
ของผู้ อ่ืน นําไปแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน และรวมถงึการไมห่าผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

 
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งข้อเสนอแนะ/แจ้งเบาะแส 
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางการร้องเรียน   การแสดงข้อเสนอแนะ และแจ้ง
เบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย  โดยกําหนดให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยรับข้อ
ร้องเรียน  โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแส  ผ่านทาง e-mail  ทางกล่องรับข้อร้องเรียน   ทาง
จดหมาย สง่ไปรษณีย์ถึงแผนกตรวจสอบภายใน   ทางเว็บไซต์ของบริษัทไทยลกัซ์  www.thailuxe.com หวัข้อ ติดต่อ
เรา >ติดต่อสํานกังาน 
 
กระบวนการด าเนินการเม่ือมีข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/เบาะแส 
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ  เพ่ือเป็นแนวทางสูก่ารพฒันาและ
สร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร  มีขัน้ตอนการปฏิบตัิ ดงันี ้

1) นําข้อร้องเรียนมาพิจารณาความรุนแรง ท่ีมีผลกระทบตอ่องค์กรมากท่ีสดุ โดยแผนกตรวจสอบภายใน 
2) ตัง้คณะกรรมการ ดําเนินการสอบสวนข้อเทจ็จริงตามข้อร้องเรียนภายใน 15 วนั 
3) วินิจฉยัมลูความผิดและบทลงโทษ 
4) รายงานจํานวนการร้องเรียน และผลการสอบสวน 

 
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

1) ไมเ่ปิดเผยถงึท่ีมาของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมลู 
2) คณะกรรมการต้องรักษาความลบั 
3) กรณีท่ีพนกังานในบริษัทฯเป็นผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯต้องให้ความคุ้มครองตาม พระราชบญัญัติคุ้มครอง

แรงงาน พทุธศกัราช 2541 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ 3 ลกัษณะ 6 : สญัญาจ้าง
แรงงาน) 

 
การปฏิบัตแิบบกลุ่มความร่วมมือ 
บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต   
ซึง่เป็นโครงการท่ีได้รับการสนบัสนนุการจดัตัง้โดยภาครัฐ  เป็นความริเร่ิมของภาคเอกชนไทยในการท่ีจะเข้ามามีสว่น
ร่วมในการแก้ไขปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย  (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC)   

 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนษุยชน หมายถึง สิทธิความเป็นมนษุย์หรือสิทธิในความเป็นคนอนัเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนษุย์ทกุคนท่ี
เกิดมามีสิทธิติดตวัมาตัง้แต่กําเนิด สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ีไม่สามารถโอนให้แก่กันได้และไม่มีบุคคล องค์กรหรือ
แม้แต่รัฐสามารถละเมิดความเป็นมนุษย์นีไ้ด้ สิทธิในความเป็นมนุษย์นีเ้ป็นของทุกคน ไม่เลือกว่าจะมีเชือ้ชาติ 
แหล่งกําเนิด เพศ อาย ุสีผิว ท่ีแตกต่างกนัหรือจะยากดีมีจน หรือเป็นคนพิการ สิทธิมนษุยชนนั น้ไม่มีพรมแดน การ
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กระทําใดท่ีมนษุย์กระทําตอ่กนัอยา่งหยามเกียรติและละเมิดศกัด์ิความเป็นคน ไมว่า่จะเกิดแตม่นษุย์ท่ีประเทศใดและ
ไม่ว่า ผู้กระทําการละเมิดจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคลหรือรัฐใดรัฐหนึ่งก็ตาม ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนบริษัทฯ 
คํานงึถงึสทิธิมนษุยชนทัว่ไป โดยยดึถือปฏิบตัิ ดงันี ้

1) ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ของบริษัทฯ 
2) ศึกษารายละเอียดด้านหลกัทรัพย์ของบริษัทคู่ค้าในการดําเนินธุรกิจและการจดัการต่างๆเพ่ือป้องกนัการ

เป็นผู้ ร่วมกระทําความผิดและละเมิดสทิธิมนษุยชน 
3) ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน นโยบาย และผลกระทบอยู่เสมอและจัดทําผลการประเมินท่ีเป็น

รูปธรรมเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารระดบัสงูทราบ 
4) จดัทําเคร่ืองมือร้องเรียนท่ีพนกังานสามารถเข้าถึงกลไกการร้องเรียนได้ง่ายและเป็นอิสระเพ่ือเป็นการหยิบ

ยกข้อกงัวลหรือระบผุลกระทบด้านสทิธิมนษุยชนในเชิงลบ 
5) สืบสวน สอบสวนกรณีมีข้อกลา่วหาและดําเนินการแก้ไขเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางด้านสิทธิมนษุยชนอย่าง

เหมาะสม 
6) ให้การสนบัสนนุเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์และความสามารถทางธุรกิจกบัพนัธมิตรอย่างต่อเน่ืองและการยตุิ

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจจะเป็นเพียงทางเลือกสดุท้ายแล้วเทา่นัน้ 
7) รายงานการดําเนินงานตา่งๆ อยา่งโปร่งใส 

 
การบริหารจัดการความเส่ียงและการน าไปปฏบิัติ 

1) วางแผนการดําเนินโครงการของบริษัทฯอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ทัง้ท่ี
กําลงัปฏิบตัิการหรือท่ีมีแผนในอนาคต ว่าจะสง่ผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนกังาน ชมุชนและสงัคม
ในสภาพแวดล้อมอยา่งไร พร้อมทัง้หามาตรการป้องกนั 

2) กํากบัดูแลบริษัทฯไม่ให้สร้างปัญหา ท่ีอาจมีส่วนทําให้เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชน หรือในพืน้ท่ีท่ีมีการ
ดําเนินโครงการ 

3) ละเว้นการร่วมกระทําความผิดอนัอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนษุยชนทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม อาทิ 
ไม่เพิกเฉยต่อการท่ีกองกําลงัเจ้าหน้าท่ี ทหารหรือตํารวจเข้าปราบปราม หรือใช้มาตรการกดดนัการชมุนมุ
การประท้วงอยา่งสงบของประชาชนในพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯดําเนินโครงการอยู ่ 

4) ละเว้นการร่วมกระทําผิดจากการดําเนินโครงการของบริษัทฯอนัเป็นเหตใุห้ต้องละถ่ินฐานบ้านเกิดและท่ีดิน
ทํากิน หากการดําเนินการนัน้เป็นไปตามกฎหมายไทยและปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลก็ควรให้ความมัน่ใจ
ได้วา่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการได้รับคา่ชดเชยท่ีเพียงพอ 

 
กลไกการคุ้มครอง เยียวยา และการมีส่วนร่วม 

1) แก้ไขปัญหาอนัเกิดจากผลกระทบในทางลบท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน อนัเน่ืองมาจากการตดัสินใจ
การดําเนินกิจการในด้านต่างๆ และปรับปรุงให้ดีขึน้ 

2) มีกลไกการร้องเรียนและร้องทกุข์ เป็นช่องทางให้พนกังานในบริษัทฯ หรือผู้ ท่ีเช่ือว่าสิทธิของตนถกูละเมิด
หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถแสวงหาหนทางเยียวยาได้ โดยมีการประชาสมัพันธ์ให้
รับทราบกนัอยา่งทัว่ถงึ 
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3) กลไกการรับเร่ืองร้องเรียนและร้องทุกข์ มีขัน้ตอนและกรอบระยะเวลาท่ีชัดเจน มีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและการตัดสินใจ โดยคํานึงว่า ผลลัพธ์ท่ีออกมาและการเยียวยาใดๆ เป็นไปตามหลักสิทธิ
มนษุยชน 

4) ใช้การสานเสวนาและการเจรจาเพ่ือไกล่เกลี่ย อันเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการแก้ไขข้อร้องทุกข์ เพ่ื อ
แสวงหาทางออกท่ีเป็นท่ีตกลงกนัได้ของทัง้สองฝ่าย 

5) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนกังาน ชมุชนและสงัคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการกระทํา
ของบริษัทฯหรือบคุลากรในบริษัทฯท่ีอาจเป็นการละเมิดสิทธิ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสะท้อนปัญหา
และค้นหาแนวทางแก้ไข 

 
4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทให้ความสําคัญในเร่ืองของการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนดรวมทัง้การ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน การมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ความปลอดภัยในการทํางานและให้
ความสําคญักบัการพฒันาพนกังานให้มีความรู้ความสามารถอยา่งเทา่เทียมกนั 

1) การจ้างงาน 
-  การไมใ่ช้แรงงานบงัคบัหรือแรงงานเดก็ 
-  การไมเ่ลือกปฏิบตัิในการจ้างงาน 

2) สิทธิการมีสว่นร่วมของพนกังาน 
-  การให้ความสําคญักบัการสานเสวนา 
-  การมีสว่นร่วมในการเจรจาของพนกังานร่วมกนั 
บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e-mail ทางโทรศพัท์ ทางกลอ่ง
ร้องเรียน จดหมาย และการประชมุตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

3) สิทธิในการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร 
บริษัทฯ ให้สิทธิพนกังานเทา่เทียมกนัในการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร โดยผา่นบอร์ดประชาสมัพนัธ์ เสียงตามสาย 
เวบ็ไซต์ของบริษัท (www.thailuxe.com) เป็นต้น 

4) การสร้างความสมัพนัธ์และการมีสว่นร่วม 
บริษัทฯ มีการจดักิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์และการมีสว่นร่วมระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน โดยการร่วม
ทําบญุตกับาตร ทอดกฐิน ถวายผ้าป่า ปลอ่ยปลา ปลกูป่าชายเลน เป็นต้น 

5) การพฒันาและสง่เสริมพนกังาน 
บริษัทฯมีความมุง่มัน่พฒันาและสร้างเสริมพนกังานอยา่งตอ่เน่ืองเพราะเป็นทรัพยากรหลกัท่ีมีคณุคา่สู่
ความสําเร็จ เตรียมความพร้อมให้แก่พนกังาน “เป็นคนดี" และ "คนเก่ง” ด้วยการพฒันาทัง้ในเชิงความรู้ 
ความสามารถและศกัยภาพ ให้พฒันาการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองที่สอดคล้องกบัขีดความสามารถของ
พนกังาน ประกอบกบัการสร้างเสริมคา่นิยมองค์กร โดยบริษัทมีแผนพฒันาบคุลากร โดยมีการอบรมภายใน
และการอบรมภายนอกเป็นประจําทกุปี โดยมีเป้าหมาย (KPI) เป็นตวัชีว้ดั มีการสอนหน้างานเม่ือมีการ
ปรับเปลี่ยนตําแหน่งและเม่ือมีการรับสมคัรพนกังานใหม ่ทัง้นีเ้พ่ือโอกาสในความก้าวหน้าของพนกังาน
อยา่งเทา่เทียมกนัโดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ 
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ตารางสัดส่วนพนักงานในระดับต่างๆ 

ระดับ ชาย หญิง 

ผู้บริหารระดบัสงู 0.60% 0.40% 

ผู้บริหารระดบักลาง 1.69% 0.18% 

ผู้ควบคมุงาน 3.87% 5.56% 

ผู้ปฏิบตัิงาน 41.43% 44.57% 

รวม 47.59% 52.33% 

6) สขุภาพและความปลอดภยั 
-  บริษัทฯให้ความสําคญักบัระบบสขุภาพและความปลอดภยัในการทํางานของพนกังาน ลกูจ้าง โดย

บริษัทฯจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจําปีสําหรับพนกังานทกุคน มีการทําประกนัอบุตัิเหต ุประกนักลุม่
พนกังานท่ีมีความเสี่ยงในหน้าท่ีการงานท่ีทํา 

-  มีฝึกอบรมเร่ืองความปลอดภยัและการซ้อมหนีไฟประจําปีทกุปี 
-  การจดัสภาพการทํางานที่เหมาะสม โดยมีการจดัสถานท่ีและแสงสวา่งให้เหมาะสมกบัสถานท่ีทํางาน 

พร้อมทัง้มีการทดสอบตามแผนอยา่งสม่ําเสมอ 
-  บริษัทฯจดัให้มีอปุกรณ์ความปลอดภยัและอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัสว่นบคุคลท่ีจําเป็นให้

พนกังาน 
-  บริษัทฯมีการบนัทกึและสอบสวนเก่ียวกบัอบุตัิการณ์และปัญหาตา่งๆ 

7) การปฏิบตัิต่อพนกังาน  
บริษัทฯ ตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการบรรลเุป้าหมายของบริษัทฯ  ท่ีมีคณุค่ายิ่ง 
จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบตัิเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส  ผลตอบแทน  การแต่งตัง้   มีการ
จดัการอบรมพฒันาสง่เสริมพนกังาน   มีการจดัตัง้กองทนุสํารองเลีย้งชีพ   การให้ทนุการศกึษาแก่บตุรธิดา
ของพนกังานท่ีเรียนดี  รวมถึงการให้ทนุการศกึษาแก่พนกังานเอง  ตลอดจนการพฒันาด้านศกัยภาพ  การ
ไม่เลือกปฏิบัติ   การดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนกังาน   การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านกล่องรับความคิดเห็น  และเว็บไซต์
ของบริษัท หรือแจ้งเบาะแสใดๆ  หากมีการทุจริตในองค์กร  ซึ่งความคิดเห็นดงักล่าวจะถูกส่งตรงมายัง
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใส    การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
พนักงานอย่างเคร่งครัด  หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงใน
หน้าท่ีการงานของพนกังาน หรือคกุคามและสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 

แนวทางหรือโครงการในการส่งเสริมคุณภาพชีวติพนักงาน 

บริษัทมีแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน โดยส่งเสริมให้ทุกคนทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข และมี
สภาพแวดล้อมการทํางานท่ีดี จ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม มีบรรยากาศการทํางานแบบเป็นทีม 
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ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ เพ่ือเป้าหมายสุดท้ายองค์กรจะมีความสุขและได้ผลประกอบการท่ีดีของ
องค์กร 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทเป็นผู้ นําด้านคณุภาพอาหารกุ้ง โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารกุ้งรายแรกในประเทศไทยท่ีมีมาตรฐานรองรับครบ
ทัง้ระบบคณุภาพ ISO 9001,  ISO14001 มาตรฐานการผลิต GMP &HACCP และตรารับรอง Q Mark ซึง่มาตรฐาน
เหล่านีส้ามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีดี และความปลอดภัยต่อผู้ บริโภค ทัง้นีส้ามารถมั่นใจได้ว่า
ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯมีความคุ้มคา่และสามารถตอบสนองทกุความต้องการได้อยา่งสมบรูณ์ 
 

ในด้านราคานัน้ ผลิตภณัฑ์ถกูควบคมุโดยกรมการค้าภายใน  และอ้างอิงราคาซือ้ขายจากตลาดกลางสินค้าประมง 
จึงมั่นใจได้ว่า ราคาสินค้าเป็นธรรมต่อลูกค้าโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ  ส่วนบรรจุภัณฑ์มีขนาดบรรจุภัณฑ์ท่ี
หลากหลาย เพ่ือเหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้าและได้รับการขึน้ทะเบียนในทกุผลิตภณัฑ์ท่ีมีจําหน่าย รวมทัง้
ข้อมลูการใช้ผลิตภณัฑ์เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกรมประมงทุกประการ นอกจากนีที้มวิชาการของบริษัทฯ ยงัได้
จดัทําคูมื่อการเลีย้งสตัว์นํา้ในแตล่ะช่วงของการเจริญเติบโตของสตัว์นํา้แจกจ่ายให้กบัเกษตรกรอีกด้วย  
 

ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ผลิตภายใต้กระบวนการของระบบมาตรฐาน Good 
Manufacturing Practice  หรือ GMP คือหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิท่ีดีในการผลิตอาหาร เพ่ือให้เกิดความปลอดภยั
และมัน่ใจต่อการบริโภคหลกัการของ GMP จึงครอบคลมุตัง้แต่สถานท่ีตัง้ของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร 
ระบบการผลิตท่ีดีมีความปลอดภยั และมีคณุภาพ ได้มาตรฐาน ระบบการจัดการท่ีดีในเร่ืองสขุอนามยั (Sanitation 
และ Hygiene) และใช้ ระบบ HACCP Hazard Analysis Critical Control Point  ในการวิเคราะห์อนัตรายและจดุ
วิกฤตท่ีต้องควบคุมเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้
อาหารท่ีปราศจากอนัตราย 3 ด้าน ได้แก่อนัตรายทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ อนัอาจมีผลกระทบต่ออาหารตัง้แต่
การรับวตัถดุิบจนสง่ถงึมือลกูค้า 
บริษัทได้พฒันา ระบบประกนัคณุภาพ (Quality Assurance) ให้ผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบตัิการมี
คณุภาพตามมาตรฐานสากลด้วยความถกูต้อง รวดเร็ว น่าเช่ือถือ พร้อมทัง้พฒันางานทดสอบคณุภาพ อย่างต่อเน่ือง
เพ่ือตอบสนองความพงึพอใจและประโยชน์ของลกูค้า โดยห้องปฏิบตัิการของเรามีมาตรฐาน ISO/IEC17025 ท่ีผ่าน
การรับรองแล้วในปี 2557 โดยกรมวิทย์บริการเป็นหลกัเกณฑ์ในการบริหารงานคณุภาพของห้องปฏิบตัิการ อีกทัง้
บริษัทฯ ยงัเปิดช่องทางให้ลกูค้าสามารถสอบถามข้อมลู ข้อร้องเรียนต่างๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 
 

ในด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีในตรวจสอบผลิตภณัฑ์โดยการใช้ NIRs ตรวจสอบผลิตภณัฑ์ 
เพ่ือความรวดเร็วในการรายงานผล และเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้กับสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นท่ีจะนําเอาระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001)  มาเป็นกลไก หรือตวัจกัรสําคญัในการดําเนินงาน ทัง้ในส่วนของการ  กําหนดนโยบาย
สิ่งแวดล้อม การจดัตัง้วตัถปุระสงค์ / เป้าหมายและโครงการจดัการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการตรวจสอบ  ทบทวน เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง โดยหวงัว่า บริษัท ฯ จะเป็นองค์กรหนึ่งท่ีถึงพร้อมด้วย
ศกัยภาพของบุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตท่ีเป่ียมด้วยคุณภาพ  โดยไม่ซํา้เติม หรือเพิ่มภาระให้กับ
สงัคม และสิง่แวดล้อม เพื่อการพฒันาประเทศท่ียัง่ยืน 
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บริษัทได้มุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพของสินค้าและบริการ เพ่ือผู้บริโภคไปพร้อมกบัการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม มีการ
จดัตัง้จดัทีมวิชาการ ทําหน้าท่ีวิจยัและพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ โดยมุ่งเน้นท่ีการใช้วตัถดุิบ เพ่ือลดผลกระทบท่ี
อาจก่อให้เกิดปัญหากบัสิง่แวดล้อมได้มากท่ีสดุและผู้บริโภคยงัได้รับสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ 
 

การดําเนินการพฒันาระบบการผลิต มีการออกแบบกระบวนการผลิตและอาคารทัง้หมด โดยใช้แผ่น SKY Light   
เพิ่มแสงสวา่งในเวลากลางวนัโดยเป็นการช่วยลดการใช้พลงังานไฟฟ้า  
 
การป้องกันมลภาวะด้านน า้และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
บริษัทให้ความสําคญักับการจัดการทรัพยากรนํา้ในทุกกระบวนการทํางานโดยครอบคลมุตัง้แต่ต้นนํา้ถึงปลายนํา้  
รวมทัง้มีแผนงานและโครงการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการใช้นํา้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดต่อ
สิ่งแวดล้อมและชมุชนโดยรอบ   โดยได้ดําเนินการเพ่ือป้องกนัมลภาวะด้านนํา้ อาทิ 

1. การจัดทําระบบบําบัดนํา้จากกระบวนการผลิต มีการควบคุม ดูแล ปรับคุณภาพนํา้ให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพนํา้จากหน่วยงานเอกชนท่ีได้ รับรอง
มาตรฐานสากล พร้อมกับมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านการจัดการนํา้ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

2. บริษัทมีการจดัการนํา้ทัง้นํา้ท่ีใช้ภายในบริษัทและระบบบําบดันํา้เสีย ซึ่งใช้นํา้จากแหล่งนํา้ตามธรรมชาติ 
คือ นํา้บาดาล จึงเห็นความสําคญัในการใช้ทรัพยากรให้ยัง่ยืน โดยมีการจดัทําระบบบําบดันํา้เสียแบบ Wet land 
ปรับคณุภาพนํา้เสียให้สามารถนํากลบัมาใช้ด้านการจดัการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน และมีการจดัทําพืน้ท่ีสําหรับ
รองรับนํา้ฝน สําหรับนํา้มาทดแทนนํา้บาดาลในกระบวนการผลิต เพ่ือลดปริมาณการใช้นํา้บาดาลลง อีกทัง้ยงัเป็น
การป้องกนัมิให้มีการปลอ่ยนํา้เสียออกสูแ่หลง่ชมุชน  
 
การป้องกันมลภาวะด้านกลิ่น ,ฝุ่น และเสียง 
เน่ืองด้วยบริษัทเป็นผู้ ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปอาหารสตัว์นํา้  ปัญหามลภาวะเร่ืองกลิ่น ฝุ่ นและเสียง ต้อง
เกิดขึน้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และบางครัง้อาจส่งผลกระทบไปยงัชมุชนรอบข้าง ได้มีการนําเทคโนโลยีการกําจดักลิ่น
มาใช้ โดยใช้ระบบ wet scrubber  เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้สาหรับกําจดัแก๊สและไอ (Gas and Vapor) ตลอดจนอนภุาคท่ีมี
ขนาดเล็ก โดยใช้  นํา้  เป็นตวัดกัจบัด้วยการพ่นฉีดของเหลวหรือนํา้ให้เป็นละอองฝอยขนาดเลก็ให้กระจายไปปะทะ
กบักระแสแก๊ส โดยการกระทบจากความเฉ่ือยซึง่เป็นกลไกหลกัในการสกดักัน้และการแพร่กระจาย 
-  ด้านอากาศ 
ด้วยความมุง่มัน่ท่ีจะเป็นโรงงานสีเขียวท่ีอยูร่่วมกบัชมุชนอยา่งมีความสขุ  บริษัทฯได้กําหนดเป้าหมายต่างๆท่ีเข้มงวด 
เทียบเทา่มาตรฐาน โดยการพฒันาและปรับปรุงเพ่ือนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการจดัการคณุภาพอากาศ 
-  ด้านฝุ่น 
มีการป้องกนัมลภาวะด้านฝุ่ นด้วยการติดตัง้เคร่ืองดกัฝุ่ นระบบ  Jet filter  ในทกุจดุของกระบวนการผลิตท่ีจะ
ก่อให้เกิดมลภาวะ และยงัมีแผนการบํารุงรักษาแบบป้องกนั (Preventive Maintenance) เพ่ือให้เคร่ืองดงักล่าว
ทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพตลอดเวลา 
-  ด้านเสียง 
ทัง้นีย้งัมีระบบป้องกนัเสียงท่ีเกิดจากเคร่ืองจกัรด้วยอปุกรณ์ลดเสียงหรือ  Air Silencer    เพ่ือลดปัญหาท่ีอาจก่อ
มลภาวะด้านเสียงต่อพนักงานท่ีปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียง   นอกจากการติดตัง้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีมี
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ประสิทธิภาพเพ่ือควบคมุคณุภาพสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดบัมาตรฐานท่ีกําหนดแล้ว ยงัมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องของโรงงานอย่างสม่ําเสมอพร้อมทัง้เฝ้าระวังตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัร อปุกรณ์อย่างต่อเน่ือง พร้อมกนันีไ้ด้มีการจดัทํากิจกรรมสํารวจกลิ่นกบัชุมชนรอบข้าง 
เพ่ือเข้าถึงปัญหาและความต้องการนํามาปรับปรุงและพฒันาระบบบําบดักลิ่น ฝุ่ นและเสียงท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้  
 
พลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
ทางบริษัทได้มีการหุ้ มฉนวนเคร่ืองกําเนิดไอนํา้และตัวนําความร้อนทัง้หมดในกระบวนการผลิต เพ่ือลดการใช้
พลังงานไอนํา้  ซึ่งส่งผลให้ใช้ปริมาณถ่านหินลดลง และยังได้จัดทําโครงการติดตัง้สวิตซ์กระตุกภายในอาคาร
สํานกังาน เน่ืองจากสวิตซ์แบบทัว่ไป เม่ือเราเปิดโคมไฟ ทําให้หลอดไฟนัน้สว่างขึน้พร้อมกนั ทําให้เกิดการสิน้เปลือง
ไฟฟ้าเน่ืองจากในบางเวลาเราไม่ต้องการใช้แสงทัง้หมดดงันัน้สวิตซ์แบบกระตกุ จะสร้างขึ น้เพ่ือใช้เปิดโคมไฟฟ้าให้
สวา่งตามท่ีเราต้องการใช้ เช่น ถ้าเราต้องการจะใช้งานก็ดงึสวิตซ์ บริเวณที่นัง่ทํางาน ไฟก็จะติด ซึง่เป็นอปุกรณ์ ที่ช่วย
สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในอาคารสํานกังานได้ โดยจะเปิดตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละพืน้ท่ี แต่ละเวลา
ได้  
 
ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ 
บริษัทตระหนกัถึงความหลากหลายทางชีวะภาพระบบนิเวศ จึงได้จดัทําโครงการเฉลิมพระเกียรติฉลอง 80 พรรษา 
เทิดไท้องค์ราชนัย์ เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2550 โดยการปลกูต้นไม้จํานวน 1,299 ต้น บนเนือ้ท่ี 7 ไร่ และโครงการปลกู
ป่าชายเลนท่ี จ.สมทุรสงคราม และ จ.สรุาษฎร์ธานี  เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวให้ระบบนิเวศ รวมถึงโครงการปล่อยปลาสู่
วารี เป็นประจําทกุปี  เพ่ือเพิ่มจํานวนสตัว์นํา้ให้กบัแหลง่นํา้ธรรมชาติ 
ในการดําเนินธุรกิจฟาร์มภายใต้มาตรฐาน Global G.A.P เป็นการยืนยนัถึงตวัผลิตภณัฑ์และการจดัการระบบการ
ผลิต ผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ว่า ไม่ใช้ปัจจยัการผลิตท่ีได้มาจากการตดัแต่งพนัธุกรรม การปนเปือ้นข้ามระหว่างสายพนัธุ์ทกุ
ครัง้ท่ีบริโภคจะได้รับผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุ 
 

จากการมุง่มัน่ในการจดัการสิง่แวดล้อม การประหยดัทรัพยากร การลดการใช้พลงังาน พนกังานบริษัททกุคนล้วนเป็น
สว่นช่วยในการร่วมมือและตระหนกัถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สง่ผลให้โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทบรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์และนโยบายอยา่งมีประสทิธิผล 
 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญทางการศึกษา  การเสริมสร้างความรู้ ให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในถ่ิน
ทุรกันดาร   บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยยึดหลกัตามแนวพระราชดําริ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช   จึงได้ดําเนินโครงการต่างๆ เพ่ือร่วม
พฒันาชมุชนหรือสงัคม โดยมีโครงการตา่งๆ ดงันี ้

1) โครงการทนุการศกึษา บณัฑิตไทยลกัซ์เป็นโครงการท่ีบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการมีสว่นร่วมพฒันาเยาวชน
ให้มีความสามารถและได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา เพ่ือท่ีจะเป็นกําลงัหลกัและแรงขบัเคลื่อนท่ีสําคญั
ของประเทศเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข   ถือเป็นรากฐานของการเสริมสร้างให้คนมีความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือประกอบอาชีพ สร้างความมัน่คงแก่ตนเองและสงัคมตลอดระยะเวลากว่า 10ปี ในการ
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ดําเนินโครงการ “บณัฑิตไทยลกัซ์”  ได้มอบทนุการศกึษาเป็นจํานวนกว่า 1,000 ทนุ แก่พนกังาน บตุรหลาน
พนักงานและลกูค้า รวมถึงนักเรียนนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  อย่างต่อเน่ือง     โดยบริษัทมี
ความมุ่งมัน่เพ่ือท่ีจะปลกูฝังค่านิยมให้แก่เยาวชนให้เห็นถึงคณุค่าและความสําคญัของการศกึษา  และเป็น
การสนับสนุนในการเพิ่มทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ และมีศักยภาพพร้อมท่ีจะช่วยเพิ่มคุณภาพให้แก่
สงัคม 

 

2) โครงการประมงโรงเรียน  ดําเนินมาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลากว่า 10 ปี    โดยแบ่งการจัดกิจกรรมกระจาย
ออกไปทกุภาคทัว่ประเทศ จํานวนกว่า 10 โรงเรียนต่อปี โดยเร่ิมตัง้แต่การเข้าให้ไปความรู้ ความเข้าใจด้าน
การเลีย้งปลาแก่นักเรียนของโรงเรียนในชุมชน และโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร โดยมอบอาหารเลีย้งปลา 
เพ่ือให้ได้ผลิตผลสําหรับเป็นอาหารกลางวนั ให้นกัเรียนทกุคนได้มีโอกาสรับประทานอาหารกลางวนั  ท่ีมี
คุณภาพเพียงพอ  เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย และมีสุขภาพอนามยัท่ีดี  และ นําไปสู่ความ
ยัง่ยืนในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

 

3) โครงการปล่อยปลาสู่วารี  คืนชีวีสู่สายธาร เพ่ือส่งเสริมและปลกูจิตสํานึกให้แก่ชุมชน ได้ร่วมรักษาสมดุล
ระบบนิเวศ โดยการปล่อยพนัธุ์ปลากลบัคืนสู่แหล่งนํา้ธรรมชาติ   เป็นการขยายพนัธุ์สตัว์นํา้ และอนรัุกษ์
สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์   โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกับชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามแนวทางบริหารจดัการชมุชนแบบยัง่ยืน 

 

4) โครงการ สานสมัพนัธ์ชุมชน โดยบริษัทมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริม และร่วมพฒันาชุมชน รวมถึงสงัคม
โดยรอบ เพ่ือเป็นการสร้างสมัพนัธ์อนัดี  โดยมุ่งการเข้ามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างประโยชน์ต่อชมุชน  เพ่ือพฒันา
เศรษฐกิจภายในชุมชน  ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ สามารถดํารงอยู่ในสงัคมอย่างยัง่ยืนโดยจะต้องทํา
ด้วยความสมคัรใจของพนกังาน รวมถึงผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเก่ียวข้องกบักิจกรรมตา่งๆ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการได้ทําการประเมินระบบการควบคมุภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วสรุปได้วา่จากการประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

1. การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู (Information & Communication) 
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)  

คณะกรรมการเหน็วา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในในเร่ืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอแล้ว 

ทัง้นีฝ่้ายตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการปฏิบตัิงานของหน่วยงานตา่งๆ  และหากพบข้อบกพร่องใดๆ ท่ีมี
สาระสําคญัจะทํารายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทคือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์  ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสปี 2559 ได้ให้
ความเหน็ในรายงานสอบบญัชีว่าบริษัทไมมี่ข้อบกพร่องเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน 

บริษัทได้แต่งตัง้ นางสาวลดัดาวลัย์  กาญจนภสูิต ให้ดํารงตําแหน่งผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน ซึง่มีความรู้ด้าน
บญัชี  การตรวจสอบภายในและผ่านการเข้ารับการอบรมหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายใน 
เพ่ือเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนญุาตสากล  ซึง่มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท จึง
เหน็วา่มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ 
 
ทัง้นี ้การพิจารณาอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องได้รับการเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกัน 
ลกัษณะของรายการระหวา่งกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ยกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในปี 2559 

บริษัทและบริษัทยอ่ยมีรายการระหวา่งกนั โดยเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเง่ือนไขทางการค้าท่ี
เป็นธรรม ดงันี ้

 

บุคคล/นิตบุิคคลที่
เก่ียวข้อง 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ
ระหว่างกัน 

ประเภทรายการ จ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

ความจ าเป็นและเหมาะสมของรายการ
ระหว่างกัน 

        31 
ธันวาคม 2559 

 

1.1 บริษัท นิปปอน 
ฟู้ ด โปรดกัส์ 
จํากดั (เดิมช่ือ 
บริษัทไทยลกัซ์ 
ฟู้ ด จํากดั) 

บริษัท นิปปอน ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั 
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัท
ถือหุ้นร้อยละ 55.00 ของทนุจด
ทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 

บริษัทให้บริษัท 
นิปปอน ฟู้ ด โปร
ดกัส์ จํากดั  
เช่าอาคารห้องเยน็  
 
 

 รายได้ค่าเช่า 

 ยอดปลายงวด 

             
2,700,000.00 
                   - 
 
                   - 

รายการดงักลา่วมีความเหมาะสมเน่ืองจาก
ภายหลงัจากที่บริษัทหยดุดําเนินกิจการแปรรูป
ผลติภณัฑ์แช่แข็งบริษัทไมม่ีความจําเป็นต้อง
ใช้ห้องเยน็ดงันัน้บริษัทจงึนํามาให้เช่าเพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท ทัง้นีร้าคา
ค่าเชา่ท่ีบริษัทคดิกบับริษัท นิปปอน ฟู้ ด โปร
ดกัส์ จํากดั เป็นราคาท่ีตกลงกนั 

1.2 บริษัททีลกัซ์ 
 โกลบอล บสิซ ิ
เนส จํากดั 
(เดิมช่ือบริษัท
ไทย ดีมีเทอร์ 
จํากดั) 

บริษัททีลกัซ์โกลบอล บสิซิ 
เนส จํากดั (เดิมช่ือบริษัทไทย ดีมีเทอร์ 
จํากดั) เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท โดย
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทนุจด
ทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 

 

บริษัทขายวตัถดุิบ
ให้ บริษัททีลกัซ์ โก
ลบอล บสิซิเนส 
จํากดั (เดิมช่ือ
บริษัท   ไทย ดีมี
เทอร์ จํากดั) 

 รายได้ค่า
วตัถดุิบ 

 ยอดปลายงวด 

553,400.00. 
- 
  - 

รายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เน่ืองจาก
การขายวตัถดุิบเป็นรายการค้าปกติ ทัง้นีร้าคา
ขายกําหนดโดยการอ้างอิงราคาตลาด 

1.3 บริษัท ทีลกัซ์ 
พาวเวอร์ 
จํากดั 

บริษัท ทีลกัซ์พาวเวอร์ จํากดั”) เป็น
บริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนและ
เรียกชําระแล้ว 

 

บริษัทฯ ให้บริษัท ที
ลกัซ์ พาวเวอร์ 
จํากดั กู้ ยืมเงิน 
 

เงนิให้กู้ ยืมดอกเบีย้
เงินให้กู้ ยืมเงินยอด
คงเหลือปลายงวด 

166,658,700.00 
 

    4,322,039.87   

รายการดงักลา่วมีความเหมาะสม เน่ืองจาก
บริษัทฯคิดดอกเบีย้โดยการอ้างอิงราคาตลาด 
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ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ เปรียบเทยีบปี 2557 – 2559 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพะกจิการ 

 2557  2558  2559 2557 2558 2559 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)             

  อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 2.24 1.93 3.62 2.30 1.74 3.64 

  อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว (เท่า) 1.22 1.41 3.27 1.24 1.19 3.28 

  อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 13.49 10.88 8.89 13.76 12.67 8.83 

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 26.68 33.10 40.50 22.23 28.42 40.79 

  อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า) 10.55 8.81 9.42  10.06  9.88  10.47  

  ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 34.14 40.85 38.23  26.07  36.45  34.37  

  Cash Cycle (วนั) 52.37 74.89 83.75 60.73 70.43 85.67 

  อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 6.02 4.36 4.42 5.58 4.59 4.54 

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 59.83 82.64 81.49 64.57 78.45 79.25 

  อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.73 0.98 0.42  1.13  0.98  0.42  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)             

  อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 9.66 10.82 14.31  9.76  10.81  14.31  

  อตัรากําไรสทุธิ (%) (0.51) (2.67) 15.37  (0.26) (1.45) 15.10  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)             

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (0.62) (2.62) 6.51  (0.29) (1.42) 6.36  

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (0.80) (3.80) 12.77  (0.37) (1.99) 12.38  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)             

  อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.24 0.45 0.96  0.23  0.40  0.95  

  อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) (0.96) 2.98 (5.84) (0.08) 1.86  (5.66) 

  อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)               -                  -                  -                  -                  -                  -    

อัตราส่วนอื่นๆ             

  กําไร(ขาดทนุ)สทุธิต่อหุ้นเฉลี่ย (บาท) (0.02) (0.11) 0.42  (0.01) (0.06) 0.40  

  กําไร(ขาดทนุ)สทุธิต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.02) (0.11) 0.42  (0.01) (0.06) 0.40  

  มลูค่าตามบญัชีสทุธิต่อหุ้น (บาท) 2.97 2.83 3.23 2.99  2.81  3.22  
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
รายได้ธุรกิจอาหารสตัว์นํา้ อาหารสตัว์เลีย้ง และฟาร์มเพาะเลีย้งท่ีลดลงมาอย่างต่อเน่ือง สําหรับผลผลิตกุ้ง เกิดปัญหา EHP (ไมโคร 
สปอร์ริเดียน ) ซึง่เป็นพยาธิท่ีมีชีวิตและมีการฟอร์มสปอร์เหมือนกบัเชือ้ราอยู่ในกุ้ง และทําให้เกิดโรคระบาดอย่างรวดเร็ว เพราะการ
ตรวจพบปัญหาดังกล่าวนี ้เกิดขึน้ในช่วงปลายปี 2559 และยังไม่พบวิธีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากปัญหา EHP แล้ว 
เกษตรกรยงัคงต้องเจอกบัโรคท่ีมีอยูก่่อนแล้ว และพบทกุพืน้ท่ีการเลีย้ง เช่น โรคขีข้าว โรคตวัแดงดวงขาว  (WSSV) และโรค EMS  
 
อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีผลผลิตกุ้งโดยรวมลดลง จึงทําให้ราคากุ้งสงูขึน้และกระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลีย้งกุ้งอย่างต่อเน่ืองพร้อมทัง้
มีข้อปฏิบตัิก่อนการเลีย้ง เช่น การเตรียมบ่อเลีย้ง การเตรียมนํา้ การคดัเลือกลกูพนัธุ์กุ้ งท่ีมีความสมบรูณ์แข็งแรง พร้อมเข้าถึงการ
บริการการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํา้ และสขุภาพกุ้งตามโปรแกรมเพ่ือลดความเส่ียง 
 
สําหรับแนวโน้มอตุสาหกรรมกุ้ งในปี 2560 คาดว่าจะยงัคงไม่ฟืน้ตวัเท่าท่ีควร เน่ืองจากปัญหา EHP (ไมโคร สปอร์ริเดียน ) และ
ปัญหานํา้ทว่มอยา่งหนกัในพืน้ท่ีภาคใต้ของประเทศช่วงต้นปี 
 
อย่างไรก็ตาม นโยบายของบริษัทยงัคงเน้นเร่ืองคณุภาพของสินค้าเป็นหลกัและให้บริการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํา้และสขุภาพกุ้ ง
พร้อมให้คําปรึกษา เพ่ือให้เกษตรกรได้รับสนิค้าท่ีมีคณุภาพดีและบริการท่ีเป็นเลิศ เพ่ือเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรประสบผลสําเร็จ 
 
สําหรับสถานการณ์การเลีย้งปลาปีท่ีผ่านมา เกิดจากความผนัผวนของธรรมชาติ เกิดภยัแล้งในทกุภาคของประเทศ ฝนไม่ตกตาม
ฤดกูาล และเกิดภยันํา้ท่วมในพืน้ท่ีภาคใต้ส่งผลโดยตรงกบัการเลีย้งปลาทกุชนิด ท่ีมีปลาน๊อกตายจํานวนมากในช่วงกลางปี แ ละ
ปลาเนือ้ขาดตลาด สลบักบัปลาล้นตลาด  โดยภาวะปลาล้นตลาดมากขึน้ในช่วงไตรมาสท่ี 3-4 ของปี และลกูพนัธุ์ปลาทกุชนิดไม่
สามารถผลิตได้ตามความต้องการของผู้ เลีย้ง 
 
การทําตลาดของบริษัทคู่แข่งและเอเย่นต์รายใหญ่ ท่ีมีปริมาณปลาเนือ้จํานวนมาก เช่น ปลาดกุ ปลานิล และปลาทบัทิม  มีการทุ่ม
ตลาดปลาสง่ผลเสียตอ่กลไกราคาปลาในตลาดปลาทัง้ประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทจะเปิดตลาดในกลุม่ลกูค้าเป้าหมายมากขึน้และ
มีลกูค้าใหมเ่ข้ามาทัง้รายกลางและรายใหญ่  และเร่ิมทําตลาดอาหารปลากะพง และปลาสลิดซึง่จะสามารถเพิ่มยอดขายได้ 
 
ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า ตามท่ีบริษัทฯได้มีมติอนมุตัิการลงทนุในธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ในประเทศ
ญ่ีปุ่ น โดยได้ลงนามซือ้บริษัท พีพีเอสเอ็น จํากดั ตัง้แต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559   และบริษัทซูโม่ พาวเวอร์ จํากดั ในวนัท่ี 6 
กนัยายน 2559 ปัจจบุนับริษัทฯได้ดําเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 จํานวน 2 ยนิูตแล้ว  
 
บริษัทฯ ได้ดําเนินการให้มีการวดัมลูค่ายตุิธรรม ของสนิทรัพย์ท่ีระบไุด้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมา ณ วนัซือ้กิจการ โดยการวดัมลูค่านี ้
ได้เสร็จสมบรูณ์แล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ซึง่อยูภ่ายในระยะเวลาในการวดัมลูค่าสบิสองเดือนนบัจากวนัท่ีซือ้กิจการตามท่ี
กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) 
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หลงัจากดําเนินการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ บริษัทฯเลง็เหน็โอกาสทางธุรกิจในการร่วมพฒันาท่ีดินเปลา่ท่ีเมืองเบบป ุ
จงัหวดัโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือเสนอขายให้กบัผู้สนใจทําโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ จงึได้ร่วมทนุกบั บริษัท เซโตอจิู เน
เชอรัล เอน็เนอร์ย่ี จํากดั  (Setouchi) จดัตัง้นิติบคุคลใหม่ บริษัท เอม็ลกัซ์ เอน็เนอร์ย่ี จํากดั (“M-LUXE”) โดย บริษัท พีพีเอสเอน็ 
จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 25 : บริษัทเซโตอจิู เนเชอรัล เอน็เนอร์ย่ี จํากดั  ถือหุ้นร้อยละ 75  ของทนุจดทะเบียน 10 ล้านเยน บริษัทฯ เป็น
ผู้จ่ายเงินลงทนุเพ่ือพฒันาท่ีดินประมาณ 8 แปลง จํานวน 200 ล้านเยน  ในรูปแบบเงินให้กู้ ยืม อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3 ตอ่ปี ซึง่
กําหนดจากต้นทนุของเงินลงทนุของบริษัท และเปรียบเทียบกบัดอกเบีย้เงินกู้ของสถาบนัการเงินในประเทศญ่ีปุ่ น 
 
นอกจากนีเ้ม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บริษัท พีพีเอสเอน็ จํากดั ได้ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ย ในประเทศญ่ีปุ่ น ภายใต้
ช่ือบริษัท โอโตเมยามา เอนเนอร์ย่ี จํากดั และในวนัเดียวกนับริษัท ซโูม่ พาวเวอร์ จํากดั ได้ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยใน
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายใต้ช่ือบริษัท เอส พาวเวอร์ จํากดั และในวนัท่ี 5 ตลุาคม 2559 บริษัท ซโูม ่ พาวเวอร์ จํากดั ได้ดําเนินการจด
ทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ น ภายใต้ช่ือ บริษัท เอสเอน็เอส พาวเวอร์ เพ่ือประกอบธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพใน
ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีสดัสว่นในการถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วร้อยละ 100 
 
สําหรับด้านสินทรัพย์รวมของกลุม่บริษัทนัน้มีการเพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยจากงบการเงินรวม ณ สิน้ปี 2557 ปี 2558 และสิน้ปี 
2559 กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์รวมมลูค่า 1,666.26 ล้านบาท 2,309.42 ล้านบาท และ 3,569.31 ล้านบาท  ตามลําดบั การเพิ่มขึน้ของ
สินทรัพย์ในปี 2559 เกิดจากการเพิ่มขึน้ของเงินลงทนุในความต้องการของตลาดและการลงทนุเพิ่มในทรัพย์สิน 

 

สําหรับอตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสดในแตล่ะปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เทา่กบั 2.24 เทา่ 1.93 เทา่ และ 3.62 ใน
ขณะเดียวกนั กลุม่บริษัทมีหนีส้ินรวม ณ สิน้ปี 2557 ปี 2558 และ ปี 2559 เป็นมลูค่า 337.10 ล้านบาท 715.31 ล้านบาท และ 
1,749.96 ล้านบาท ตามลําดบั และมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นมีคา่เทา่กบั 0.24 เทา่ 0.45 เทา่ และ 0.96 เทา่ ตามลําดบั 

 

ในปี 2559 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของกลุม่บริษัทอยูท่ี่ร้อยละ 6.51 เพิ่มขึน้จากปีก่อน และอตัรา ผลตอบแทนจากผู้ ถือหุ้น
ของกลุม่บริษัทอยูท่ี่ร้อยละ 12.77 เพิ่มขึน้จากปีก่อนเช่นกนั เน่ืองจากในปี 2559 กลุม่บริษัทมีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้มากกวา่ปีก่อน  
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ผลการด าเนินงาน 

