
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) 

คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ                                                                   
สาํหรับผลการดาํเนินงานปี *++9 

ภาพรวมผลการดาํเนินงาน 

ปี 2559 บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั(มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม เทา่กบั 2,240.18 ล้าน
บาท เพิ1มขึ 4น 537.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.57 เมื1อเทียบกบัปีที1ผา่นมา ซึ1งประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์
นํ 4า อาหารสตัว์เลี 4ยง และฟาร์มเพาะเลี 4ยง  เทา่กบั 1,500.85 ล้านบาท และรวมรายได้อื1นเทา่กบั 728.89 ล้านบาท ซึ1งคดิ
เป็นสดัสว่นร้อยละ 67.46  และร้อยละ 32.54 ตามลาํดบั รายได้จาก ธุรกิจอาหารสตัว์นํ 4าและสตัว์เลี 4ยงลดลงร้อยละ 10.30 
เมื1อเทียบกบัปีก่อน รายได้จากการผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้ภิภพในประเทศญี1ปุ่ นและบริษัท
ยอ่ยเทา่กบั CD.44 ล้านบาท โดยเกิดจากการขายไฟจํานวน F โรง ตั 4งแตเ่ดอืนกรกฎาคม Hธนัวาคม FIIJ  ทั 4งนี 4 ผล
ประกอบการของธุรกิจอาหารสตัว์เลี 4ยง และธุรกิจผลติและจําหนา่ยกระแสไฟฟ้า พลงังานความร้อนใต้ภิภพในประเทศ
ญี1ปุ่ น ซึ1งมีบริษัท พีพีเอสเอ็น จํากดั และ บริษัท ซูโม ่พาวเวอร์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ย มีผลกําไรสทุธิรวม 232.31 ล้านบาท 
เพิ1มขึ 4นร้อยละ  620.55 เมื1อเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจาก รายได้อื1นซึ1งมีกําไรจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ กําไรจาก
การจําหนา่ยเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม และ ดอกเบี 4ยรับ ทําให้บริษัทฯ มีรายได้อื1นเพิ1มขึ 4นเทา่กบั 700.88 ล้าน
บาท ซึ1งคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 2,502.25 เมื1อเปรียบกบัปีก่อน  

งบการเงนิรวม 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2559 
 

ปี 2558 
 

เปลี1ยนแปลง 
เพิ1มขึ 3น (ลดลง) 

ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 
รายได้อื1นๆ 

1,511.29 
728.89 

1,674.60 
28.01 

(163.31) 
            700.88 

9.75% 
2,502.25% 

รวมรายได้ 2,240.18 1,702.61 537.57 31.57% 
ต้นทนุขาย 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
ขาดทนุจากคา่เผื1อการด้วยคา่เครื1องจกัร 
ขาดทนุจากคา่เผื1อการด้อยคา่ความนิยม 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลื1ยน 
ขาดทนุจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 

1,295.06 
208.81 

71.10 
201.00 

19.12 

1,493.39 
197.72 

 
 

3.19 
36.60 

(198.39) 
               11.09 
               71.10 
             201.00 
               15.93 

(36.60) 

13.28% 
5.61% 

 
 

499.37% 
100.00% 

รวมค่าใช้จ่าย 1,795.09 1,730.90             64.19  3.71% 
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 

445.09 
 (15.44) 
(73.61) 

(28.29) 
 (5.81) 
(11.43) 

473.38 
 (9.63) 
(62.18) 

1,673.31% 
165.75% 
544.01% 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

       356.04 
(116.32) 

(45.53) 
           8.47 

401.57 
   (124.79) 

881.99% 
1,473.32% 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนื1อง 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที1ยกเลิก 

      239.72 
         (7.40)  

(37.06) 
(7.57) 

276.78 
0.17 

746.84% 
2.25% 



งบการเงนิรวม 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ปี 2559 
 

ปี 2558 
 

เปลี1ยนแปลง 
เพิ1มขึ 3น (ลดลง) 

ร้อยละ 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี 
สว่นที1เป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที1ไมม่ีอํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

 232.32 
(4.66) 

(44.63) 
(5.85) 

276.95  
1.19               

620.55% 
20.34% 

กําไร(ขาดทนุ)ที1เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
กําไร(ขาดทนุ)ที1เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯจากการดาํเนินงาน
ตอ่เนื1อง 

           0.42 
           0.43 

(0.07) 
(0.07) 

0.49 
0.50 

700.00% 
714.29% 

 

    คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานสาํหรับปี *++9 

1.1 รายได้ 
ธุรกิจอาหารสัตว์นํ 3า อาหารสตัว์เลี 3ยงและฟาร์มเพาะเลี 3ยง 
ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากธรุกิจอาหารสตัว์นํ 4า อาหารสตัว์เลี 4ยงและฟาร์มเพาะเลี 4ยงเทา่กบั 1,500.85 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 10.30 เมื1อเทียบกบัปีก่อน  
รายได้จากธุรกิจอาหารสตัว์นํ 4า อาหารสตัว์เลี 4ยงและฟาร์มเพาะเลี 4ยง ในปี 2559 ลดลง  เนื1องจากผลผลติกุ้ง มีการ