รายได้ 2557 2558 2559 
 ล้านบาท  %  ล้านบาท  %  ล้านบาท  % 

รายได้จากการขายอาหารสตัว์ 1,831.82 84.98% 1,674.60 98.35% 1,501.29 67.02% 
รายได้จากการขายอาหารแปรรูปแช่แข็ง 244.42 11.34% - - - - 

รายได้จากฟาร์มเพาะเลีย้ง 29.57 1.37% - - - - 

รายได้จากการขายไฟฟ้า - - - - 10.00 0.44% 

อ่ืนๆ 28.65 1.33% - - - - 

รวมรายได้จากการขาย 2,134.46 99.02% 1674.60 98.35% 1,511.29 67.46% 
ดอกเบีย้รับ 
กําไรจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบ.ยอ่ย 
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบ.ร่วม 

             -    
-                 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

12.55 
- 
- 
- 

0.74% 
- 
- 
- 

39.43 
649.04 

11.11 
21.00 

1.76% 
28.97% 

0.50% 
0.94% 

รายได้อ่ืน 21.17 0.97% 15.46 0.91% 8.31 0.37% 

รวมรายได้ 2,155.63 100.00% 1,702.61 100.00% 2,240.18 100.00% 

 

รายได้จากการขาย 

ในปี 2557  ปี 2558 และสําหรับปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขายเป็นจํานวน 2,134.46 ล้านบาท 1,674.60 ล้านบาท และ 
1,511.29 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่ประกอบด้วยรายได้ จากการขายอาหารสตัว์นํา้ อาหารสตัว์เลีย้ง ฟาร์มเพาะเลีย้ง และธุรกิจผลติ
และจําหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึง่รายได้หลกัของบริษัทมาจากรายได้จากการขายอาหารสตัว์นํา้  

สําหรับปี 2559 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,511.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 163.31 ล้านบาท หรือลดลงในอตัรา
ร้อยละ 9.75 โดยเป็นผลสืบเน่ืองมาจากผลผลิตกุ้งมีการชะลอตวั เกิดจากปัญหา EHP (ไมโครสปอร์ริเดียน) ซึง่เป็นพยาธิท่ีมีชีวิต 
และมีการฟอร์มสปอร์ เหมือนกบัเชือ้ราอยูใ่นกุ้ง ทําให้เกิดการระบาดอยา่งรวดเร็ว โดยเกิดในช่วงปลายปี 2559 และยงัไมพ่บวิธีการ
จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และยงัพบโรคขีข้าว โรคตวัแดงดวงขาวซึง่เป็นโรคท่ีมีอยูก่่อนแล้ว และพบทกุพืน้ท่ีการเลีย้ง จงึทําให้รายได้
จากการขายอาหารกุ้งปรับตวัลดลงร้อยละ 10.88  

เน่ืองจากเกิดความผนัผวนของธรรมชาติ เกิดภยัแล้งในทกุภาค ฝนไมต่กตามฤดกูาล และนํา้ทว่มในพืน้ท่ีภาคใต้ จากปัจจยัดงักลา่ว
สง่ผลกระทบโดยตรงต่อการเลีย้งปลาเศรษฐกิจตวัหลกัๆ  เช่น ปลาดกุ ปลานิล และปลาทบัทิม เกิดภาวะปลาน๊อกตาย ปลาเนือ้ขาด
ตลาดและปลาล้นตลาดมากขึน้ จงึสง่ผลทําให้การขายอาหารปลา ลดลงร้อยละ 16.38  

สําหรับการรับจ้างผลิตอาหารสตัว์เลีย้ง ทัง้โรงงานเพชรบรีุและโรงงานสงขลา สามารถผลิตได้มากขึน้อยา่งตอ่เน่ืองจงึทําให้รายได้
จากการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลีย้งเพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 157.44 

รายได้ในสว่นของธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีการจําหน่าย
กระแสไฟจํานวน 2 โรงในช่วงเดือนกรกฏาคม – ธนัวาคม 2559 คิดเป็นมลูค่าเท่ากบั 10.44 ล้านบาท 
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รายได้จากเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 

        ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เงิน
ลงทนุในหุ้นดงักลา่วคิดเป็นประมาณร้อยละ  14 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท เงินลงทนุนีแ้สดงไว้เป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือ
ขาย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้โอนเปลื่ยนประเภทเงินลงทนุชัว่คราวดงักลา่วจาก
หลกัทรัพย์เผ่ือขายเป็นหลกัทรัพย์เพ่ือค้าซึง่มีมลูค่า 271 ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินลงทนุดงักลา่วแสดงมลูค่ายตุิธรรมจํานวน 938 ล้านบาท และบริษัทฯรับรู้กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจาก
การตีราคาหลกัทรัพย์ดงักล่าว (โดยคํานวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 
2559) เป็นจํานวนเงิน 653 ล้านบาท ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุสําหรับปี 2559 

รายได้จากเงนิลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

ในวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนมุตัิให้จําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท นิปปอน ฟู้ ด โปร
ดกัส์ จํากดั(เดิมช่ือ “บริษัท ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั”) ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสดัส่วนร้อยละ 55 ของหุ้นสามญัทัง้หมด ให้แก่
บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่ง ได้ลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559  แล้วนัน้ ทําให้เกิดกําไรจากการ
จําหน่ายเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียเป็นจํานวนเงิน 11 ล้านบาท ซึง่ได้แสดงรวมอยู่ในรายการ “กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ย” 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิให้จําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ ด 
อินคอร์ปอเรชัน่ จํากดั ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 45 ของหุ้นสามญัทัง้หมด ให้แก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่ง  ทําให้
เกิดกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจํานวนเงิน 21 ล้านบาท ซึ่งได้แสดงรวมอยู่ในรายการ “กําไรจากการ
จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วม” ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

รายได้อ่ืน 

กลุม่บริษัทมีรายได้อ่ืนในปี 2557 ปี 2558 และสําหรับปี 2559 จํานวน 21.01 ล้านบาท 15.46 ล้านบาท และ 8.31 ล้านบาท 
ตามลําดบั ซึง่ประกอบด้วยรายได้จากคา่เช่าห้องเยน็ ค่าวตัถดุิบ คา่เศษวสัดสุิน้เปลืองและอื่นๆ เป็นต้น  

ต้นทุนขายและก าไรขัน้ต้น  

ต้นทนุขายหลกัของกลุม่บริษัท ได้แก่ ต้นทนุวตัถดุิบในการผลติอาหารสตัว์นํา้ อาทิเช่น ปลาป่น กากถัว่เหลือง แป้งสาลี ตบัปลาหมกึ 
เป็นต้น ซึง่กลุม่บริษัททําการจดัซือ้วตัถดุิบดงักลา่วทัง้จากในประเทศและตา่งประเทศ โดยในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 กลุม่
บริษัทมีต้นทนุขาย 1,928.34 ล้านบาท 1,493.39 ล้านบาท และ 1,295.06 ล้านบาท ตามลําดบั ซึง่การลดลงของต้นทนุขายเป็นไป
ตามการหดตวัของรายได้จากการขาย  อยา่งไรก็ตาม ในช่วงปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 กลุม่บริษัทมีสดัสว่นต้นทนุขายตอ่รายได้
จากการขายร้อยละ 90.34 ร้อยละ 89.18 และร้อยละ 85.69 ตามลําดบั ซึง่สง่ผลให้กลุม่บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ตามลําดบั
คือร้อยละ 9.65 ร้อยละ 10.82 และร้อยละ 14.31 ในปี 2559 ทัง้นีบ้ริษัทมีการวางแผนการผลติและจดัซือ้วตัถดุิบลว่งหน้า อีกทัง้การ
บริหารจดัการอยา่งตอ่เน่ือง จงึมีผลทําให้ต้นทนุขายปรับตวัลดลง และอตัรากําไรขัน้ต้นสงูขึน้ตามลําดบั  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

กลุม่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 เทา่กบั 232.19 ล้านบาท 197.72 ล้านบาท และ 
208.81 ล้านบาท ตามลําดบั โดยมีสดัสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารตอ่รายได้รวมในสดัสว่นร้อยละ 10.77 ร้อยละ 11.61 
และร้อยละ 9.32 ในปี 2559 ตามลําดบั สว่นประกอบหลกัของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารได้แก่ เงินเดือน คา่สง่เสริมการตลาด 
คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน  
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ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 

กลุม่บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิในปี 2557   เทา่กบั 10.85 ล้านบาท และขาดทนุสทุธิในปี 2558 เทา่กบั 44.63 ล้านบาท และผลกําไร
สทุธิในปี 2559 เทา่กบั 232.32 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นอตัราสว่นกําไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่รายได้รวมเทา่กบัร้อยละ 0.50 ร้อยละ 
2.62 และร้อยละ  10.37 ตามลําดบั  

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์รวม 

สินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ สิน้ปี 2557 – 2559 โดยมีมลูคา่ลดลงเทา่กบั 74.49 ล้านบาทในปี 2557 และเพิ่มขึน้ใน
ปี 2558 และ 2559 จํานวน 599.95  ล้านบาท และ จํานวน 1,323.68 ล้านบาท ตามลําดบั ในขณะที่ สินทรัพย์รวมของงบการเงิน
รวมสําหรับกลุม่บริษัท ณ สิน้ปี 2557 – 2559 มีมลูค่าจํานวน  1,666.25 ล้านบาท จํานวน 2,309.40 ล้านบาท และจํานวน 
3,569.31 ล้านบาทตามลําดบั โดยสว่นประกอบหลกัของสนิทรัพย์ของกลุม่บริษัทสามารถแสดงเป็นเปอร์เซน็ต์ตอ่สนิทรัพย์รวมได้
ดงันี ้

 

สินทรัพย์ % ต่อสินทรัพย์รวม 

 สิน้ปี 2557 สิน้ปี 2558 สิน้ปี 2559 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1.69 4.70 2.05 

เงินลงทนุชัว่คราว 11.55 25.74 49.73 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 9.46 6.51 5.32 

สินค้าคงเหลือ 19.32 15.75 6.53 

สินทรัพย์หมุนเวียน 42.42 57.91 63.93 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 54.57 37.87 25.46 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 57.58 42.09 36.07 

 

สว่นประกอบของสนิทรัพย์ของกลุม่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลง โดยสดัสว่นของสินทรัพย์หมนุเวียนของกลุม่บริษัท ซึง่มีรายการหลกั
ได้แก่ เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น สินค้าคงเหลือ โดยสดัสว่นสินทรัพย์หมนุเวียนตอ่สนิทรัพย์รวมมีการ
ปรับตวัเพิ่มขึน้ตัง้แตปี่ 2557 - 2559  ในอตัราร้อยละ 42.42 ร้อยละ 57.91 และร้อยละ 63.93 ตามลําดบั 

 

ในขณะที่สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนซึง่มีรายการหลกัได้แก่ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ สดัสว่นของสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนต่อสินทรัพย์รวมมี
การปรับลดลงในอตัราร้อยละ 57.58 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 42.09 ในปี 2558 และร้อยละ 36.07 ในปี 2559    
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ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น   

ลกูหนีก้ารค้าหลกัของกลุม่บริษัท ได้แก่ ผู้ เพาะเลีย้งสตัว์นํา้ในประเทศและตา่งประเทศ และตวัแทนจําหน่ายของบริษัทในจงัหวดั
ตา่งๆ ของประเทศไทย โดยมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 จํานวน 
137.94 ล้านบาท 126.26 ล้านบาท และ 213.85 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.40 ร้อยละ 5.63 และร้อยละ 6.00 
ของสนิทรัพย์รวมในแตล่ะปีตามลําดบั สําหรับงบการเงินของกลุม่บริษัทปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น
จํานวน 157.70 ล้านบาท 150.27 ล้านบาท และ 189.73 ล้านบาท  ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 9.46 ร้อยละ 6.51 และร้อย
ละ 5.32 ของสนิทรัพย์รวมของกลุม่บริษัทตามลําดบั 

 สิน้ปี 2557 สิน้ปี 2558 สิน้ปี 2559 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหนีก้ารค้า       
ยังไม่ครบก าหนดช าระ 109.72 66.59 115.24 74.66 139.41 82.88 
ค้างช าระ       
ไม่เกนิ 3 เดือน 44.91 27.26 33.76 21.87 23.50 13.97 
3 – 6 เดือน 5.73 3.48 1.00 0.65 1.24 0.74 
6 – 12 เดือน 2.63 1.60 2.40 1.56 2.71 1.61 
มากกว่า 12 เดือน 1.76 1.07 1.94 1.26 1.35 0.80 
รวม 164.75 100.00 154.34 100.00 168.21 100.00 
หัก ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (7.24) (4.40) (4.74) (3.07) (4.68) (2.78) 
รวมลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 157.51 95.60 149.60 96.93 163.53 97.22 
ลูกหนีอ่ื้น 0.18 0.11 0.68 0.45 26.20 15.58 
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 157.69 95.71 150.28 97.38 189.73 112.79 

สินค้าคงเหลือ 

ณ สิน้ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 กลุม่บริษัทมีสินค้าคงเหลือสทุธิเทา่กบั 321.88 ล้านบาท 363.76 ล้านบาท และ 222.53 ล้าน
บาท ซึง่คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 19.32 ร้อยละ 15.75 และร้อยละ 6.53 ของสนิทรัพย์รวม ตามลําดบั โดยสินค้าคงเหลือ
รายการหลกัประกอบด้วยวตัถดุิบ ในสดัสว่นประมาณร้อยละ 43.17 – 60.10  และสนิค้าสําเร็จรูปในสดัสว่นท่ีประมาณร้อยละ 
13.54 – 20.70 ของสนิค้าคงเหลือรวมของกลุม่บริษัทสิน้ปี 2559 

 สิน้ปี 2557 สิน้ปี 2558 สิน้ปี 2559 
 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิค้าส าเร็จรูป 45.84 13.54 64.66 16.75 49.40 20.70 
งานระหว่างท า 1.99 0.59 5.66 1.47 - - 
วัตถุดบิ 178.27 52.67 232.02 60.10 103.01 43.17 
วัตถุดบิระหว่างทาง 60.77 17.96 39.29 10.18 40.84 17.12 
ภาชนะบรรจุหีบห่อ/วัสดุ
สิน้เปลือง 

21.20 6.26 17.12 4.43 16.08 6.75 

อะไหล่ เคร่ืองจักร 30.41 8.98 27.28 7.07 29.26 12.26 
รวม 338.48 100.00 386.03 100.00 238.59 100.00 
หัก ค่าเผ่ือสินค้าเส่ือมคุณภาพ (16.61) (4.91) (22.27) (5.77) (16.06) (6.73) 
สินค้าคงเหลือสุทธิ 321.87 95.09 363.76 94.23 222.53 93.27 
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ณ สิน้ปี 2557 – 2559 กลุม่บริษัทได้มีการตัง้สํารองคา่เผ่ือสนิค้าเสื่อมคณุภาพเท่ากบั 16.61 ล้านบาท 22.27 ล้านบาท และ 16.06 
ล้านบาท ตามลําดบั โดยการตัง้สํารองดงักลา่ว เป็นการตัง้คา่เผ่ือสําหรับวตัถดุิบ ภาชนะบรรจหีุบหอ่และวสัดสุิน้เปลืองและอะไหล่
เคร่ืองจกัร   

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด 

เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท นิปปอน ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั (เดิมช่ือ “บริษัท ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดกัส์ 
จํากดั”) มีมติอนมุตัิเพิ่มทนุจํานวน 100 ล้านจากเดิมทนุจดทะเบียนจํานวน 100 ล้านบาท ซึง่ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯได้
มีมติอนมุตัิให้ซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามสดัสว่น เป็นจํานวน 55 ล้านบาทโดยบริษัทย่อยดงักลา่วจดทะเบียนเพิ่มทนุในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 
2559 ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนมุตัิให้จําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท 
นิปปอน ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั(เดิมช่ือ “บริษัท ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั”) ซึง่บริษัทฯถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 55 ของหุ้นสามญั
ทัง้หมด ให้แก่บริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่ ได้ลงนามในสญัญาจะซือ้จะขายเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559  นอกจากนี ้บริษัทฯได้
โอนสว่นเกินทนุจากการเปลี่ยนแปลงสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทยอ่ยในงบการเงินรวมจํานวน 4 ล้านบาท เข้ากําไรสะสม ทัง้นีไ้มมี่
กําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท นิปปอน ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั ตามวิธีราคาทนุ แตมี่กําไรจากการจําหน่ายเงิน
ลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียเป็นจํานวนเงิน 11 ล้านบาท ซึง่ได้แสดงรวมอยูใ่นรายการ “กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย” 

บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด 

เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ย ภายใต้ช่ือบริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จํากดั เพ่ือลงทนุ
ในธุรกิจพลงังาน โดยมีทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท (หุ้นสามญั 10 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทฯ มีสดัสว่นการถือ
หุ้นในบริษัทดงักลา่วร้อยละ 100 บริษัทฯได้จ่ายชําระคา่หุ้นจํานวน 100 ล้านบาทแล้ว และบริษัทยอ่ยได้จดทะเบียนหุ้นทนุชําระ
เรียบร้อยแล้ว  

นอกจากนีย้งัมีบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทถือหุ้นโดยอ้อมดงันี ้

บริษัททีลักซ์ อินเวสเมนท์ จ ากัด  ( ถือโดยบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด) 

เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2559 บริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จํากดั ได้ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยในรัฐมอริเชียส ภายใต้ช่ือ 
บริษัททีลกัซ์ อินเวสเมนท์ จํากดั  เพ่ือเข้าลงทนุในบริษัทอ่ืน โดยมีทนุจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีสดัสว่นในการ
ถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วร้อยละ 100 

บริษัททีลักซ์ โฮลดงิส์ จ ากัด  ( ถือโดย บริษัททีลักซ์ อนิเวสเมนท์ จ ากัด  )   

เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 บริษัททีลกัซ์ อินเวสเมนท์ จํากดั  ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของ บริษัททีลกัซ์ โฮลดิงส์ จํากดั  ซึง่จดทะเบียน
จดัตัง้ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีทนุจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นจํานวน 100 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 
เหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสดัสว่นในการถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วร้อยละ 100 

บริษัท พีพีเอสเอน็ จ ากัด ( ถือโดย บริษัททีลักซ์ โฮลดงิส์ จ ากัด  )   

เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการลงทนุในบริษัท พีพีเอสเอ็น จํากดั ซึง่ประกอบ
ธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศญ่ีปุ่ น และบริษัทฯได้ลงนามในสญัญาซือ้หุ้นในบริษัทดงักลา่วเม่ือวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์  
2559   



 

Annual Report 2016 / P.86  
 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายชําระเงินคา่ซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท พีพีเอสเอน็ จํากดั เป็นจํานวนเงิน
ประมาณ 280 ล้านเยน(90 ล้านบาท) และเม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 บริษัทฯ โอนขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท พีพีเอสเอ็น 
จํากดั ให้แก่ บริษัททีลกัซ์ โฮลดิงส์ จํากดั  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 90 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทฯ จงึถือวา่บริษัท 
พีพีเอสเอน็ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการให้มีการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสนิทรัพย์ท่ีระบไุด้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมา ณ วนัซือ้กิจการ โดยการวดัมลูคา่นี ้
ได้เสร็จสมบรูณ์แล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ซึง่อยูภ่ายในระยะเวลาในการวดัมลูค่าสบิสองเดือนนบัจากวนัท่ีซือ้กิจการตามท่ี
กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558)  

บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด( ถือโดย บริษัททีลักซ์ โฮลดงิส์ จ ากัด  )   

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจเพื่อซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ซโูม่ พาวเวอร์ จํากดั ซึง่ประกอบ
ธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีมลูคา่การซือ้ขายประมาณ 495 ล้านเยน( 165 ล้านบาท) ซึง่เม่ือวนัท่ี 24 
มิถนุายน 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิให้ บริษัททีลกัซ์ โฮลดิงส์ จํากดั  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ 
ลงทนุในบริษัทดงักลา่ว และเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยดงักลา่วได้ลงนามซือ้หุ้นในบริษัท ซูโม ่พาวเวอร์ จํากดั  

ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 บริษัททีลกัซ์ โฮลดิงส์ จํากดั  ได้จ่ายชําระค่าซือ้หุ้นสามญัสว่นท่ีเหลือของบริษัท ซโูม ่ พาวเวอร์ 
จํากดั ดงันัน้ บริษัทจงึถือวา่ บริษัท ซูโม ่พาวเวอร์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทตัง้แตว่นัดงักลา่ว 

บริษัท โอโตเมยามา เอนเนอร์ยี จ ากัด ( ถือโดย บริษัท พีพีเอสเอน็ จ ากัด ) 

เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บริษัท พีพีเอสเอน็ จํากดั ได้ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่ น ภายใต้ช่ือบริษัท 
โอโตเมยามา เอนเนอร์ยี จํากดั เพ่ือประกอบธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีทนุจดทะเบียน 500,000 เยน 
(หุ้นสามญั 50 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดยบริษัทยอ่ยมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วร้อยละ 10 

บริษัท เอส พาวเวอร์ จ ากัด ( ถือโดย บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด) 

เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 บริษัท ซโูม ่พาวเวอร์ จํากดั ได้ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ น ภายใต้ช่ือบริษัท 
เอส พาวเวอร์ จํากดั เพ่ือประกอบธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ นโดยมีทนุจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสามญั 50 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดยบริษัทยอ่ยมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วร้อยละ 100 

บริษัท เอสเอน็เอส พาวเวอร์ จ ากัด ( ถือโดย บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด) 

เม่ือวนัท่ี 5 ตลุาคม 2559 บริษัท ซโูม ่พาวเวอร์ จํากดั ได้ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่ น ภายใต้ช่ือ บริษัท 
เอสเอน็เอส พาวเวอร์ จํากดั เพ่ือประกอบธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีทนุจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้น
สามญั 50 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดยบริษัทยอ่ยมีสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วร้อยละ 100 

ณ สิน้ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการ มีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยทัง้สิน้ 47.38 ล้านบาท 28.01 ล้านบาท และ 
3.00 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.89 ร้อยละ 1.25 และร้อยละ  0.08 ของสนิทรัพย์รวมตามลําดบั ในระหว่างปี
ปัจจบุนั การลดลงของเงินลงทนุเกิดจากบริษัทประเมินมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืนของเงินทนุในบริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จํากดั จาก
มลูค่าจากการใช้สินทรัพย์ด้วยวิธีประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะได้รับและคํานวณคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนั 
ซึง่ผลการประเมินพบวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะได้รับคืนต่ํากวา่มลูค่าตามบญัชี ดงันัน้ บริษัทฯจงึได้บนัทกึค่าเผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทุน
ดงักลา่วจํานวน 100 ล้านบาทในสว่นของกําไรหรือขาดทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีปัจจบุนั  
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โดยรายละเอียดเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยของบริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2559 สามารถแสดงได้ดงันี ้

ช่ือบริษัท 
ลักษณะการ
ด าเนินธุรกจิ 

สัดส่วน 
การลงทุน 

ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

ค่าเผ่ือด้อยค่าเงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุน
สุทธิ(ล้านบาท) 

บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล 
บิสซิเนส จํากดั (เดิมช่ือ 
บ ริ ษั ท  ไ ท ย ดี มิ เ ท อ ร์ 
จํากดั) 

จําหน่ายวตัถดุิบ
สําหรับการผลิต
อาหารสตัว์ 

100% 3.00                     - 3.00 

บริษัท ทีลกัซ์ พาวเวอร์ 
จํากดั 

ธุรกิจพลงังาน 100% 100.00 (100.00) - 

เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

บริษัท เอน็พีพี ฟู้ด อนิคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ( ถือโดยบริษัทฯ) 
เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิให้จําหน่ายเงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท เอน็พีพี ฟู้ ด 
อินคอร์ปอเรชัน่ จํากดั ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 45 ของหุ้นสามญัทัง้หมด ให้แก่บริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่  

บริษัทฯ ไมมี่กําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ ด อินคอร์ปอเรชัน่ จํากดั ตามวิธีราคาทนุ แต่มีกําไรจาก
การจําหน่ายเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสียเป็นจํานวนเงิน 21 ล้านบาท ซึง่ได้แสดงรวมอยู่ในรายการ “กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วม” ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

บริษัท เอม็ลักซ์ เอนเนอร์ยี จ ากัด ( ถือโดย บริษัท พีพีเอสเอน็ จ ากัด ) 
เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2559 บริษัทพีพีเอสเอน็ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้ดําเนินการเข้าร่วมลงทนุจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ 
ภายใต้ช่ือ บริษัท เอม็ลกัซ์ เอนเนอร์ยี จํากดั เพ่ือประกอบกิจการร่วมทนุพฒันาท่ีดินเพ่ือสร้างโรงงานพลงังานความร้อนใต้พิภพใน
ประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีทนุจดทะเบียน 10 ล้านเยน(หุ้นสามญั 1,000 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน) บริษัทยอ่ยมีสดัสว่น
การถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วร้อยละ 25 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 
เงินลงทนุระยะยาวอื่นจํานวน 5.45 ล้านบาท เป็นการลงทนุทัว่ไปในบริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จํากดั (มหาชน) และเงินทนุใน
ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนดในพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ลูกหนีร้ะยะยาว 
ลกูหนีร้ะยะยาวของกลุม่บริษัทได้แก่ ลกูหนีก้ารค้าท่ีค้างชําระเป็นเป็นเวลานานและอยูใ่นระหวา่งการดําเนินคดี โดยยอดลกูหนีร้ะยะ
ยาวของกลุม่บริษัท ณ สิน้ปี 2559 มีจํานวน 55.22 ล้านบาท  ร้อยละ 1.55 ของสนิทรัพย์รวม ณ ช่วงเวลาดงักลา่ว โดยบริษัทมี
นโยบายตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูโดยคํานงึถงึ ราคาขายทอดตลาดของหลกัประกนั หรือมลูค่าของหลกัประกนั  

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ในระหวา่งปี 2559 บริษัทฯ โอนเปลี่ยนประเภทท่ีดินและอาคารให้เช่าของบริษัทฯที่ให้เช่าแก่บริษัท นิปปอน ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั(เดิม
ช่ือ “บริษัท ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั”) เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุเพิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
ดงักลา่วเม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 
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ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ของกลุม่บริษัท ณ สิน้ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 มีจํานวน 909.32 ล้านบาท 874.55 ล้านบาท และ 
908.69 ล้านบาท ตามลําดบั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 54.57 ร้อยละ 37.87 และร้อยละ 25.46 ของสินทรัพย์รวมตามลําดบั ทัง้นี ้
สว่นประกอบหลกัของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ของกลุม่บริษัท ได้แก่  

1. ท่ีดิน สว่นปรับปรุงท่ีดินและอาคารโรงงานในจงัหวดัสมทุรสงครามขนาด 50 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา ซึง่เคยเป็น ที่ตัง้โรงงานเก่า
ของบริษัท (ปัจจบุนัไมไ่ด้ดําเนินการผลิตแล้ว)  

2. ท่ีดิน สว่นปรับปรุงท่ีดินและโรงงานผลิตอาหารสตัว์ของบริษัทในจงัหวดัเพชรบรีุ พืน้ท่ี 62 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา 
3. ท่ีดินในจงัหวดัสงขลา ขนาด 49 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา ซึง่เป็นสถานท่ีก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสตัว์นํา้แหง่ใหม่ 

ในระหวา่งปี 2559 บริษัทฯ ได้บนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จํานวน 71 ล้านบาท เน่ืองจากมลูค่าท่ีคาด
วา่จะได้รับคืนต่ํากวา่มลูค่าตามบญัชี 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

โครงสร้างและแหลง่ท่ีมาของเงินทนุเพ่ือการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท สามารถแสดงได้ดงันี ้

 %ต่อสินทรัพย์รวม 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 0.70 7.99 - 

เจ้าหนีท้รัสต์รีซีทส์และเจ้าหนีแ้พค็กิง้เครดิต 6.67 3.40 - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 

หุ้นกู้-สว่นท่ีถงึกําหนดไถ่ถอนภายในหนึง่ปี 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าระยะยาว-สว่นท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

11.08 

- 

- 

- 

0.04 

6.68 

- 

10.75 

- 

0.04 

3.38 

0.04 

- 

13.92 

0.03 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 0.24 0.12 0.28 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 18.73 29.95 17.65 

หุ้นกู้-สทุธิจากสว่นท่ีถงึกําหนดไถ่ถอนภายในหนึง่ปี 

สว่นของสญัญาเช่าระยะยาว – สทุธิจากท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 

- 

- 

- 

0.06 

27.43 

0.04 

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - - 0.38 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1.29 0.47 0.33 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 1.29 0.53 28.18 

หนีส้ินรวม 20.23 30.97 49.03 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 79.77 67.03 50.97 

อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.24 0.45 0.96 
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เม่ือพิจารณาโครงสร้างของเงินทนุของกลุ่มบริษัทจะเห็นได้ว่า ในปีปัจจบุนัแหล่งท่ีมาของเงินทนุส่วนใหญ่ของกลุม่บริษัท 
มาจากการออกหุ้นกู้  คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 41.35 ของสินทรัพย์รวมทัง้หมดของกลุม่บริษัท ตามงบการเงินรวม โดยกลุ่ม
บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ในปี 2557 – 2559 เทา่กบั 0.24 เทา่ 0.45 เทา่ และ 0.96 เทา่ ตามลําดบั 

หนีส้ินตามสัญญาเช่าระยะยาว 

บริษัทฯ ได้ทําสญัญาเช่าระยะยาวกบับริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่าอปุกรณ์และยานพาหนะใช้ในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการ
ชําระคา่เช่าเป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ถงึ 4 ปี และสญัญาดงักลา่วเป็นสญัญาที่บอกเลิกไม่ได้ 

หนีส้ินรวม 

ณ สิน้ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 กลุ่มบริษัทมีหนีส้ินรวม 337.10 ล้านบาท 715.32 ล้านบาท และ 1,749.96 ล้านบาท 
ตามลําดบั คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 20.23  ร้อยละ 30.97 และร้อยละ 49.03 ของหนีส้ินรวมในแต่ละปี ตามลําดบั โดยหนีส้ินรวมของ
กลุม่บริษัทประกอบด้วยรายการหลกัได้แก่ เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทส์ โดยรายการดงักลา่วเป็นแหลง่เงินทนุในการจดัหา
วตัถดุิบและเป็นเงินทนุหมนุเวียนของ กลุ่มบริษัท สําหรับปี 2558 และ 2559 หนีส้ินรวมท่ีเพิ่มขึน้ นอกจากเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีท้รัสตรีชีทส์แล้วยงัประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน  โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในปี 2559 
ตามลําดบั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิน้ปี 2557 ปี 2558 และปี 2559 กลุม่บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1,329.16 ล้านบาท 1,594.10 ล้านบาท และ 1,819.35 
ล้านบาท ตามลําดบั  
ณ สิน้ปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,819.35 ล้านบาท  โดยเพิ่มขึน้จากสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 จํานวน 225.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.13 โดยเพิ่มมาจากกําไรสทุธิสําหรับปีของบริษัท 
 
สภาพคล่อง 
ณ สิน้ปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิซึง่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 125.33 ล้านบาท กระแสเงินสดท่ีใช้
ไปในกิจกรรมการลงทนุเทา่กบั 1,115.95 ล้านบาท เกิดจากการลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า และเผ่ือขายเงินลงทนุชัว่คราวอื่น เงิน
ลงทนุในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ และมี กระแสเงินสดท่ีได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 
989.20 ล้านบาท ซึง่เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้    ทําให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้  21.39 ล้านบาท 
เป็นผลให้ ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการ เทียบเทา่เงินสดจํานวน  73.20 ล้านบาท            
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท การนําเสนอรายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัทําขึน้ตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย โดยใช้นโยบายทางบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิสม่ําเสมอในการบนัทึกบญัชี เพ่ือให้ข้อมลูทางบญัชี
ถกูต้องครบถ้วนเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาสนิทรัพย์ของบริษัทฯ และป้องกนัรายการผิดปกติท่ีอาจจะเกิดขึน้ 
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน  ท่ีไม่เป็นผู้บริหารของ
บริษัทฯ เป็นผู้ดแูลรับผิดชอบรายงานทางการเงินได้ตรงต่อความจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเช่ือถือได้ รวมถึงดแูลระบบการควบคมุ
ภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมบริษัทฯ เห็นว่าระบบการควบคมุภายในโดยทัว่ไปของบริษัทฯ มีคณุภาพเพียงพอ
และเหมาะสมและความน่าเช่ือถือได้ของงบการเงิน ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 
 

 
 

 
 

พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟ่ือง 
         ประธานกรรมการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมาย
เหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญั และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) 
ด้วยเช่นกนั 

ข้าพเจ้าเหน็วา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สดุ
วนัเดียวกนัของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จํากัด (มหาชน) โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในสว่นของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่บริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในข้อกําหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ี
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ทัง้นี ้ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขตอ่กรณีนีแ้ตอ่ย่างใด 

ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า 

ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 8.1 บริษัทฯได้ลงทนุในหุ้นสามญัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัแห่งหนึ่งซึ่งจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ เงินลงทนุในหุ้นดงักลา่วคิดเป็น ประมาณร้อยละ 14 ของหุ้นทนุทัง้หมดของบริษัทนัน้ ซึง่ผู้ ถือ

หุ้นบางส่วนของบริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้ด้วย บริษัทฯได้แจ้งว่าบริษัทฯไม่มีความตัง้ใจท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารงานใน

บริษัทนัน้และไม่มีอิทธิพลเหนือบริษัทดังกล่าว เม่ือเร่ิมแรกบริษัทฯจัดประเภทเงินลงทุนในหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขาย 

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2559 มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  ให้จัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวใหม่เป็น

หลกัทรัพย์เพ่ือค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 หุ้นดังกล่าวแสดงไว้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าในงบแสดงฐานะ

การเงินเป็นเงินประมาณ 938 ล้านบาท   ในปี 2559 บริษัทฯรับรู้กําไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงจากการตีราคาหลกัทรัพย์ดงักลา่ว (โดย

คํานวณจากราคาเสนอซือ้หลงัสดุของหุ้นดงักลา่วในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559) เป็นจํานวนเงิน 653 

ล้านบาท ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุสําหรับปี 2559 กําไรรายการนีทํ้าให้ผลการดําเนินงานของกลุม่บริษัทและของบริษัทฯเปลี่ยน
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จากขาดทนุเป็นกําไร ภายหลงัจากท่ีมีการจดัประเภทเงินลงทนุนีใ้หม ่บริษัทฯมีการซือ้ขายหุ้นนีใ้นจํานวนที่ต่ํา อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ

มีแผนท่ีจะซือ้ขายหุ้นเหลา่นีอ้ยา่งสม่ําเสมอในระยะเวลาอนัใกล้  

2. เงินลงทนุชัว่คราวอื่น   

ตามท่ีกลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 8.2 บริษัทฯลงทนุในตัว๋แลกเงินของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (รายเดียวกบัตามท่ี

กล่าวไว้ข้างต้น) โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็นจํานวนเงิน  450 ล้านบาท ตัว๋แลกเงินนีไ้ม่มีหลกัทรัพย์คํา้

ประกนั และไม่ได้จ่ายชําระคืนเม่ือถึงกําหนดในเดือนธันวาคม 2559 แต่ได้มีการขยายระยะเวลาการชําระคืนไปจนถึงเดือนมีนาคม 

2560  นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้ลงทนุในตัว๋แลกเงินของบริษัทอ่ืนอีกหลายบริษัท โดยมียอดคงค้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เป็น

จํานวนเงินรวม 150 ล้านบาท ตัว๋แลกเงินดงักลา่วไม่มีหลกัทรัพย์คํา้ประกนั บริษัทฯได้รับชําระคืนตัว๋แลกเงินจํานวน 70  ล้านบาท 

แล้วภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี และส่วนท่ีเหลือได้มีการขยายระยะเวลาการชําระคืนออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560 

บริษัทฯได้มีการประเมินเครดิตของผู้ ออกตัว๋แลกเงินเหล่านีแ้ล้วและ เช่ือว่าจะได้รับชําระคืนตัว๋แลกเงินทัง้หมดในอนาคต โดยไม่มี

การผดินดัชําระคืน 

3. เงินลงทนุบริษัทยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ น 
ตามท่ีกลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ 12.2.3 และ ข้อ 12.2.4 ในระหว่างปี 2559 Tluxe Holdings Limited ซึง่เป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯได้ลงทุนซือ้หุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัท พีพีเอสเอ็น  จํากัด และ บริษัท ซูโม่ พ าวเวอร์ จํากัด จํานวนเงิน
ประมาณ 254 ล้านบาท บริษัทเหลา่นีมี้แผนท่ีจะดําเนินการโรงผลิตพลงังานไฟฟ้า(จากความร้อนใต้พิภพ )ในประเทศญ่ีปุ่ น บริษัทฯ
แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าโรงผลิตพลงังานไฟฟ้ากําลงัอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และโรงผลิตพลงังานไฟฟ้าบางแห่งยงัไม่มีสญัญา  
การขายไฟให้กบัลกูค้า จากการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมา ณ วนัซือ้กิจการ  เพ่ือปันสว่นต้นทนุการซือ้
ธุรกิจให้แก่รายการดงักล่าว และได้ทําการปรับย้อนหลงัมลูค่ายุติธรรม ณ วนัซือ้กิจการ  โดยมีผลให้มลูค่าสินทรัพย์ถาวรลดลง
จํานวน 22 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพิ่มขึน้จํานวน 52 ล้านบาท และบนัทกึค่าความนิยมจํานวน 220 ล้านบาท ณ วนัสิน้ปี 
บริษัทฯได้ทดสอบการด้อยคา่ของคา่ความนิยมดงักลา่วในงบการเงินรวมและได้รับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยมจํานวน  
201  ล้านบาท ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุในงบการเงินรวมสําหรับปี 2559 และบนัทึกขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัท
ย่อยจํานวน 100 ล้านบาท และค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั (บริษัทย่อย) จํานวน 152 ล้านบาท ใน
สว่นของกําไรหรือขาดทนุในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2559 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเหน็แยกตา่งหากสําหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหลา่นีด้้วย การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบ
มาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้าต่องบ
การเงินโดยรวม 
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เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

การรวมธุรกจิ  

ตามท่ีกลา่วในวรรคข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้นเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่ น และในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
รวมข้อ 12.2.3 และ ข้อ 12.2.4 ในระหว่างปี 2559 Tluxe Holdings Limited ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ลงทนุซือ้หุ้นสามญั
ทัง้หมดของบริษัท พีพีเอสเอน็ จํากดั และ บริษัท ซูโม ่พาวเวอร์ จํากดั จํานวนเงินประมาณ 254 ล้านบาท  ณ วนัท่ีซือ้กิจการบริษัทฯ
ได้รับรู้และวดัมลูค่าสินทรัพย์ท่ีระบไุด้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมาด้วยมลูค่ายตุิธรรม ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมท่ีเกิดขึน้จากการรวม
ธุรกิจจากการวดัมลูค่าตามวิธีซือ้ ทัง้นี ้ข้าพเจ้าให้ความสําคญักบัรายการซือ้ธุรกิจนี ้เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมีสาระสําคญัต่องบ
การเงินโดยรวมและฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมินมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ี
รับมาดงักลา่ว ทําให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้และวดัมลูค่าของสนิทรัพย์ท่ีระบไุด้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมา รวมถึงค่าความนิยม  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อตกลงและเง่ือนไขในสญัญาซือ้ขายธุรกิจ และสอบถามกบัฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและวตัถปุระสงค์ในการเข้า
ทํารายการซือ้ดงักล่าวเพ่ือประเมินว่ารายการซือ้ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามคํานิยามของการรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจหรือไม่ นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบมลูค่าการซือ้ธุรกิจกบัเอกสาร
ประกอบการซือ้ธุรกิจและการจ่ายเงินเพ่ือประเมินว่ามลูค่าดงักล่าวสะท้อนมลูค่ายตุิธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้และไม่รวมถึง
ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ธุรกิจ ประเมินมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหนีส้ินท่ีรับมา ท่ีระบุใน เอกสารการวดั
มลูค่าตามวิธีซือ้ซึ่งจดัทําโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวิธีการและข้อสมมติต่างๆท่ีสําคญัท่ีผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการ
คํานวณหามลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ิน สอบทานองค์ประกอบของข้อมลูในแบบจําลอง ทดสอบข้อสมมติท่ีสําคญั เช่น 
อัตราค่าขายไฟ อัตราดอกเบีย้ อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น สอบทานอัตราคิดลดโดยปรึกษาผู้ เช่ียวชาญภายในสํานักงานฯเพ่ือช่วย
ประเมินข้อมูลดังกล่าวโดยการเทียบเคียงกับแหล่งข้อมูลภายนอกตามฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผู้ เช่ียวชาญ 
ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัรายการซือ้ธุรกิจดงักล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 

ค่าความนิยม 

ตามท่ีกลา่วในวรรคข้อมลูและเหตกุารณ์ท่ีเน้นเก่ียวกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่ น และในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
รวมข้อ 18 บริษัทฯบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการจํานวน 201 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่าง
ปีซึ่งเป็นจํานวนเงินท่ีมีสาระสําคัญในงบการเงินรวม ข้าพเจ้าให้ความสําคัญเร่ืองการพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยม 
เน่ืองจากการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบญัชีท่ีสําคญัท่ีฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจอย่างมากใน
การระบหุน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์
นัน้ รวมถงึการกําหนดอตัราคิดลด ซึง่ทําให้เกิดความเสี่ยงเก่ียวกบัมลูค่าของคา่เผ่ือการด้อยคา่ของคา่ความนิยมในการรวมกิจการ 

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกําหนดหน่วยสนิทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจําลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการ
ทําความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลกัษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี ้
ข้าพเจ้าได้ทําการทดสอบข้อสมมติท่ีสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ท่ีจดัทํา
โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯโดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดงักลา่วกบัแหลง่ข้อมลูต่างๆ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงิน
สดกบัผลการดําเนินงานที่เกิดขึน้จริง เพ่ือประเมินการใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับ
ในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยวิเคราะห์ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั
ของอตุสาหกรรม นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินการด้อยคา่ของคา่ความนิยม  
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เงนิลงทุนในบริษัทย่อยและเงนิให้กู้ยืมแก่กลุ่มบริษัท 

ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ  12.1.2 และ ข้อ 6 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมี                                  
เงินลงทนุในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจํานวน 100 ล้านบาท และเงินให้กู้ ยืมแก่กลุม่บริษัทจํานวน 691 ล้านบาท  เพ่ือการลงทนุโครงการ
โรงผลิตพลงังานไฟฟ้าในประเทศญ่ีปุ่ น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้พิจารณามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทนุใน
บริษัทย่อยและเงินให้กู้ ยืมแก่กลุ่มบริษัท และได้บนัทึกขาดทนุจากการด้อยค่าของเงินลงทนุดงักล่าวจํานวน 100 ล้านบาท และ
บนัทกึค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินให้กู้ ยืมแก่กลุม่บริษัทจํานวน 152 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ รายการ
ดงักลา่วเป็นจํานวนเงินท่ีมีสาระสําคญั และในการพิจารณามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทนุในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ ยืมแก่                                                          
กลุ่มบ ริ ษัท ต้องใ ช้ดุลยพิ นิจของ ฝ่ายบ ริหารค่อน ข้างมากในการประมาณการกระแสเ งินสดในอนาคต ท่ีบ ริ ษัทฯ                                                            
คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวรวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติท่ีสําคัญ ซึ่งทําให้เกิดความเสี่ยง
เก่ียวกบัมลูค่าของคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของเงินให้กู้ ยืมแก่กลุม่บริษัท 

ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมินข้อสมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการจดัทําประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไ ด้รับ
จากโครงการดงักล่าว โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติท่ีสําคญักับแหล่งข้อมลูต่างๆและแผนธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเปรียบเทียบ
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการดงักล่าวกบัผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง เพ่ือประเมินการใช้ดลุยพินิจ
ของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดท่ีฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ต้นทนุทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของอตุสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณมลูค่าท่ีคาด
วา่จะได้รับคืนจากโครงการดงักลา่วและเปรียบเทียบกบัมลูคา่เงินลงทนุและเงินให้กู้ ยืมแก่กลุม่บริษัทเพ่ือลงทนุในโครงการดงักลา่ว 

ข้อมูลอ่ืน  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนัน้) ซึง่คาดวา่จะถกูจดัเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ในรูปแบบ
ใดๆตอ่ข้อมลูอ่ืนนัน้ 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอ่ืนนัน้มีความขดัแย้งท่ีมี
สาระสําคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมลูอื่นแสดงขดัต่อข้อเท็จจริง
อนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปีของกลุม่บริษัทตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดงักลา่วให้ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลทราบเพ่ือให้มีการดําเนินการแก้ไขท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพ่ือให้สามารถจดัทํางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูที่
ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการ
ประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ือง
ดงักล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุด
ดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เน่ืองอีกตอ่ไปได้ ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลมีหน้าท่ีในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการ
จดัทํารายงานทางการเงินของกลุม่บริษัท  



 

Annual Report 2016 / P.95  
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูท่ี
ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้
งบการเงินเหลา่นี ้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมลู
ท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเสี่ยงท่ี เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่ไม่
ตรงตามข้อเทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทําความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องที่ผู้บริหารจดัทํา 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้
เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของกลุม่บริษัทในการดําเนินงานตอ่เน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไมแ่น่นอนท่ีมีสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลู
ท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็
ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เน่ืองได้ 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม ่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือข องกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้า พเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทางการ
ควบคมุดแูลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเหน็ของข้าพเจ้า 
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมี
นัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้ มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระจากเร่ืองทัง้หลายท่ีสื่อสารกบัผู้ มีหน้าท่ีในการกํากบัดแูล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีนยัสําคญัท่ีสดุในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทาง
ลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผู้ มีสว่นได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดงักลา่ว 

ผู้สอบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันีคื้อ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์  

 
 
 

ศิริรัตน์  ศรีเจริญทรัพย์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5419 
 
บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ: 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
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บรษัิท ไทยลักซ์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 7 73,201,823         108,492,622       25,352,874         92,603,488                 

เงินลงทนุช่ัวคราว 8

   หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เพ่ือคา้ 1,027,602,807    93,895,700         1,027,602,807    93,895,700                 

   หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผ่ือขาย 147,306,550       123,342,290       147,306,550       123,342,290              

   อ่ืนๆ 600,170,159       377,235,646       600,170,159       214,737,466              

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน 6, 9 189,729,424       150,274,924       213,848,638       126,263,133              

เงินให้กูยื้มระยะสัน้แกก่จิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั -                            96,300,628         -                            96,300,628                 

สนิคา้คงเหลือ 10 222,534,893       363,761,139       222,534,893       343,746,196              

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 21,414,883         23,979,732         5,717,700            7,426,011                   

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 2,281,960,539    1,337,282,681    2,242,533,621    1,098,314,912           

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีม่ภีาระค้า้ประกนั 11 7,724,545            7,652,208            7,724,545            7,652,208                   

เงินลงทนุในบริษัทย่อย 12 -                            -                            2,999,980            28,013,569                 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 13 531,647               39,189,846         -                            45,000,000                 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 14 5,449,590            5,449,590            5,449,590            5,449,590                   

เงินจ่ายล่วงหน้าคา่หุ้น -                            -                            -                            13,750,000                 

ลูกหนี้ระยะยาว 9 -                            -                            -                            -                                    

เงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6 61,590,100         -                            539,359,740       160,000,000              

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 15 10,375,601         3,364,900            10,375,601         11,243,933                 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 16 908,688,178       874,554,134       701,879,376       833,814,558              

สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน 17 75,093,179         8,917,645            8,252,052            8,697,027                   

สนิทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 27 43,129,444         32,470,991         37,456,194         28,698,130                 

คา่ความนิยม 18 19,082,209         -                            -                            -                                    

เงินจ่ายล่วงหน้า 19 144,641,330       -                            3,600,000            -                                    

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,041,552         538,406               5,182,547            498,406                      

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 1,287,347,375    972,137,720       1,322,279,625    1,142,817,421           

รวมสินทรพัย์ 3,569,307,914    2,309,420,401    3,564,813,246    2,241,132,333           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบกิเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 20 -                            184,515,916       -                            150,000,000              

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซทีส์ -                            78,482,500         -                            78,482,500                 

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน 6, 21 120,749,437       154,305,998       115,167,978       130,436,791              

เจ้าหนี้คา่หุ้น -                            22,500,000         -                            22,500,000                 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 6 1,539,753            -                            -                            -                                    

เงินกูยื้มระยะสัน้จากกจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั -                            248,274,939       -                            248,274,939              

หุ้นกู ้- สว่นทีถึ่งกา้หนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี 22 496,717,568       -                            496,717,568       -                                    

หนี้สนิตามสญัญาเช่าระยะยาว - สว่นทีถึ่ง

   กา้หนดช้าระภายในหนึ่งปี 23 918,525               816,231               918,525               816,231                      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 116,221               -                            -                            -                                    

หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน 10,015,248         2,871,122            2,848,173            2,034,047                   

รวมหนี้สินหมุนเวียน 630,056,752       691,766,706       615,652,244       632,544,508              

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้น -                            11,250,000         -                            -                                    

หุ้นกู ้- สทุธิจากสว่นทีถึ่งกา้หนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี 22 979,062,132       -                            979,062,132       -                                    

หนี้สนิตามสญัญาเช่าระยะยาว - สทุธิจากสว่นทีถึ่ง

   กา้หนดช้าระภายในหนึ่งปี 23 1,491,372            1,429,382            1,491,372            1,429,382                   

หนี้สนิภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชี 27 127,677,459       -                            126,465,983       -                                    

สา้รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 24 11,674,288         10,873,323         11,674,288         9,959,503                   

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,119,905,251    23,552,705         1,118,693,775    11,388,885                 

รวมหนี้สิน 1,749,962,003    715,319,411       1,734,346,019    643,933,393              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท ไทยลักซ์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
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หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบยีน

      หุ้นสามญั 568,451,520 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 28 568,451,520       568,451,520       568,451,520       568,451,520              

   ทนุออกจ้าหน่ายและช้าระเต็มมลูคา่แล้ว

      หุ้นสามญั 563,050,687 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 563,050,687       563,050,687       563,050,687       563,050,687              

สว่นเกนิมลูคา่หุ้นสามญั 489,124,511       489,124,511       489,124,511       489,124,511              

สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ 41,479,200         41,479,200         41,479,200         41,479,200                 

กา้ไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สา้รองตามกฎหมาย 25 56,845,152         56,845,152         56,845,152         56,845,152                 

   ยังไมไ่ดจั้ดสรร 673,823,682       432,752,352       679,034,993       451,978,944              

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น (4,977,321)          (1,601,484)          932,684               (5,279,554)                 

สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,819,345,911    1,581,650,418    1,830,467,227    1,597,198,940           

สว่นของผู้มสีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อ้ีานาจควบคมุของบริษัทย่อย -                            12,450,572         -                            -                                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,819,345,911    1,594,100,990    1,830,467,227    1,597,198,940           

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,569,307,914    2,309,420,401    3,564,813,246    2,241,132,333           

-                        -                        -                        -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บรษัิท ไทยลักซ์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)
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ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ก าไรขาดทนุ:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,511,287,889        1,674,603,242        1,500,846,772        1,673,265,578        
กา้ไรจากเงินลงทนุในหลักทรัพย์ 8.1 649,045,278            -                                 649,045,278            -                                 
ดอกเบีย้รับ 39,433,118              12,553,313              56,949,044              12,223,378              
กา้ไรจากการจ้าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 12.1.1 11,106,503              -                                 -                                 2,025,000                
กา้ไรจากการจ้าหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วม 13.1.1 21,003,504              -                                 -                                 -                                 
กา้ไรจากอัตราแลกเปล่ียน -                                 -                                 6,311,008                -                                 
รายไดอ่ื้น 8,305,517                15,458,190              11,213,387              20,702,975              
รวมรายได้ 2,240,181,809        1,702,614,745        2,224,365,489        1,708,216,931        
ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขาย 1,295,059,325        1,493,391,095        1,286,143,727        1,492,361,540        
คา่ใช้จ่ายในการขาย 47,523,322              43,690,562              47,523,322 43,594,276
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 161,287,338            154,030,755            146,962,706 153,730,451
คา่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญู 6 -                                 -                                 152,000,000            -                                 
ขาดทนุจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย 12 -                                 -                                 104,388,734            -                                 
ขาดทนุจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เคร่ืองจักร 16 71,100,000              -                                 71,100,000 -                                 
ขาดทนุจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่คา่ความนิยม 18 201,000,000            -                                 -                                 -                                 
ขาดทนุจากเงินลงทนุในหลักทรัพย์ -                                 36,598,191              -                                 36,598,191
ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียน 19,116,677              3,193,943                -                                 3,193,943                
รวมค่าใช้จ่าย 1,795,086,662        1,730,904,546        1,808,118,489        1,729,478,401        
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษัิทรว่ม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 445,095,147            (28,289,801)            416,247,000            (21,261,470)            
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 13.2 (15,445,802)            (5,810,154)               -                                 -                                 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 429,649,345            (34,099,955)            416,247,000            (21,261,470)            
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (73,613,315)            (11,435,205)            (73,556,445)            (11,432,188)            
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 356,036,030            (45,535,160)            342,690,555            (32,693,658)            
รายได ้(คา่ใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 27 (116,319,185)          8,471,533                (116,050,789)          8,471,533                
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 239,716,845            (37,063,627)            226,639,766            (24,222,125)            
การด าเนินงานทีย่กเลิก

ขาดทนุสา้หรับปจีากการดา้เนินงานทีย่กเลิก 12.1.1 (7,402,697)               (7,572,259)               -                                 -                                 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี 232,314,148            (44,635,886)            226,639,766            (24,222,125)            
  ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ทีเ่ปน็เงินตราต่างประเทศ (5,910,005)               -                                 -                                 -                                 
ผลกา้ไร (ขาดทนุ) จากการวัดมลูคา่เงินลงทนุในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 
   - สทุธิจากภาษีเงินได้ 6,212,238                (5,845,835)               6,212,238                (5,845,835)               
รายการทีจ่ะถูกบนัทกึในสว่นของกา้ไรหรือขาดทนุในภายหลัง 
   - สทุธิจากภาษีเงินได้ 302,233                    (5,845,835)               6,212,238                (5,845,835)               

รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลกา้ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย
   - สทุธิจากภาษีเงินได้ 416,283                    3,892,705                416,283                    2,700,547                

รายการทีจ่ะไมถู่กบนัทกึในสว่นของกา้ไรหรือขาดทนุในภายหลัง
    - สทุธิจากภาษีเงินได้ 416,283                    3,892,705                416,283                    2,700,547                

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส าหรบัปี 718,516                    (1,953,130)               6,628,521                (3,145,288)               

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 233,032,664            (46,589,016)            233,268,287            (27,367,413)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็

บรษัิท ไทยลักซ์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ)

สว่นทีเ่ปน็ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
   กา้ไร (ขาดทนุ) จากการดา้เนินงานต่อเนื่อง 239,716,845            (37,063,627)            226,639,766            (24,222,125)            
   ขาดทนุจากการดา้เนินงานทีย่กเลิก (2,739,868)               (1,726,033)               -                                 -                                 

236,976,977            (38,789,660)            226,639,766            (24,222,125)            

สว่นทีเ่ปน็ของผู้มสีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อ้ีานาจควบคมุของบริษัทย่อย
   ขาดทนุจากการดา้เนินงานทีย่กเลิก (4,662,829)               (5,846,226)               

(4,662,829)               (5,846,226)               
232,314,148            (44,635,886)            

การแบ่งปันก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม -                                 -                                 
สว่นทีเ่ปน็ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
   กา้ไร (ขาดทนุ) จากการดา้เนินงานต่อเนื่อง 240,435,361            (40,208,915)            233,268,287            (27,367,413)            
   ขาดทนุจากการดา้เนินงานทีย่กเลิก (2,739,868)               (1,070,346)               -                                 -                                 

237,695,493            (41,279,261)            233,268,287            (27,367,413)            
สว่นทีเ่ปน็ของผู้มสีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อ้ีานาจควบคมุของบริษัทย่อย
   ขาดทนุจากการดา้เนินงานทีย่กเลิก (4,662,829)               (5,309,755)               

(4,662,829)               (5,309,755)               
233,032,664            (46,589,016)            

-                                 -                                 

ก าไรต่อหุ้น 30
กา้ไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน
   กา้ไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ปน็ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.42                           (0.07)                         0.40                           (0.04)                         

ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 30
กา้ไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน
   กา้ไร (ขาดทนุ) สว่นทีเ่ปน็ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.43                           (0.07)                         0.40                           (0.04)                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

บรษัิท ไทยลักซ์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บรษัิท ไทยลักซ์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

กา้ไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษีจากการดา้เนินงานต่อเนื่อง 356,036,030            (45,535,160)            342,690,555            (32,693,658)            
บวก ขาดทนุกอ่นภาษีจากการดา้เนินงานทีย่กเลิก (7,453,348)               (7,199,077)               -                                 -                                 

กา้ไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษี 348,582,682            (52,734,237)            342,690,555            (32,693,658)            

รายการปรับกระทบยอดขาดทนุกอ่นภาษีเปน็เงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกจิกรรมดา้เนินงาน
   คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ้าหน่าย 102,058,708            103,466,299            91,833,660              97,255,690              
   ตัดจ้าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการออกต๋ัวแลกเงิน 1,001,707                -                                 1,001,707                -                                 
   ตัดจ้าหน่ายคา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 7,538,309                -                                 7,538,309                -                                 
   หนี้สญูและคา่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญูเพ่ิมขึน้ (โอนกลับ) 1,442,178                (2,761,799)               1,442,178                (2,761,799)               
   การปรับลดสนิคา้คงเหลือเปน็มลูคา่สทุธิทีจ่ะไดรั้บ (โอนกลับ) (4,851,832)               5,655,977                (4,950,171)               5,576,682                
   ตัดจ้าหน่ายสนิคา้คงเหลือ -                                 872,327                    -                                 332,671                    
   ขาดทนุ (กา้ไร) ทียั่งไมเ่กดิขึน้จากการเปล่ียนแปลงในมลูคา่หลักทรัพย์เพ่ือคา้ (643,042,983)          27,467,401              (643,042,983)          27,467,401              
   ขาดทนุ (กา้ไร) จากการขายหลักทรัพย์เพ่ือคา้ (2,334,377)               11,795,656              (2,334,377)               11,795,656              
   กา้ไรจากการขายหลักทรัพย์เผ่ือขาย (3,658,703)               (2,421,652)               (3,658,703)               (2,421,652)               
   ตัดจ้าหน่ายภาษีถูกหัก ณ ทีจ่่าย -                                 229,910                    -                                 -                                 
   ตัดจ้าหน่ายสนิทรัพย์ถาวร 44,079                      -                                 44,079                      -                                 
   ขาดทนุ (กา้ไร) จากการจ้าหน่ายอุปกรณ์ 159,201                    (8,823,074)               173,219                    (8,643,470)               
   คา่เผ่ือหนี้สงสยัจะสญูเงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                                 -                                 152,000,000            -                                 
   ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทย่อย -                                 -                                 104,388,734            -                                 
   ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเคร่ืองจักร 71,100,000              -                                 71,100,000              -                                 
   ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม 201,000,000            -                                 -                                 -                                 
   กา้ไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12.1.1) (11,106,503)            -                                 -                                 (2,025,000)               
   กา้ไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 13.1.1) (21,003,504)            -                                 -                                 -                                 
   สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุบริษัทร่วม 15,445,802              5,810,154                -                                 -                                 
   สา้รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,951,747                76,457                      2,796,829                2,021,664                
   เงินปนัผลรับจากเงินลงทนุในหลักทรัพย์เพ่ือคา้ (119,240)                  -                                 (119,240)                  -                                 
   ขาดทนุ (กา้ไร) จากอัตราแลกเปล่ียนทียั่งไมเ่กดิขึน้จริง 25,521,556              (49,810)                    (6,816,928)               (43,214)                    
   ดอกเบีย้รับ (39,463,199)            (12,553,313)            (56,949,044)            (12,223,378)            
   คา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ 65,639,620              10,961,467              64,528,447              9,720,039                
กา้ไรจากการดา้เนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์
   และหนี้สนิดา้เนินงาน 116,905,248            86,991,763              121,666,271            93,357,632              
สนิทรัพย์ดา้เนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
   ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อ่ืน/ลูกหนี้ระยะยาว (44,063,388)            12,886,101              (40,457,461)            17,784,613              
   สนิคา้คงเหลือ 124,614,069            (48,412,792)            126,161,474            (42,948,431)            
   สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 3,642,111                (13,965,689)            4,751,311                568,092                    
   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (3,730,740)               (58,276)                    (4,684,141)               (55,776)                    
หนี้สนิดา้เนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
   เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อ่ืน (37,269,313)            (34,022,018)            (27,412,101)            (43,114,569)            
   หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน 8,297,430                (1,202,353)               814,126                    (1,288,699)               
   หนี้สนิไมห่มนุเวียนอ่ืน (561,690)                  (5,767,106)               (561,690)                  (5,767,106)               
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดา้เนินงาน 167,833,727            (3,550,370)               180,277,789            18,535,756              
   จ่ายดอกเบีย้ (41,772,419)            (2,616,886)               (42,465,034)            (1,980,870)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (735,068)                  (7,244,120)               (629,542)                  (7,226,874)               
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 125,326,240            (13,411,376)            137,183,213            9,328,012                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บรษัิท ไทยลักซ์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินฝากธนาคารทีม่ภีาระค้า้ประกนัเพ่ิมขึน้ (72,337)                    (6,611,870)               (72,337)                    (6,611,870)               
ซือ้เงินลงทนุช่ัวคราว - หลักทรัพย์เพ่ือคา้ (54,527,408)            (351,541,217)          (54,527,408)            (351,541,217)          
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เพ่ือคา้ 36,796,661              248,705,028            36,796,661              248,705,028            
ซือ้เงินลงทนุช่ัวคราว - หลักทรัพย์เผ่ือขาย (2,503,263,818)       (776,565,822)          (2,503,263,818)       (776,565,822)          
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผ่ือขาย 2,220,124,558        750,452,546            2,220,124,558        750,452,546            
ซือ้เงินลงทนุช่ัวคราวอ่ืน (1,057,000,000)       (477,235,646)          (1,057,000,000)       (314,737,466)          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุช่ัวคราวอ่ืน 841,106,655            160,000,000            677,000,000            160,000,000            
เงินให้กูยื้มแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ (61,590,100)            -                                 (470,539,460)          (160,000,000)          
รับช้าระคนืเงินให้กูยื้มระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                                 -                                 160,000,000            -                                 
เงินให้กูยื้มระยะสัน้แกก่จิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ (119,887,200)          (96,300,628)            (119,887,200)          (96,300,628)            
เงินสดจ่ายสทุธิเพ่ือลงทนุในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12.2) (253,064,561)          (1,107,000)               (100,000,000)          (1,107,000)               
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษัทร่วม (23,269,876)            (22,500,000)            (22,500,000)            (22,500,000)            
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย 23,507,778              22,500,000              23,507,778              22,500,000              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษัทร่วม 30,878,142              -                                 30,878,142              -                                 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนลดลง -                                 6,000,000                -                                 6,000,000                
เงินสดจ่ายล่วงหน้าคา่หุ้น -                                 -                                 -                                 (13,750,000)            
เงินสดรับล่วงหน้าคา่หุ้นเพ่ิมขึน้ -                                 11,250,000              -                                 -                                 
ซือ้ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ (83,069,769)            (64,714,856)            (28,437,035)            (52,720,513)            
เงินสดรับจากการจ้าหน่ายอุปกรณ์ 848,290                    11,577,623              834,271                    11,050,520              
ซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน (833,798)                  (213,157)                  (737,498)                  (155,157)                  
เงินสดจ่ายล่วงหน้าคา่โรงงานไฟฟ้า (76,063,774)            -                                 -                                 -                                 
เงินสดจ่ายล่วงหน้าคา่ซือ้สนิทรัพย์ (3,600,000)               -                                 (3,600,000)               -                                 
เงินสดจ่ายล่วงหน้าคา่ซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตน (64,977,556)            -                                 -                                 -                                 
เงินปนัผลรับจากเงินลงทนุในหลักทรัพย์เพ่ือคา้ 119,240                    -                                 119,240                    -                                 
ดอกเบีย้รับ 31,892,829              9,981,027                27,709,592              8,999,232                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (1,115,946,044)       (576,323,972)          (1,183,594,514)       (588,282,347)          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบกิเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (139,639,774)          172,785,690            (150,000,000)          150,000,000            
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซทีสล์ดลง (78,482,500)            (32,722,402)            (78,482,500)            (32,722,402)            
เงินกูยื้มระยะสัน้จากบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (255,433,180)          240,606,842            (255,109,906)          240,606,842            
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 1,663,852,206        -                                 1,663,852,206        -                                 
ช้าระคนืหุ้นกู้ (200,000,000)          -                                 (200,000,000)          -                                 
ช้าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าระยะยาว (1,099,112)               (823,611)                  (1,099,113)               (210,627)                  
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุจากการใช้สทิธิตามใบสา้คญัแสดงสทิธิ -                                 290,140,250            -                                 290,140,250            
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 989,197,640            669,986,769            979,160,687            647,814,063            
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงค่างบการเงินลดลง (19,964,460)            -                                 -                                 -                                 
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (21,386,624)            80,251,421              (67,250,614)            68,859,728              
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี 108,492,622            28,241,201              92,603,488              23,743,760              
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายงวดจากการดา้เนินงานทีย่กเลิก (13,904,175)            (13,499,552)            -                                 -                                 
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดปลายปี 73,201,823              94,993,070              25,352,874              92,603,488              

-                                 -                                 -                                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บรษัิท ไทยลักซ์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการทีไ่มเ่ปน็ตัวเงิน
   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทนุช่ัวคราวจากเงินทนุในหลักทรัพย์เผ่ือขาย
      เปน็เงินลงทนุในหลักทรัพย์เพ่ือคา้ 270,599,000            -                                 270,599,000            -                                 
   การเปล่ียนแปลงรายการเงินให้กูยื้มระยะสัน้แกก่จิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั
      เนื่องจากการซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย 220,820,280            -                                 220,820,280            -                                 
   รายการซือ้บริษัทย่อยโดยการจ่ายช้าระล่วงหน้า -                                 -                                 13,750,000              -                                 
   รายการซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตัีวตนโดยการจ่ายช้าระล่วงหน้า -                                 268,000                    -                                 -                                 
   รายการซือ้อุปกรณ์ทียั่งไมไ่ดจ่้ายช้าระ 446,907                    3,086,639                446,907                    1,795,780                
   สนิทรัพย์ไดม้าภายใต้สญัญาเช่าระยะยาว 1,115,300                2,406,950                1,115,300                2,406,950                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บรษัิท ไทยลักซ์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

สว่นของผู้มี

ผลต่างจาก สว่นเกนิ (ต า่กว่า) ทนุ สว่นไดเ้สยีที 

การแปลงคา่ สว่นเกนิ (ต า่กว่า) ทนุ จากการเปลี ยนแปลง รวม รวม ไมม่อ่ีานาจ

ทนุเรือนหุ้น สว่นเกนิมลูคา่ สว่นทนุจากการจา่ย งบการเงินที เปน็ จากการวัดมลูคา่เงินลงทนุ สดัสว่นการถอืหุ้น องคป์ระกอบอื น สว่นของผู้ถอืหุ้น ควบคมุ รวม

ที ออกและช่าระแลว้ หุ้นสามญั โดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยังไมไ่ดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ในหลกัทรัพย์เผื อขาย ในบริษัทย่อย ของสว่นของผู้ถอืหุ้น ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย สว่นของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2558 446,994,587            315,040,361            41,479,200              56,845,152              468,185,778            -                                 566,281                    (822,644)                  (256,363)                  1,328,288,715         868,041                    1,329,156,756         

ขาดทนุสา่หรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 (38,789,660)             -                                 -                                 -                                 -                                 (38,789,660)             (5,846,226)               (44,635,886)             

กา่ไรขาดทนุเบด็เสร็จอื นสา่หรับป ี -                                 -                                 -                                 -                                 3,356,234                 -                                 (5,845,835)               -                                 (5,845,835)               (2,489,601)               536,471                    (1,953,130)               

กา่ไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสา่หรับป ี -                                 -                                 -                                 -                                 (35,433,426)             -                                 (5,845,835)               -                                 (5,845,835)               (41,279,261)             (5,309,755)               (46,589,016)             

ออกหุ้นเพิ มทนุจากการใช้สทิธิตาม

  ใบสา่คญัแสดงสทิธิ (หมายเหตุ 28) 116,056,100            174,084,150            -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 290,140,250            -                                 290,140,250            

ซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (234,554)                  (234,554)                  (234,554)                  -                                 (234,554)                  

ขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 4,735,268                 4,735,268                 4,735,268                 16,892,286              21,627,554              

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 563,050,687            489,124,511            41,479,200              56,845,152              432,752,352            -                                 (5,279,554)               3,678,070                 (1,601,484)               1,581,650,418         12,450,572              1,594,100,990         

-                                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2559 563,050,687            489,124,511            41,479,200              56,845,152              432,752,352            -                                 (5,279,554)               3,678,070                 (1,601,484)               1,581,650,418         12,450,572              1,594,100,990         

กา่ไร (ขาดทนุ) สา่หรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 236,976,977            -                                 -                                 -                                 -                                 236,976,977            (4,662,829)               232,314,148            

กา่ไรขาดทนุเบด็เสร็จอื นสา่หรับป ี -                                 -                                 -                                 -                                 416,283                    (5,910,005)               6,212,238                 -                                 302,233                    718,516                    -                                 718,516                    

กา่ไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสา่หรับป ี -                                 -                                 -                                 -                                 237,393,260            (5,910,005)               6,212,238                 -                                 302,233                    237,695,493            (4,662,829)               233,032,664            

บริษัทย่อยออกหุ้นสามญัเพิ มทนุ (หมายเหตุ 12.1.1) -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 11,250,000              11,250,000              

ขายเงินลงทนุในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12.1.1) -                                 -                                 -                                 -                                 3,678,070                 -                                 -                                 (3,678,070)               (3,678,070)               -                                 (19,037,743)             (19,037,743)             

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 563,050,687            489,124,511            41,479,200              56,845,152              673,823,682            (5,910,005)               932,684                    -                                 (4,977,321)               1,819,345,911         -                                 1,819,345,911         

-                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

สว่นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ

กา่ไรสะสม

กา่ไรขาดทนุเบด็เสร็จอื น

องคป์ระกอบอื นของสว่นของผู้ถอืหุ้น
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กา่ไรขาดทนุเบด็เสร็จอื น

สว่นเกนิ (ต า่กว่า) ทนุ รวม

ทนุเรือนหุ้น สว่นเกนิมลูคา่ สว่นทนุจากการจา่ย จากการวัดมลูคา่เงินลงทนุ องคป์ระกอบอื น รวม

ที ออกและช่าระแลว้ หุ้นสามญั โดยใช้หุ้นเปน็เกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยังไมไ่ดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพย์เผื อขาย ของสว่นของผู้ถอืหุ้น สว่นของผู้ถอืหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2558 446,994,587              315,040,361              41,479,200                56,845,152                473,500,522              566,281                      566,281                      1,334,426,103           

ขาดทนุสา่หรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   (24,222,125)               -                                   -                                   (24,222,125)               

กา่ไรขาดทนุเบด็เสร็จอื นสา่หรับป ี -                                   -                                   -                                   -                                   2,700,547                   (5,845,835)                 (5,845,835)                 (3,145,288)                 

กา่ไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสา่หรับป ี -                                   -                                   -                                   -                                   (21,521,578)               (5,845,835)                 (5,845,835)                 (27,367,413)               

ออกหุ้นเพิ มทนุจากการใช้สทิธิตาม

  ใบสา่คญัแสดงสทิธิ (หมายเหตุ 28) 116,056,100              174,084,150              -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   290,140,250              

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 563,050,687              489,124,511              41,479,200                56,845,152                451,978,944              (5,279,554)                 (5,279,554)                 1,597,198,940           

-                                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2559 563,050,687              489,124,511              41,479,200                56,845,152                451,978,944              (5,279,554)                 (5,279,554)                 1,597,198,940           

กา่ไรสา่หรับปี -                                   -                                   -                                   -                                   226,639,766              -                                   -                                   226,639,766              

กา่ไรขาดทนุเบด็เสร็จอื นสา่หรับป ี -                                   -                                   -                                   -                                   416,283                      6,212,238                   6,212,238                   6,628,521                   

กา่ไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสา่หรับป ี -                                   -                                   -                                   -                                   227,056,049              6,212,238                   6,212,238                   233,268,287              

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 563,050,687              489,124,511              41,479,200                56,845,152                679,034,993              932,684                      932,684                      1,830,467,227           

-                                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหนึ งของงบการเงินนี้

กา่ไรสะสม

องคป์ระกอบอื นของสว่นของผู้ถอืหุ้น

บรษัิท ไทยลักซ์ เอ็นเตอรไ์พรส์ จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ าและสัตว์เลี้ยง ที่อยู่ตามที่            
จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 (กม. 71) ต าบลบางขันแตก อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี         
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่             
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) 
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้  

  จัดตั้งขึ้นใน อัตราร้อยละ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2559 2558 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บรษิัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     
บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด  
   (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด  
      โปรดักส์ จ ากัด”) 

 
 
ผลิตและจ าหน่ายอาหารแช่แข็ง 

 
 

ไทย 

 
 

- 

 
 

55 
บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ากัด 
   (เดิมชื่อ “บริษัท ไทย ดีมีเทอร์ จ ากัด”) 

 
จ าหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ 

 
ไทย 

 
100 

 
100 

บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด ลงทุนในธุรกิจพลังงาน ไทย 100 - 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย 
   บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด 
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  จัดตั้งขึ้นใน อัตราร้อยละ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2559 2558 
   ร้อยละ ร้อยละ 
Tluxe Investments Limited ลงทุนในบริษัทอื่น สาธารณรัฐมอริเชียส 100 - 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  
   Tluxe Investments Limited 

    

Tluxe Holdings Limited ลงทุนในบริษัทอื่น เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง 

100 - 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  
   Tluxe Holdings Limited 

    

บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด ธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ ญี่ปุ่น 100 - 
บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากดั ธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ ญี่ปุ่น 100 - 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  
   บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด 

    

บริษัท โอโทเมยามา เอนเนอร์ยี จ ากัด ธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ ญี่ปุ่น 100 - 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  
   บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด 

    

บริษัท เอส พาวเวอร์ จ ากัด ธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ ญี่ปุ่น 100 - 
SNS Power Company Limited ธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ ญี่ปุ่น 100 - 

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

ค) บริษัทฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ 
“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ                         
ผู้ถือหุ้น 

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจาก        
งบการเงินรวมนี้แล้ว 
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ช) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) 
และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่
จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและ
ค าศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ  อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ก าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส าหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย                               
เงินลงทุนในการร่วมค้า และเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธี
ส่วนได้เสียได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง เงินลงทุนใน                                       
บริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท
และหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการต้อง
ปรับปรุงรายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง  
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มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย เนื่องจากฝ่ายบริหารได้
พิจารณาแล้วว่าจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของ
ความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซ้ือแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 

 รายได้จากการขายไฟฟ้า 

 รายได้จากการขายไฟฟ้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญให้กับผู้ซื้อแล้ว 
ตามปริมาณไฟฟ้าที่จ่ายจริงและตามอัตราที่ก าหนดในสัญญาซื้อขาย รายได้จากการขายไฟฟ้าแสดงมูลค่า
ตามราคาในใบก ากับภาษีโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

รายได้ค่าบริการ 

 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

 ค่าเช่ารับ 

 ค่าเช่ารับจะบันทึกเป็นรายได้ตามอัตราที่ระบุในสัญญาเช่า โดยถือตามเกณฑ์สิทธิ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการ     
เบิกใช้ 

4.3 ลูกหนี้การค้า 

 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้  
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4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท าแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง 
และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต 

 วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ วัสดุสิ้นเปลืองและอะไหล่เครื่องจักรแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์บันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   
เมื่อได้จ าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบก าหนดช าระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตาม
วิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริง ซึ่งจ านวนที่ตัดจ าหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

จ) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี                 
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท าการ
สุดท้ายของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค านวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับ
ด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสม มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วย
ลงทุน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯและบริษัท
ย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน                            
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 
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 เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึก
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท ารายการ 
หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นอาคารค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน 

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้  

 บริษัทฯ บริษัทย่อย 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5, 10, 20  ปี  5, 20  ปี  
เครื่องจักรและอุปกรณ์   5, 10  ปี  5, 15   ปี 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส านักงาน  5  ปี  3, 5  ปี 
ยานพาหนะ  5  ปี  5  ปี 

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการ
สินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการ
เริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม 
(ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อ
บ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัด มีดังนี้ 

 บริษัทฯ บริษัทย่อย 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์ 10 ปี 3 ปี 
สิทธิบัตร   8 ปี     - 
สิทธิน้ าพุร้อน     - 15 ปี 
สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า     - 15 - 16 ปี 

4.9 ค่าความนิยม 

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ 
บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทันที 

 บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น 

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะท าการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย
ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด )                            
หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจะ
รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการ
ด้อยค่าได้ในอนาคต 
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4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุม
บริษัทฯและบริษัทย่อยหรือถูกบริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่ายานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
หักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ที่เช่า  

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุล เงินที่ใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน          
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า 
และจะท าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อย
ค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้
อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลา
และความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ 
ซึ่งสะท้อนถึงจ านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย 
โดยการจ าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า ต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและ
บริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควร
จะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
บริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯจัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลา 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected 
Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานจะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน 

4.15 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

4.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณท์ท่ีช าระด้วยตราสารทุน 

 บริษัทฯบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วันให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น โดย
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาให้ได้รับสิทธิซื้อหุ้น และแสดงบัญชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น 
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 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่ าว ต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่า 
รวมทั้งสมมติฐานต่างๆที่เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื้อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล 
เป็นต้น 

4.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น 
โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง               
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ือหุ้น 

4.18 ตราสารอนุพันธ์ 

 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก
บันทึกใน ส่วนของก าไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดขึ้นจากการท าสัญญาจะถูกตัดจ าหน่ายด้วย
วิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 
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4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ 
ทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญมีดังนี้ 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม 

 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ที่คงค้าง สภาวะเศรษฐกิจที่ เป็นอยู่ในขณะนั้น  และความสามารถในการช าระคืนจาก                          
ผลประกอบการของลูกหนี้ เป็นต้น 
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 การจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

 ในการพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
แนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ในตลาด สภาวะตลาดทุนในปัจจุบัน เหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต และความ
ตั้งใจของฝ่ายบริหารในการเจาะจงถือไว้เพื่อการเก็งก าไร ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะมีอัตราการหมุนเวียนของการ
ซื้อขายในหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ า  

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

 บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุน
ทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมี
ข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรือเป็นระยะเวลานาน
หรือไม่นั้นจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

 ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 
ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนยิมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการ
ด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด  รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ  

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้อง
ประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการ
ประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 

 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณท์ท่ีช าระด้วยตราสารทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ต้องใช้ดุลยพินิจในการวัดมูลค่า รวมทั้งสมมติฐานต่างๆที่
เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซ้ือหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และอัตราเงินปันผล เป็นต้น 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย       
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
ขายวัตถุดิบ - - 1 2 ราคาตลาด 
ค่าเช่ารับ - - 3 5 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ - - 20 3 อัตราร้อยละ 3 - 8 ต่อป ี
รายได้อื่น - - - 1 ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน      
ดอกเบี้ยรับ 22 - 22 - อัตราร้อยละ 5 - 7 ต่อป ี
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เงินลงทุนชั่วคราวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)     
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 450,000 - 450,000 - 

รวมเงินลงทุนชั่วคราวอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 450,000 - 450,000 - 

     
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)     
บริษัทย่อย - - 26,434 786 
บริษัทร่วม 605 - - - 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 571 - 571 - 
บุคคลที่เกี่ยวข้อง (กรรมการของบริษัทย่อย) 1 - - - 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,177 - 27,005 786 

     
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 21)     
บริษัทย่อย - - - 16 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการร่วมกัน) 47 - - - 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมการของบริษัทย่อย) 979 - - - 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,026 - - 16 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ                         
การเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้  

  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
 

ลักษณะ
ความสัมพันธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที ่

1 มกราคม 
2559 

 

ลดลง 
ระหว่างป ี

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่                     

31 ธันวาคม 
2559 

 
เพิ่มขึ้น 
ระหว่างป ี

 
เงินให้กู้ยืม 

บริษัท เอ็มลกัซ์ เอนเนอร์ยี จ ากัด บริษัทรว่ม - 61,590 - 61,590 

รวม  - 61,590 - 61,590 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และก าหนดช าระคืนภายในเดือนสิงหาคม 2561 
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  (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

1 มกราคม 
2559 

เพิ่มขึ้น 
จากการซื้อ
บริษัทย่อยใน
ระหว่างปี 

 

ลดลง 
ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่                     

31 ธันวาคม 
2559 

 
เพิ่มขึ้น 
ระหว่างปี 

 
เงินให้กู้ยืม 

บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล       
   บิสซิเนส จ ากัด (เดิมชื่อ     
   “บริษัท ไทย ดีมีเทอร์ จ ากัด”) บริษัทย่อย 160,000 - - (160,000) - 
บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด บริษัทย่อย - - 166,659 - 166,659 
บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด บริษัทย่อย - 220,820 303,881 (83,729) 440,972 

บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด บริษัทย่อย - - 83,729 - 83,729 

รวม  160,000 220,820 554,269 (243,729) 691,360 

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - - (152,000) - (152,000) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ  160,000 220,820 402,269 (243,729) 539,360 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อลงทุนในโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า (พลังงานความร้อนใต้
พิภพ) ที่ประเทศญี่ปุ่น เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 - 8 ต่อปี และก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯไม่คาดว่าจะมีการเรียกช าระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวภายใน 1 ปี บริษัทฯจึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืม
ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบการเงิน 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้ของโครงการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น ด้วยวิธีประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับและค านวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบัน พบว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของเงินให้กู้ยืม จึงพิจารณาบันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจ านวน 152 ล้านบาท 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการเคลื่อนไหว
ของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี 

1 มกราคม 
2559 

เพิ่มขึ้น 
จากการซื้อ
บริษัทย่อยใน
ระหว่างป ี

เพิ่มขึ้น 
ระหว่างป ี

ผลต่างจากการ
แปลงค่า 
งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี                     

31 ธันวาคม 
2559 

 
 

เงินกู้ยืม 

Dual Energy Co., Ltd. กรรมการร่วมกัน - 1,671 - (131) 1,540 
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รวม  - 1,671 - (131) 1,540 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี บริษัทย่อยช าระคืนเงินกู้ยมืดังกล่าว
ทั้งจ านวนในเดือนมกราคม 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 16 16 12 15 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1 1 1 1 
รวม 17 17 13 16 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารข้างต้นได้รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและ
ผู้บริหารของส่วนการด าเนินงานที่ยกเลิกส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จ านวน 0.5                       
ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามล าดับ 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 351 125 347 59 
เงินฝากธนาคาร 72,851 108,367 25,006 92,544 
รวม 73,202 108,492 25,353 92,603 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.0 ถึง 0.5 ต่อปี (2558: ร้อยละ 
0.1 ถึง 0.7 ต่อปี) 
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8. เงินลงทุนชั่วคราว 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม 1,027,603 93,896 1,027,603 93,896 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ราคาทุน 146,142 129,942 146,142 129,942 
บวก: ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลง           
         มูลค่าเงินลงทุน 

 
1,165 

 
(6,600) 

 
1,165 

 
(6,600) 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม 147,307 123,342 147,307 123,342 
อื่นๆ 600,170 377,236 600,170 214,737 
รวม 1,775,080 594,474 1,775,080 431,975 

8.1 ในปี 2558 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงซ่ึงจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เงินลงทุนในหุ้นดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั   
นั้น ซ่ึงผูถื้อหุน้บางส่วนของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทันั้นดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเขา้ไป
มีส่วนร่วมบริหารงานในบริษทันั้นและไม่มีอิทธิพลเหนือบริษทัดงักล่าว เงินลงทุนน้ีแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุน
ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ต่อมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้โอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าวจากหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าซึ่งมีมูลค่า 271 ล้านบาท 
บริษัทฯได้ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอน จ านวน 1.4 ล้านบาท บันทึกเป็นก าไรจาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนของบริษัทฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เงินลงทุนดงักล่าวแสดงมูลค่ายติุธรรมจ านวน 938 ลา้นบาท และบริษทัฯรับรู้
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการตีราคาหลกัทรัพยด์งักล่าว (โดยค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของหุน้ใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559) เป็นจ านวนเงิน 653 ลา้นบาท ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนส าหรับปี 2559 ถึงแมว้่าภายหลงัจากท่ีมีการจดัประเภทเงินลงทุนใหม่ บริษทัฯมีการซ้ือขายหุ้นน้ี   
ในจ านวนท่ีต ่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯยังคงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้าเนื่องจากฝ่าย
บริหารมีความตั้งใจที่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวเพื่อการลงทุนระยะสั้น โดยพิจารณาจากภาวะตลาดและ
เหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคตและมีแผนท่ีจะซ้ือขายหุน้เหล่าน้ีอยา่งสม ่าเสมอในระยะเวลาอนัใกล ้ 
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8.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนชั่วคราวอื่นเป็นตั๋วแลกเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.4 และ 5.9 ต่อปี 
(2558: ร้อยละ 5.1 ต่อปี) ตั๋วแลกเงินดังกล่าวจ านวน 450 ล้านบาท เป็นตั๋วแลกเงินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
แห่งหนึ่ง ตัว๋แลกเงินน้ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และไม่ไดจ่้ายช าระคืนเม่ือถึงก าหนดในเดือนธันวาคม 
2559 แต่ไดมี้การขยายระยะเวลาการช าระคืนไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560 นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดล้งทุนใน
ตัว๋แลกเงินของบริษทัอ่ืนอีกหลายบริษทั โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 150        
ลา้นบาท ตัว๋แลกเงินดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ทั้งน้ี บริษทัฯไดรั้บช าระคืนตัว๋แลกเงินจ านวน 70 
ลา้นบาทแลว้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และส่วนท่ีเหลือไดมี้การขยายระยะเวลาการช าระคืน
ออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯได้มีการประเมินเครดิตของผู ้ออกตัว๋แลกเงินเหล่าน้ีแลว้ และ   
บริษทัฯเช่ือวา่จะไดรั้บช าระคืนตั้งแลกเงินทั้งหมดในอนาคต โดยไม่มีการผดินดัช าระคืน  

8.3 ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายมูลค่าตามบัญชี 2,220 ล้านบาท (2558: 747 
ล้านบาท) และรับรู้ก าไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของก าไรหรือขาดทุนจ านวน 3 ล้านบาท (2558:                              
2 ล้านบาท) ทั้งนี้ จ านวนดังกล่าวได้รวมก าไรที่โอนมาจากรายการก าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิจากภาษีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่างปีจ านวน 0.6 ล้านบาท (2558: 0.6                              
ล้านบาท) 
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น/ลูกหนี้ระยะยาว 

9.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ - - - 21 
ค้างช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  - - - 71 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 92 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 139,406 115,235 137,698 98,420 
ค้างช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  23,505 33,755 23,505 26,175 
3 - 6 เดือน 1,244 997 1,244 827 
6 - 12 เดือน 2,710 2,412 2,710 2,406 
มากกว่า 12 เดือน 1,347 1,942 1,347 1,923 

รวม 168,212 154,341 166,504 129,751 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,679) (4,743) (4,679) (4,743) 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธ ิ 163,533 149,598 161,825 125,008 
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 163,533 149,598 161,825 125,100 
ลูกหนี้อื่น     
ลูกหนี้จากการจ าหน่ายเงินลงทุน 24,989 - 24,989 - 
ลูกหนี้กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 161 - 2,108 42 
ลูกหนี้กิจการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน - 209 - 1 
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,016 - 24,897 652 
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 30 468 30 468 
รวมลูกหนี้อื่น 26,196 677 52,024 1,163 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 189,729 150,275 213,849 126,263 

9.2 ลูกหนี้ระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้ระยะยาวนี้เป็นลูกหนี้การค้าหลายรายซึ่งค้างช าระเป็นเวลานานและอยู่ในระหว่าง
ด าเนินคดีของบริษัทฯ บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ดังกล่าวโดยค านึงถึงราคาขาย
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ทอดตลาดของหลักประกันหรือมูลค่าหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเป็นจ านวน 55 ล้านบาท (2558: 56 ล้านบาท) 

10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  รายการปรับลดราคาทุน   
 ราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินค้าส าเร็จรูป 49,397 64,661 (4,400) (540) 44,997 64,121 
งานระหว่างท า - 5,656 - (550) - 5,106 
วัตถุดิบ 103,007 232,022 (1,583) (12,410) 101,424 219,612 
วัตถุดิบระหว่างทาง 40,844 39,289 - - 40,844 39,289 
ภาชนะบรรจุหีบห่อและ        
วัสดุสิ้นเปลือง 16,083 17,123 (3,448) (2,649) 12,635 14,474 

อะไหล่เครื่องจักร 29,258 27,275 (6,623) (6,116) 22,635 21,159 

รวม 238,589 386,026 (16,054) (22,265) 222,535 363,761 

 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รายการปรับลดราคาทุน   
 ราคาทุน ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินค้าส าเร็จรูป 49,397 57,196 (4,400) - 44,997 57,196 
วัตถุดิบ 103,007 227,034 (1,583) (12,239) 101,424 214,795 
วัตถุดิบระหว่างทาง 40,844 39,289 - - 40,844 39,289 
ภาชนะบรรจุหีบห่อและ        
วัสดุสิ้นเปลือง 16,083 14,203 (3,448) (2,649) 12,635 11,554 

อะไหล่เครื่องจักร 29,258 27,028 (6,623) (6,116) 22,635 20,912 

รวม 238,589 364,750 (16,054) (21,004) 222,535 343,746 
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ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯมีการบันทึกการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ านวน 5         
ล้านบาท โดยน าไปหักจากต้นทุนขาย (2558: บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ านวน 6 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และบริษัทย่อยบันทึก
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจ านวน 1 ล้านบาท โดยแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นทุนขายและมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ านวน 1 ล้านบาท โดยน าไป
หักจากต้นทุนขาย) 
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11.เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจ าซึ่งบริษัทฯได้น าไปค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกช าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบัญช ี

ตามวิธีราคาทุน - สุทธ ิ

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัทยอ่ยที่ถือหุน้โดยบริษัทฯ           

บริษัท นิปปอน ฟูด้ โปรดักส์ จ ากัด  

   (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด”) 125,000 100,000 - 55 - 39,288 - (14,274) - 25,014 

บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ากัด 

   (เดิมชื่อ “บริษัท ไทย ดีมีเทอร์ จ ากัด”) 3,000 3,000 100 100 3,000 3,000 - - 3,000 3,000 

บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร ์จ ากัด 100,000 - 100 - 100,000 - (100,000) - - - 

เงินลงทุนในบรษิัทย่อยที่ถือหุ้นโดย    

   บรษิัทฯ - สุทธิ 

     

103,000 

 

42,288 

 

(100,000) 

 

(14,274) 

 

3,000 

 

28,014 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท           

   ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากดั 

          

Tluxe Investments Limited 10* - 100 - - - - - - - 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Tluxe     

   Investments Limited 

          

Tluxe Holdings Limited 10* - 100 - - - - - - - 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Tluxe     

   Holdings Limited 

          

บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั 12,000** - 100 - - - - - - - 

บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด 1,000** - 100 - - - - - - - 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  

   บริษทั พีพีเอสเอ็น จ ากัด 

          

บริษัท โอโทเมยามา เอนเนอร์ยี จ ากัด 500** - 100 - - - - - - - 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย  

   บริษทั ซูโม ่พาวเวอร์ จ ากัด 

          

บริษัท เอส พาวเวอร ์จ ากัด 500** - 100 - - - - - - - 

SNS Power Company Limited 500** - 100 - - - - - - - 

รวมเงินลงทุนในบรษิัทย่อย - สุทธ ิ     103,000 42,288 (100,000) (14,274) 3,000 28,014 

* หน่วย: พันเหรียญสหรัฐ 

** หน่วย: พันเยน 



 

Annual Report 2016 / P.130 

12.1 บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง 

12.1.1 บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จ ากดั (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จ ากดั”) 

(ก) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด (เดิมชื่อ 
“บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด”) มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 100 ล้านบาท จาก
เดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 200 
ล้านบาท (หุ้นสามัญ 20 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวตามสัดส่วนของบริษัทฯจ านวน 5.5 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 55 ล้านบาท บริษัทฯจ่ายช าระค่า
หุ้นเพิ่มทุนแล้วจ านวน 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทย่อยดังกล่าวจด
ทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 

(ข) ในระหว่างไตรมาสสองของปีปัจจุบัน บรษิัทฯบันทกึค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท นิปปอน 
ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลกัซ์ ฟู้ด โปรดกัส์ จ ากัด”) เพิ่มอีกจ านวน 4 ล้านบาท เพื่อ
แสดงเงินลงทนุในมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากผลของการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายเงนิ
ลงทุนในบริษทัย่อยดังกล่าว  

(ค) เมื่อวันที่ 24 มถิุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติใหจ้ าหน่ายเงินลงทนุ
ทั้งหมดในบริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลกัซ ์ฟู้ด โปรดกัส์ จ ากัด”) ซึ่ง
บริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดสว่นร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญทั้งหมด ให้แก่บริษัทที่ไม่เกีย่วข้องกันแห่งหนึ่ง 
โดยมีมูลค่าการซื้อขายจ านวนเงินประมาณ 34 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย
หุ้นกับผู้ซ้ือเพือ่ท าธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นเมื่อวันที ่15 กรกฎาคม 2559 และได้รับช าระเงินค่าหุ้นแลว้
ร้อยละ 50 ในวันเดียวกัน สว่นที่เหลือผู้ซื้อขอแบ่งช าระเป็นจ านวน 6 งวด เริ่มงวดแรกในเดือน
พฤศจิกายน 2559 โดยคิดดอกเบี้ยจ่ายล่าช้าในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี บริษัทฯจะท าการโอนหุ้นส่วนที่
เหลือเมื่อได้รบัเงินครบตามสัญญา ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 ยอดคงค้างดังกล่าวรวมอยู่ในลูกหนี้จาก
การจ าหน่ายเงนิลงทุนจ านวน 11 ล้านบาท 

นอกจากนี้ บริษัทฯได้โอนส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยใน                                          
งบการเงินรวมจ านวน 4 ล้านบาท เข้าก าไรสะสม ท้ังนี้ บริษัทฯไม่มีก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
เงินลงทุนในบริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด”) ตาม
วิธีราคาทุน แต่มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจ านวนเงิน 11 ล้านบาท ซึ่งได้
แสดงรวมอยู่ในรายการ “ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ในงบการเงินรวม 
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้ประเมินว่า สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
และวันที่  30 มิถุนายน 2559 ไม่แตกต่างกันอย่างมีสาระส าคัญ ดังนั้น บริษัทฯจึง ไม่รวม                                                  
งบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าวในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เนื่องจากบริษัทฯ                               
ไม่มีอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของบรษิัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีดังต่อไปนี้ 

 (หนว่ย: พันบาท) 
สินทรัพย ์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,904 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าอื่น 29,912 
สินค้าคงเหลือ 21,464 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,489 
อาคารและอุปกรณ์ 35,724 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 213 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4,637 

รวมสินทรัพย์ 107,343 

หนี้สิน  
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 44,876 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 17,501 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,591 
ส ารองผลประโยชน์พนักงาน 1,069 

รวมหนี้สิน 65,037 

สินทรัพย์สุทธ ิ 42,306 
หัก: ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อย (19,038) 
สินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนที่ถือโดยบริษัทฯ 23,268 
หัก: ราคาขายตามสัญญาจ าหน่ายเงินลงทนุ (34,375) 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (11,107) 

  
ราคาขายตามสัญญาจ าหน่ายเงินลงทุน 34,375 
หัก: เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (23,508) 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 10,867 
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รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่ยกเลิกจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้ 

  (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ส าหรับปี 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2559 2558 
รายได้จากการขายและบรกิาร 145,153 277,697 
รายได้อืน่ 680 2,252 
ต้นทุนขายและบริการ (134,697) (254,086) 
ค่าใช้จา่ยในการขาย (3,285) (8,570) 
ค่าใช้จา่ยในการบริหาร (14,244) (23,254) 
ค่าใช้จา่ยทางการเงนิ (1,060) (1,238) 
รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้ 50 (373) 

ขาดทนุส าหรบัปีจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (7,403) (7,572) 

12.1.2 บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ภายใต้ชื่อบริษัท ทีลักซ์     
พาวเวอร์ จ ากัด เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น                 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 บริษัทฯได้จ่าย
ช าระค่าหุ้นจ านวน 100 ล้านบาทแล้ว และบริษัทย่อยได้จดทะเบียนหุ้นทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์
เรียบร้อยแล้ว 

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ 
จ ากัด จากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ด้วยวิธีประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
และค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งผลการประเมินพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตาม
บัญชี ดังนั้น บริษัทฯจึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจ านวน 100 ล้านบาทในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจุบัน 
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12.2 บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม 

12.2.1 Tluxe Investments Limited (ถือโดยบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด) 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จ ากัด ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยใน
สาธารณรัฐมอริเชียส ภายใต้ชื่อ Tluxe Investments Limited เพื่อเข้าลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีทุนจด
ทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุ้นสามัญ 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา) 
โดยบริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100  

12.2.2 Tluxe Holdings Limited (ถือโดย Tluxe Investments Limited) 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 Tluxe Investments Limited ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ Tluxe Holdings Limited    
ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นจ านวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (0.3 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100  

12.2.3 บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด (ถือโดย Tluxe Holdings Limited) 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัท พีพีเอสเอ็น 
จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศญี่ปุ่น  และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นในบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าบางแห่งยังอยู่ในระหว่าง
การก่อสร้างและยังไม่มีสัญญาการขายไฟให้ลูกค้า 

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริษัทฯได้จ่ายช าระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด 
เป็นจ านวนเงินประมาณ 280 ล้านเยน (90 ล้านบาท) และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯโอนขายหุ้น
สามัญทั้งหมดของบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด ให้แก่ Tluxe Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
เป็นจ านวนเงิน 90 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯจึงถือว่าบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท
ฯ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป 

บริษัทฯได้ด าเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อ
กิจการ โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัด
มูลค่าสิบสองเดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2558) ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาวัดมูลค่าดังกล่าว บริษัทฯได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินส่วนหนึ่งเพิ่มเติมและได้ท าการปรับย้อนหลังมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการ โดยมีผลให้
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรลดลงจ านวน 22 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจ านวน 9 ล้านบาท  
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งบการเงินของบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯตั้งแต่วันที่บริษัทฯมี
อ านาจควบคุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียดการซ้ือกิจการดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 89,546 
บวก: มูลค่ายุติธรรมที่ลดลงของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ 9,497 

ค่าความนิยม 99,043 

  
ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 89,546 
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ซือ้ (91) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย  89,455 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ (11 พฤษภาคม 2559) ของบริษัท                                   
พีพีเอสเอ็น จ ากัด มีรายละเอียดดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 91 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 176,273 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 30,031 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 6,851 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญช ี 6,140 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (6,071) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัทใหญ่) (219,095) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (1,671) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (323) 
หนี้สินหมุนเวยีนอื่น (412) 
หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี (1,311) 
รวมสินทรัพยส์ุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย (9,497) 
ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 89,546 

ค่าความนิยม (หมายเหตุ 18) 99,043 
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12.2.4 บริษัท ซูโม่ พาวเวอร ์จ ากัด (ถือโดย Tluxe Holdings Limited) 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 บริษัทฯได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ 
จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น โดยมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 495                            
ล้านเยน (165 ล้านบาท) และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัทฯได้จ่ายช าระเงินมัดจ าจ านวน 149 ล้านเยน                                                                   
(47 ล้านบาท) ตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มี
มติอนุมัติให้ Tluxe Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯลงทุนในบริษัทดังกล่าว และเมื่อวันที่                                       
1 กรกฎาคม 2559 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ลงนามซื้อหุ้นในบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด ทั้งนี้ โรงผลิตพลังงาน
ไฟฟ้ายังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและยังไม่มีสัญญาการขายไฟให้ลูกค้า 

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 Tluxe Holdings Limited ได้จ่ายช าระค่าซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือของ บริษัท 
ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด เป็นจ านวนเงินประมาณ 346 ล้านเยน (118 ล้านบาท) และช าระคืนเงินมัดจ าค่าหุ้นให้แก่
บริษัทฯในวันเดียวกันเรียบร้อยแล้ว 

บริษัทฯได้ด าเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อ
กิจการ โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาในการวัด
มูลค่าสิบสองเดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2558) ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาวัดมูลค่าดังกล่าว บริษัทฯได้รับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินส่วนหนึ่งเพิ่มเติมและได้ท าการปรับย้อนหลังมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการ โดยมีผลให้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจ านวน 43 ล้านบาท  

งบการเงินของบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯตั้งแต่วันที่บริษัทฯมี
อ านาจควบคุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดการซื้อกิจการดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
ต้นทนุการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 164,373 
หัก: มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ (43,334) 

ค่าความนิยม 121,039 

  
ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 164,373 
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยที่ซือ้ (764) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย  163,609 
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มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ วันซื้อกิจการ (6 กันยายน 2559) ของบริษัท ซูโม่ 
พาวเวอร์ จ ากัด มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 764 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,461 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 764 
สินทรัพย์หมนุเวยีนอื่น 153 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 43,169 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (2,957) 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (20) 
รวมสินทรัพยส์ุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย 43,334 
ต้นทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 164,373 

ค่าความนิยม (หมายเหตุ 18) 121,039 

12.2.5 บริษัท โอโทเมยามา เอนเนอร์ยี จ ากัด (ถือโดยบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด) 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศ
ญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อบริษัท โอโทเมยามา เอนเนอร์ยี จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ                    
ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสามัญ 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดย
บริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 

12.2.6 บริษัท เอส พาวเวอร์ จ ากัด (ถือโดยบริษัท ซูโม่ พาวเวอร ์จ ากัด) 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศ
ญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อบริษัท เอส พาวเวอร์ จ ากัด เพื่อประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น 
โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสามัญ 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดยบริษัทย่อยมี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 

12.2.7 SNS Power Company Limited (ถือโดยบริษัท ซูโม่ พาวเวอร ์จ ากัด) 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จ ากัด ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศ
ญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อ SNS Power Company Limited เพื่อประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสามัญ 50 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน) โดยบริษัท
ย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 100 

12.3 เงินปันผลรับ 

บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม 
   (หน่วย: พันบาท) 

     งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบัญช ี
ตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน 

   2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ         
บริษัท เอน็พีพี ฟู้ด  
   อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

กิจการร้านอาหาร 
จ าหน่ายอาหารและ      
เครื่องดื่มทุกประเภท 

 
 

ไทย 

 
 
- 

 
 
45 

 
 

- 

 
 

39,190 

 
 

- 

 
 

45,000 
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด         
บริษัท เอ็มลักซ์ เอนเนอร์ย ีจ ากัด ประกอบกิจการร่วม 

   ทุนพัฒนาที่ดินเพื่อ 
   สร้างโรงงานพลังงาน 
   ความรอ้นใต้พิภพ 

 
 
 

ญี่ปุ่น 

 
 
 
25 

 
 
 
- 

 
 
 

532 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
รวม     532 39,190 - 45,000 

13.1.1 บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ถือโดยบริษัทฯ) 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด
ในบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 45  ของหุ้นสามัญ
ทั้งหมด ให้แก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยมีมูลค่าการซื้อขายจ านวนเงินประมาณ 45  ล้านบาท 
โดยบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นกับผู้ซื้อเพื่อท าธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นเมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2559 และได้รับช าระเงินค่าหุ้นแล้วร้อยละ 50 ในวันเดียวกัน ส่วนที่เหลือผู้ซื้อขอแบ่งช าระเป็น
จ านวน 6 งวด เริ่มงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยคิดดอกเบี้ยจ่ายล่าช้าในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี บริษัทฯ
จะท าการโอนหุ้นส่วนที่เหลือเมื่อได้รับเงินครบตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงค้างดังกล่าว
รวมอยู่ในลูกหนี้จากการจ าหน่ายเงินลงทุนจ านวน 14 ล้านบาท  

บริษัทฯไม่มีก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด ตาม
วิธีราคาทุน แต่มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียเป็นจ านวนเงิน 21 ล้านบาท ซึ่งได้แสดง
รวมอยู่ในรายการ “ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม” ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

13.1.2 บริษัท เอ็มลักซ์ เอนเนอร์ยี จ ากัด (ถือโดยบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด) 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ด าเนินการเข้าร่วม
ลงทุนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็มลักซ์ เอนเนอร์ยี จ ากัด เพื่อประกอบกิจการร่วมทุนพัฒนา
ที่ดินเพื่อสร้างโรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านเยน                               
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(หุ้นสามัญ 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10,000 เยน) บริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ดังกล่าวร้อยละ 25 

13.2  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมจ านวน 15                             
ล้านบาท (2558: 6 ล้านบาท) 

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่มีสาระส าคัญ 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: พันบาท) 
 บริษัท เอม็ลักซ์ เอนเนอร์ยี จ ากัด 
 2559 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,093 
สินทรัพย์หมนุเวยีนอื่น 18 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ 61,590 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (975) 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (61,590) 
หนี้สินหมุนเวยีนอื่น  (9) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 2,127 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  25 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 532 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

(หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 บริษัท เอ็มลักซ์ เอนเนอร์ยี จ ากัด 
ขาดทุนส าหรบัป ี (1,010) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (295) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (1,305) 
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14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 2,000 2,000 
เงินลงทุนทั่วไป 5,000 5,000 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงนิลงทุน (1,550) (1,550) 

เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 3,450 3,450 

รวม 5,450 5,450 

15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ที่ดินท่ีไม่ได้ใช้งาน/

ที่ดินให้เช่า 
อาคารส านักงาน 

ให้เช่า รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:    
ราคาทุน 10,928 38,417 49,345 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (38,417) (38,417) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (552) - (552) 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 10,376 - 10,376 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:    
ราคาทุน 3,917 - 3,917 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (552) - (552) 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 3,365 - 3,365 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดินท่ีไม่ได้ใช้งาน/

ที่ดินให้เช่า 
อาคารส านักงาน 

ให้เช่า รวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:    
ราคาทุน 10,928 38,417 49,345 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (38,417) (38,417) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (552) - (552) 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 10,376 - 10,376 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:    
ราคาทุน 10,928 38,417 49,345 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (37,549) (37,549) 
หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า (552) - (552) 
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 10,376 868 11,244 

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชขีองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

มูลค่าตามบัญชีต้นป ี 3,365 3,365 11,244 13,165 
ค่าเสื่อมราคา - - (868) (1,921) 
โอนเปล่ียนประเภททีด่ินและอาคารให้เช่า
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 7,011 - - - 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 10,376 3,365 10,376 11,244 

 ในระหว่างปี บริษัทฯโอนเปลี่ยนประเภทที่ดินและอาคารให้เช่าของบริษัทฯที่ให้เช่าแก่บริษัท นิปปอน ฟู้ด 
โปรดักส์ จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ ์ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด”) เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจาก
บริษัทฯได้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวแล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม                
ข้อ 12.1.1 
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 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งาน/ที่ดินให้เช่า 32,793 10,298 32,793 32,793 
อาคารส านักงานให้เช่า 32,105 - 32,105 32,105 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดส าหรับที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานและใช้
เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) ส าหรับที่ดินและอาคารส านักงานให้เช่าข้อสมมติฐานหลัก
ที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตรา
พื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  อาคารและ โรงไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง    
 ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์  งานระหว่าง  
 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 118,645 586,713 799,540 55,499 53,196 244,160 1,857,753 
ซื้อเพิ่ม 755 10,031 17,815 2,741 3,249 35,617 70,208 
จ าหน่าย - - (340) (925) (22,444) - (23,709) 
โอน - 20,617 252,961 120 - (273,698) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 119,400 617,361 1,069,976 57,435 34,001 6,079 1,904,252 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12.2.3) 12,931 - - 909 - 162,474 176,314 
ซื้อเพิ่ม 14,749 3,727 9,327 3,666 1,554 50,343 83,366 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (1,828) (7,145) (1,037) (1,986) - (11,996) 
โอน - 2,845 138,883 362 - (142,090) - 
อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยที่จ าหน่าย 
   ในระหว่างปี (หมายเหตุ 12.1.1) - (16,089) (69,948) (9,161) (3,487) (194) (98,879) 
โอนเปลี่ยนประเภทที่ดินและอาคารให้เช่าเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (7,011) (38,417) - - - - (45,428) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,442) - (6,975) (43) - (4,206) (12,666) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 138,627 567,599 1,134,118 52,131 30,082 72,406 1,994,963 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  อาคารและ โรงไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง    
 ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์  งานระหว่าง  
 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 260,925 595,589 42,301 45,350 - 944,165 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 27,703 66,219 5,006 3,292 - 102,220 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย - - (339) (921) (19,694) - (20,954) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 288,628 661,469 46,386 28,948 - 1,025,431 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 26,272 66,326 4,581 1,975 - 99,154 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (1,766) (6,167) (1,025) (1,986) - (10,944) 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12.2.3) - - - 41 - - 41 
อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยที่จ าหน่าย 
   ในระหว่างปี (หมายเหตุ 12.1.1) - (9,932) (43,065) (7,489) (2,669) - (63,155) 
โอนเปลี่ยนประเภทที่ดินและอาคารให้เช่าเป็น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 
- 

 
(38,417) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(38,417) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (1,187) (15) - - (1,202) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 264,785 677,376 42,479 26,268 - 1,010,908 

ค่าเผื่อการด้อยค่า        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 209 2,300 1,758 - - - 4,267 
เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - 71,100 - - - 71,100 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 209 2,300 72,858 - - - 75,367 
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 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  อาคารและ โรงไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง    
 ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์  งานระหว่าง  
 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 119,191 326,433 406,749 11,049 5,053 6,079 874,554 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 138,418 300,514 383,884 9,652 3,814 72,406 908,688 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี        
2558 (จ านวน 67 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 102,220 

2559 (จ านวน 83 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 99,154 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและ  เครื่องตกแต่ง    
 ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์  งานระหว่าง  
 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 111,634 535,631 743,601 47,682 50,073 244,070 1,732,691 
ซื้อเพิ่ม 755 9,043 13,099 1,994 3,249 28,783 56,923 
จ าหน่าย - - (340) (920) (21,953) - (23,213) 
โอน - 20,616 246,490 120 - (267,226) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 112,389 565,290 1,002,850 48,876 31,369 5,627 1,766,401 
ซื้อเพิ่ม 62 2,047 6,505 3,365 1,553 16,467 29,999 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (1,828) (7,145) (1,037) (1,740) - (11,750) 
โอน - 2,089 14,116 - - (16,205) - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 112,451 567,598 1,016,326 51,204 31,182 5,889 1,784,650 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 - 217,001 558,778 35,849 43,303 - 854,931 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 24,777 62,303 4,244 2,870 - 94,194 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย - - (339) (920) (19,546) - (20,805) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 241,778 620,742 39,173 26,627 - 928,320 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - 24,772 59,052 4,065 1,893 - 89,782 
ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนที่จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (1,766) (6,167) (1,025) (1,740) - (10,698) 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและ  เครื่องตกแต่ง    
 ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร และอุปกรณ์  งานระหว่าง  
 ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส านักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 264,784 673,627 42,213 26,780 - 1,007,404 

ค่าเผื่อการด้อยค่า        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 209 2,300 1,758 - - - 4,267 
เพิ่มขึ้นระหว่างป ี - - 71,100 - - - 71,100 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 209 2,300 72,858 - - - 75,367 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 112,180 321,212 380,350 9,703 4,742 5,627 833,814 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 112,242 300,514 269,841 8,991 4,402 5,889 701,879 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี         
2558 (จ านวน 62 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 94,194 

2559 (จ านวน 75 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร) 89,782 
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 ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์จ านวน 71 ล้านบาท 
เนื่องจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี 

 ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯโอนเปลี่ยนประเภทที่ดินและอาคารให้เช่าของบริษัทฯที่ให้เช่าแก่บริษัท นิปปอน 
ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จ ากัด”) เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
เนื่องจากบริษัทฯได้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวแล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ                                
งบการเงินรวมข้อ 12.1.1 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทาง
การเงินโดยมีมูลคา่สุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 3 ล้านบาท (2558: 3 ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว
แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมี
จ านวนเงินประมาณ 594 ล้านบาท (2558: 580 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 594 ล้านบาท 2558: 540 
ล้านบาท) 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 2558 

 ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร สิทธิน้ าพุร้อน 

สิทธิในสัญญา
ขายไฟฟ้า 

ซอฟต์แวร์
ระหว่างติดตั้ง รวม 

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร รวม 

ราคาทุน 16,400 470 19,955 48,779 48 85,652 15,994 470 16,464 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (7,950) (187) (776) (1,152) - (10,065) (6,924) (128) (7,052) 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (494) - - - - (494) (494) - (494) 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,956 283 19,179 47,627 48 75,093 8,576 342 8,918 

 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง รวม 

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ สิทธิบัตร รวม 

ราคาทุน 16,357 470 48 16,875 15,668 470 16,138 
หัก ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (7,942) (187) - (8,129) (6,819) (128) (6,947) 
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (494) - - (494) (494) - (494) 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 7,921 283 48 8,252 8,355 342 8,697 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
มูลค่าตามบัญชีต้นป ี 8,918 9,682 8,697 9,682 
ซื้อ 833 481 737 155 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย 
   (หมายเหตุ 12.2.3) 73,200 - - - 
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย 
   (หมายเหตุ 12.1.1) (213) - - - 
ค่าตัดจ าหน่าย (2,904) (1,245) (1,182) (1,140) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4,741) - - - 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 75,093 8,918 8,252 8,697 

18. ค่าความนิยม 

บริษัทฯปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อทดสอบ
การด้อยค่าประจ าปี ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด บริษัท ซูโม่ พาวเวอร ์จ ากัด รวม 
ค่าความนิยม 99,043 121,039 220,082 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า (97,500) (103,500) (201,000) 
ค่าความนิยม - สุทธ ิ 1,543 17,539 19,082 

บริษัทฯพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทาง
การเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 15  ปี ตาม
อายุของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ จากการประเมินพบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสดต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าค่าความนิยมจ านวน 201                              
ล้านบาท ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมส าหรับปีปัจจุบัน 

ข้อสมมติที่ส าคัญในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 บริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากัด บริษัท ซูโม่ พาวเวอร ์จ ากัด 
อัตราการเติบโต 0.1 0.1 
อัตราคิดลดก่อนภาษ ี 3.0 3.0 
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ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราการเติบโตจากอัตราเงินเฟ้อระยะยาว และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อน
ถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้น ๆ 

19. เงินจ่ายล่วงหน้า 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับการสร้างโรงไฟฟ้า 76,064 - - - 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ 3,600 - 3,600 - 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิน้ าพุร้อน 57,278 - - - 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อให้ได้สิทธิในการท าสัญญา 
   ซื้อขายไฟฟ้าพลังงานลม 7,699 - - - 
รวม 144,641 - 3,600 - 

20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 2559 2558 2559 2558 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR - 4,516 - - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.2 - 5.0 - 180,000 - 150,000 
รวม  - 184,516 - 150,000 

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

     (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 73,966 116,919 73,966 102,001 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 979 - - 16 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 11,615 9,735 7,265 7,183 
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร 447 3,087 447 1,796 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกีย่วข้องกนั 47 - - - 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 11,834 141 11,834 141 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 21,861 24,424 21,656 19,300 
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 120,749 154,306 115,168 130,437 
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22.  หุ้นกูร้ะยะยาว 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
หุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู ้ 1,475,780 - 
หัก: ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งป ี (496,718) - 
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งป ี 979,062 - 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 - 
บวก: ออกหุ้นกู ้ 1,686,200 
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญช ี (10,420) 
หัก: ไถ่ถอนหุ้นกู้ (200,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 1,475,780 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นจ านวนเงินรวม 1,686 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนในวงจ ากัด 
หุ้นกู้ดังกล่าวก าหนดช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 

วันที่ออกหุ้นกู้ จ านวนหน่วย 
มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหน่วย มูลค่ารวม อัตราดอกเบี้ย วันครบก าหนดไถ่ถอน 

  (บาท) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี)  
4 กุมภาพันธ์ 2559 200,000 1,000 200 4.5 4 สิงหาคม 2559 
18 กุมภาพันธ์ 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 

 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษัทฯได้ไถ่ถอนหุ้นกู้จ านวน 200 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว 

 ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน                
บางประการ เช่น การด ารงอัตราส่วนทางการเงิน เป็นต้น 
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23. หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
หนี้สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 2,630 2,523 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหนา่ย (220) (278) 
รวม 2,410 2,245 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (918) (816) 
หนี้สินตามสญัญาเช่าระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหนึ่งป ี 1,492 1,429 

 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการด าเนินงานของ
กิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 ถึง 4 ปี
และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้  

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ าตามสัญญาเช่าระยะยาวดังนี้ 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น                             
ตามสัญญาเช่า 1 1 1 1 2 2 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงิน                              
รอการตัดบัญชี   - - - - - - 

มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 1 1 1 1 2 2 
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24. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน              
และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานซึ่งได้แก่โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบ
ก าหนดระยะเวลาแสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 10,874 21,430 9,959 17,081 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :     
   ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  1,930 2,050 1,787 1,552 
   ต้นทุนดอกเบี้ย 251 596 240 434 
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก    
      คณิตศาสตร์ประกันภัย 296 35 296 35 
   ต้นทุนบริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุน        
      ที่เกิดขึ้นจากการจ่ายช าระผลประโยชน์ 474 (2,604) 474 - 
ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :     
   (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก    
      คณิตศาสตร์ประกันภัย     
      ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน 
         ประชากรศาสตร์ - (3,823) - (3,708) 
      ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน (153) 614 (153) 321 
      ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (367) (1,657) (367) 11 
ลดลงจากการขายบริษัทย่อย (หมายเหตุ 12.1.1) (1,069) - - - 
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (562) (5,767) (562) (5,767) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 11,674 10,874 11,674 9,959 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
  (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ต้นทุนขาย 854 (1,327) 785 750 
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 2,097 1,404 2,012 1,271 
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 2,951 77 2,797 2,021 

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ 0.6 
ล้านบาท (2558: จ านวน 0.5 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 0.5 ล้านบาท) 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษัทฯประมาณ 10 ปี (2558: 10 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 

 (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อปี) 
อัตราคิดลด 2.7 2.5 
อัตราการขึ้นเงนิเดือน  5.0 5.0 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน  0.0 - 35.0 0.0 - 35.0 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 2559 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 

อัตราคิดลด (เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ 1) (699) 773 (699) 773 
อัตราการขึ้นเงนิเดือน (เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ 1) 697 (643) 697 (643) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 

(เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ 20) (1,084) 1,392 (1,084) 1,392 
 

 (หน่วย: พันบาท) 
 2558 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มขึ้น ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 

อัตราคิดลด (เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ 1) (762) 851 (666) 740 
อัตราการขึ้นเงนิเดือน (เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ 1) 636 (529) 529 (435) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 

(เพิ่มขึ้น/ลดลง ร้อยละ 20) (1,010) 1,309 (915) 1,175 

25. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
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ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้  ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส ารองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว 

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 168,472 152,410 134,721 99,508 
ค่าเสื่อมราคา 100,096 102,220 90,650 96,115 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,083,259 1,394,913 1,083,259 1,245,354 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า 20,920 (22,488) 7,799 (18,365) 

27. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี ้
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 65 - - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว                                                     

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 116,203 (8,098) 116,051 (8,472) 
หัก: ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของการ

ด าเนินงานที่ยกเลิก (51) 374 - - 

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 116,254 (8,472) 116,051 (8,472) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ 116,319 (8,472) 116,051 (8,472) 

จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีที่เก่ียวข้องกับ (ก าไร) ขาดทุน                                              

จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (1,553) 1,461 (1,553) 1,461 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับก าไร 
     จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (104) (973) (104) (675) 
 (1,657) 488 (1,657) 786 

รายการกระทบยอดระหว่างก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 356,036 (52,734) 342,691 (32,694) 

     
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
        คูณอัตราภาษี 71,207 (10,547) 68,538 (6,539) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับความแตกต่างของอัตราภาษี    
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ (4,323) - - - 

 ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (6,422) - - - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,089 1,162 - - 
ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าความนิยม 40,200 - - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

ผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีส าหรับปีที่     
      ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8,877 2,763 50,400 - 
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน     
       บริษัทย่อยที่ไม่เคยบันทึกภาษีเงนิได้รอตดับัญชี     
        แต่น ามาใช้ประโยชน์ในระหว่างปี (3,732) - (3,732) - 
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 5,699 704 1,362 608 
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (517) (210) (517) (210) 
อื่นๆ 2,241 (2,344) - (2,331) 

รวม 12,568 913 47,513 (1,933) 
ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน 
   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 116,319 (8,472) 116,051 (8,472) 

อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทย่อยในต่างประเทศมีอัตราร้อยละ 27.5 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง                        
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

 
- 

 
5,494 

 
- 

 
5,494 

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง                        
มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

 
- 

 
1,320 

 
- 

 
1,320 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 11,980 12,204 11,980 12,204 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 3,211 4,453 3,211 4,201 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ 14,237 34 14,237 34 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 3 - 3 
มูลค่ายุติธรรมของอุปกรณ์จากการรวมธุรกิจ 5,673 - - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,335 2,175 2,335 1,992 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 5,693 6,788 5,693 3,450 

รวม 43,129 32,471 37,456 28,698 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
   ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 
       มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

 
124,149 

 
- 

 
124,149 

 
- 

ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

 
233 

 
- 

 
233 

 
- 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการรวมธุรกิจ 1,211 - - - 
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี 2,084 - 2,084 - 

รวม 127,677 - 126,466 - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บรษิัทย่อยมรีายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีทีย่ังไมไ่ด้
ใช ้จ านวน 14 ล้านบาท ที่บริษัทย่อยไมไ่ด้บันทึกสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี เนื่องจากบรษิัทย่อย
พิจารณาแล้วเห็นว่าบรษิัทย่อยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่จะน าผลแตกต่างชั่วคราวและผล
ขาดทนุทางภาษีที่ยังไมไ่ด้ใชข้้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้  

ผลขาดทนุทางภาษีที่ยังไมไ่ด้ใช้จะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2568 
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28. ทุนเรือนหุ้น 

 ในระหว่างปี 2558 ได้มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิดังนี้ 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ทุนท่ีช าระแล้วของ

บริษัทฯที่เพิ่มขึ้นจาก

การใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

สามัญที่เพิ่มขึ้นจาก

การใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

วันที่จดทะเบียน   

เพิ่มทุนจากการใช้

สิทธิตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิกับ

กระทรวงพาณิชย์ 

 (พันบาท) (พันบาท)  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 446,995 315,040  

ใช้สิทธิในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 116,056 174,084 27 กุมภาพันธ์ 2558 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 563,051 489,124  

29. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 2091 (2)/2554 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ส าหรับการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า ภายใต้
เงื่อนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ
ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น (วันที่ 1 มิถุนายน 2555) โดยจ านวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นจะต้องไม่เกินมูลค่าเงิน
ลงทุนซึ่งไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนและได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจ่ายจาก
ก าไรของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนตลอดระยะเวลาทีไ่ด้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 นอกจากนี้ บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีโดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับบัตร
ส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1856 (2)/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1131 
(2)/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ส าหรับการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์น้ า ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 
(ส าหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1856 (2)/2556 ยังไม่มีรายได้ และส าหรับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 
1131 (2)/2558 เริ่มมีรายได้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558) โดยจ านวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นจะต้อง
ไม่เกินมูลค่าเงินลงทุนซึ่งไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนและได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น                                          



  

Annual Report 2016 / P.159 

ซึ่งจ่ายจากก าไรของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
และได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปรกติ 

รายได้ของบริษัทฯจ าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 กิจการที่ได้รับการส่งเสริม กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายได้จากการขาย       

รายได้จากการขายในประเทศ - - 1,500,847 1,673,266 1,500,847 1,673,266 

รวมรายได้จากการขาย - - 1,500,847 1,673,266 1,500,847 1,673,266 

30. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
(ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน แสดงการค านวณได้ดงันี้ 

 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ก าไรต่อหุ้น     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุน้ของบริษัทฯ 

(พันบาท) 236,977 (38,790) 226,640 (24,222) 
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก (พันหุ้น) 563,051 548,077 563,051 548,077 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.42 (0.07) 0.40 (0.04) 
ก าไรต่อหุ้นจากการด าเนนิงานต่อเนื่อง     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ 

(พันบาท) 239,717 (37,064) 226,640 (24,222) 
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนัก (พันหุ้น) 563,051 548,077 563,051 548,077 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.43 (0.07) 0.40 (0.04) 
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31. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของ
บริษทัคือคณะกรรมการบริษัทฯ 

 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ                               
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งส้ิน 4 ส่วนงาน ดังนี้  

1. ส่วนงานธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น้ า 
2. ส่วนงานธุรกิจผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง 
3. ส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 
4. ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 

 ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน 

 การบันทึกบัญชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส าหรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 
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 ข้อมูลรายได้และขาดทุนของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้ 

  (หน่วย: ล้านบาท) 
 ส่วนงานในประเทศ ส่วนงานต่างประเทศ  

 

ส่วนงานธุรกิจ 
ผลิตอาหารสัตว์น้ า 

ส่วนงานธุรกิจ                     
ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง 

ส่วนงานธุรกิจ 
ผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 

 
ส่วนงานผลิตและ

จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมส่วนงาน 
ตัดรายการ 
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก 1,380 1,627 121 47 - 278 10 - 1,511 1,952 - - 1,511 1,952 

รวมรายได ้ 1,380 1,627 121 47 - 278 10 - 1,511 1,952 - - 1,511 1,952 

ผลการด าเนินงาน               
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 18 (6) 2 (13) - - (12) - 8 (19) - (1) 8 (20) 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์             649 (36) 
ดอกเบี้ยรับ             39 13 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย             11 - 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม             21 - 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น             (11) 15 
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักร             (71) - 
ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าค่าความนยิม             (201) - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม             (15) (6) 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ             (74) (11) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้             356 (45) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได ้             (117) 8 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับส าหรับปีจากการ 
   ด าเนินงานต่อเนือ่ง             239 (37) 

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลิก     (7) (8)       (7) (8) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี             232 (45) 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

รายได้จากลูกค้าภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า 

(หน่วย : พันบาท) 
 2559 2558 
ไทย 1,500,929 1,952,300 
ญี่ปุ่น 10,359 - 
รวม 1,511,288 1,952,300 

   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
(ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี สินทรัพย์ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และสิทธิตาม
สัญญาประกันภัย) 

(หน่วย : พันบาท) 
 2559 2558 
ไทย 734,185 932,015 
ญี่ปุ่น 440,718 - 

รวม 1,174,903 932,015 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 
10 ของรายได้ของกิจการ 

32. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จ ากัด และ
จะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 
2559 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 2 ล้านบาท (2558: 1 ล้านบาท) 

33. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

33.1 สัญญาขายไฟฟ้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยในต่างประเทศมีสัญญาขายไฟฟ้ากับบริษัทแห่งหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
โดยสัญญาดังกล่าวมีอายุ 15 ปี นับตั้งแต่ก าหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์  ปริมาณการขายและราคาขาย
ไฟฟ้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา  
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33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 17 ล้านบาท                        
(31 ธันวาคม 2558: 4 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ และบริษัทย่อย                                   
ในต่างประเทศมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 1,683 ล้านเยน ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

33.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อวัตถุดิบ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อวัตถุดิบจ านวนเงินประมาณ 9 ล้านเยน     
(31 ธันวาคม 2558: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์น้ า 

33.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคารและสัญญาบริการ
ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ อุปกรณ์ และสัญญาจ้างบริหาร อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญา
บริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 2559 2558 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ป ี 7 7 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี 4 6 

33.5 ภาระผูกพันอื่น 

 เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2558 บริษัทฯได้ท าสัญญารับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง              
โดยบริษัทฯตกลงที่จะปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี ต่อมาเมื่อวันที่                       
1 มิถุนายน 2559 บริษัทฯและบริษัทดังกล่าวตกลงที่จะยกเลิกสัญญาก่อนก าหนดและตกลงที่จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากการยกเลิกดังกล่าว 

33.6 การค้ าประกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ านวน 8 ล้านบาท (2558: 10 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ าประกันเพื่อค้ าประกัน
การใช้ไฟฟ้าทั้งจ านวน 
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34. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า         

ตราสารทุน 1,028 94 - - - - 1,028 94 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย         

ตราสารทุน - 103 - - - - - 103 
ตราสารหนี้* - - 147 20 - - 147 20 

เงินลงทุนชั่วคราวอื่น         
ตั๋วแลกเงิน - - 600 377 - - 600 377 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายตุิธรรม          
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 10 10 55 - 65 10 
หนี้สินทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม          
หุน้กู ้ - - 1,476 - - - 1,476 - 
         

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า         

ตราสารทุน 1,028 94 - - - - 1,028 94 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย         

ตราสารทุน - 103 - - - - - 103 
ตราสารหนี้* - - 147 20 - - 147 20 

เงินลงทุนชั่วคราวอื่น         
ตั๋วแลกเงิน - - 600 214 - - 600 214 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายตุิธรรม          
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 10 10 55 55 65 65 
หนี้สินทีเ่ปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม          
หุน้กู ้ - - 1,476 - - - 1,476 - 
         

* ระดับ 2 การวัดมูลคา่ยตุิธรรมโดยใช้ราคามลูค่าหน่วยลงทุนทีป่ระกาศโดยบริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทนุ 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
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35. เครื่องมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

  เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107    
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หุ้นกู้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงดังนี้ 

  ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้
กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม 
ดังนั้นบริษัทฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดร้ับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ 
การให้สินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่
หลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้
สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน          
เงินลงทุน เงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ หุ้นกู้และ
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน  
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  สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย คงที่สามารถแยกตามวันที่
ครบก าหนด หรือ วันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถงึก่อน) ได้ดังนี้ 

   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง    
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
             (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 72 98 1 10 73 108 0.0 - 0.5 0.1 - 0.7 
เงินลงทุนชั่วคราว               
   หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เพื่อค้า - - - - - - - - 1,028 94 1,028 94 - - 
   หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย - - - - - - - - 147 123 147 123 - - 
   อื่นๆ 600 377 - - - - - - - - 600 377 5.0 - 6.5 4.2 - 5.4 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - - - - - 190 150 190 150 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - 96 - - - - - - - - - 96 - 8.0 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน 8 8 - - - - - - - - 8 8 1.0 1.0 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - 2 2 - - 3 3 5 5 4.4 4.4 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 62 - - - - - - - 62 - 3.0 - 
 608 481 62 - 2 2 72 98 1,369 380 2,113 961   
หนี้สินทางการเงิน               
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้                                     
   จากสถาบันการเงิน - 180 

 
- 

 
- - - - 4 - - - 184 

 
- 

 
MOR, 3.2 - 5.0 

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ - - - - - - - 78 - - - 78 - 1.4 - 1.6 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - - - - - 121 154 121 154 - - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันกัน 2 - - - - - - - - - 2 - 3.0 - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - 248 - - - - - - - - - 248 - 4.3 - 5.8 
หุ้นกู้ 497 - 979 - - - - - - - 1,476 - 5.0 - 5.5 - 
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1 2 1 - - - - - - - 2 2 2.7 - 7.1 4.5 - 8.5 
 500 430 980 - - - - 82 121 154 1,601 666   
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   (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง    

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอัตราดอกเบี้ย รวม อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
             (ร้อยละต่อป)ี (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทางการเงิน               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - - - - 24 86 1 7 25 93 0.1 - 0.5 0.1 - 0.7 
เงินลงทุนชั่วคราว               
   หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เพื่อค้า - - - - - - - - 1,028 94 1,028 94 - - 
   หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย - - - - - - - - 147 123 147 123 - - 
   อื่นๆ 600 215 - - - - - - - - 600 215 5.0 - 6.5 4.2 - 5.1 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - - - - - - - 214 126 214 126 - - 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - 96 - - - - - - - - - 96 - 8.0 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน 8 8 - - - - - - - - 8 8 1.0 1.0 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - 2 2 - - 3 3 5 5 4.4 4.4 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 160 539 - - - - - - - 539 160 2.5 - 8.0 4.8 
 608 479 539 - 2 2 24 86 1,393 353 2,026 920   

หนี้สินทางการเงิน               
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้                      

จากสถาบันการเงิน - 150 - - - - - - - - - 150 - 3.2 - 3.3 
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ - - - - - - - 78 - - - 78 - 1.4 - 1.6 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - - - - - 115 130 115 130 - - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - 248 - - - - - - - - - 248 - 4.3 - 5.8 
หุ้นกู้ 497 - 979 - - - - - - - 1,476 - 5.0 - 5.5 - 
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 1 2 1 - - - - - - - 2 2 2.7 - 7.1 4.5 - 8.5 

 498 400 980 - - - - 78 115 130 1,593 608   
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน
หนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดังนี้ 

สกุลเงิน 
หนี้สินทางการเงิน         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย                            
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

 (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 3 35.83 36.09 
เยน 3 2 0.31 0.30 

บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้ 

2559 

สกุลเงิน จ านวนที่ซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจ านวนที่ซื้อ วันครบก าหนดตามสัญญา 

 (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.7 34.79 - 35.64 14 มีนาคม 2560 - 16 มิถุนายน 2560 

 

2558 

สกุลเงิน จ านวนที่ซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจ านวนที่ซื้อ วันครบก าหนดตามสัญญา 

 (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.6 36.24 - 36.29 5 กรกฎาคม 2559 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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36. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่               
31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.96:1 (2558: 0.45:1) และเฉพาะบริษัทฯ                                    
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.95:1 (2558: 0.40:1)  

37.  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

37.1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติให้
ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานลม ด้วยการจัดตั้งบริษัทในประเทศญี่ปุ่น โดยมีทุน                        
จดทะเบียน 10 ล้านเยน บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 

37.2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 ได้มีมติอนุมัติ                   
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท การออกและเสนอขายหุ้นกู้
ของบริษัทฯข้างต้นจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป  

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 



 

 

ตดิต่อบริษัท 
 

ส ำนักงำนใหญ่ 

69/5 หมูท่ี่5 ถนนพระราม2 ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมือง สมทุรสงคราม 75000 

โทรศพัท์: 0-3477-1444 แฟ็กซ์: 0-3477-1406 

โรงงำนเพชรบุรี 

62 หมูท่ี่2 ต าบลหนองชมุพล อ าเภอเขาย้อย เพชรบรีุ 76140 

โทรศพัท์: 0-3244-7681-8 แฟ็กซ์: 0-3244-7689 

โรงงำนสงขลำ 
98 หมู ่13 ถ.เพชรเกษม กม. 1232 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 90220  
โทรศพัท์: 074-890-765-7 แฟ็กซ์: 0-3244-7689 
 
ส ำนักงำนกรุงเทพฯ 
 1768  อาคารไทยซมัมิท ชัน้ 24 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จงัหวดักรุงเทพ 10310 

โทรศพัท์: 02-251-8152 , 02- 2518157 , 02-251-8158  แฟ็กซ์: 02-251-8152 ตอ่ 206 

Home Page: www.thailuxe.com 
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