ชะลอตวัลง เกิดจากปัญหา EHP (ไมโครสปอร์ริเดียน) ซึ1งเป็นพยาธิที1มชีีวติและมีการฟอร์มสปอร์ เหมือนกบัเชื 4อราอยูใ่น
กุ้ ง และทําให้เกิดการระบาดอยา่งรวดเร็ว เพราะการตรวจพบปัญหาดงักลา่วนี 4 เกิดขึ 4นในชว่ง ปลายปี 2559 และยงัไมพ่บ
วิธีการจดัการที1มีประสทิธิภาพ จึงสง่ผลให้ผลผลติกุ้งโดยรวมลดลง นอกจากปัญหา การระบาดของ EHP แล้ว เกษตร
ยงัคงต้องเจอกบัโรคที1มีอยูก่่อนแล้ว และพบทกุพื 4นที1การเลี 4ยง เชน่ โรคขี 4ขาว โรคตวัแดงดวงขาว (WSSV) แตพ่บวา่ปัญหา
การระบาดของโรค EMS ลดลง รายได้จากการขายอาหารสตัว์ ในสว่นของอาหารกุ้ง จงึปรับตวัลดลงร้อยละ 10.88 เมื1อ
เทียบกบั ปีก่อน  

สาํหรับสถานการณ์การเลี 4ยงปลาในปี FII9 ลดลง เกิดจากความผนัผวนของธรรมชาติ เกิดภยัแล้งในทกุภาค ฝนไม่
ตกตามฤดกูาล และนํ 4าทว่มในพื 4นที1ภาคใต้ จากปัจจยัดงักลา่วสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การปลาเศรษฐกิจตวัหลกัๆ เช่น 
ปลาดกุ ปลานิล และปลาทบัทิม จึงเกิดภาวะปลาน๊อกตาย ปลาเนื 4อขาดตลาดและปลาล้นตลาดมากขึ 4น ทําให้รายได้จาก
การขายอาหารปลา ลดลงร้อยละ 16.38 เมื1อเทียบกบัปีก่อน อยา่งไรก็ตาม โดยรวมอตุสาหกรรม การเลี 4ยงปลายงัคงมกีาร
เติบโตอยา่งตอ่เนื1อง 

สาํหรับการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลี 4ยง ทั 4งโรงงานเพชรบรีุ และโรงงานสงขลา สามารถผลติได้มากขึ 4นอยา่งตอ่เนื1อง 
จึงทําให้รายได้จากการรับจ้างผลติอาหารสตัว์เลี 4ยงเพิ1มขึ 4น คิดเป็นร้อยละ 156.65 เมื1อเทียบกบัปีกอ่น  

 
1.2 ต้นทุนขาย 

ต้นทนุขายสว่นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากต้นทนุวตัถดุิบในการผลติ โดยในปี 2559 บริษัทมีต้นทนุขายเทา่กบั 1,295.06 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.28 เมื1อเทียบกบัปีก่อน  เนื1องจากยอดขายลดลงคิดเป็นร้อยละ 9.75 ทั 4งนี 4ต้นทนุขาย ตอ่
ยอดขาย ปรับตวัลดลงร้อยละ 0.37 เมื1อเทียบปีก่อน   

1.3 กาํไรขั 3นต้น 

กําไรขั 4นต้นในปี 2559 เทา่กบั 216.23  ล้านบาท  เพิ1มขึ 4นร้อยละ 19.33 เมื1อเทียบกบัปีก่อน  



1.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารในปี 2559 เทา่กบั 208.81 ล้านบาท เพิ1มขึ 4นร้อยละ I.\C เมื1อเทียบกบัปีก่อน โดย
คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร ตอ่ยอดขาย ปรับตวัลดลงร้อยละ 19.73 เมื1อ เทียบปีก่อน 

1.5 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ   

ในปี 2559 บริษัทมีผลกําไรสทุธิเทา่กบั F]F.]1 ล้านบาท หรือคดิเป็น 0.42 บาทตอ่หุ้น เพิ1มขึ 4นร้อยละ ^DD  และมกํีาไรตอ่
หุ้นจากการดาํเนินงานตอ่เนื1อง คิดเป็น 0.43 บาทตอ่หุ้น เพิ1มขึ 4นร้อยละ ^C_.29 เมื1อเทียบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัเกิดจาก
กําไรจากรายได้อื1นที1เพิ1มขึ 4น 

ฐานะการเงนิ     

2.1 สนิทรัพย์ 

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์ จํานวน 3,569.31 ล้านบาท โดยเพิ1มขึ 4นจากสนิทรัพย์ ณ 

วนัที1 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 1,259.89 ล้านบาท หรือเพิ1มขึ 4นร้อยละ 54.55 การเพิ1มขึ 4นดงักลา่ว เนื1องจากการเพิ1มขึ 4น 

เงินลงทนุในความต้องการของตลาดและการลงทนุเพิ1มในสนิทรัพย์ถาวร 

2.2 หนี 3สนิ 

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีหนี 4สนิรวม จํานวน 1,749.96 ล้านบาท โดยเพิ1มขึ 4นจากหนี 4สนิ ณ วนัที1 

31 ธนัวาคม 2558 จํานวน 1,034.64 ล้านบาท หรือเพิ1มขึ 4นร้อยละ 144.64 ซึ1งเกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้   

สดัสว่นของหนี 4สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2559 และวนัที1 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 0.96 เทา่ และ 0.45 

เทา่ ตามลาํดบั 

2.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,819.35 ล้านบาท  โดยเพิ1มขึ 4นจาก สว่นของ

ผู้ ถือหุ้น ณ วนัที1 31 ธนัวาคม 2558 จํานวน FFI.FI ล้านบาท หรือเพิ1มขึ 4นร้อยละ 14.13 เนื1องจากกําไรที1เพิ1มขึ 4น 

สภาพคล่อง 

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยมีกระแสเงินสดสทุธิที1ใช้ไปจากกิจกรรมการดาํเนินงานจํานวน 125.33 ล้านบาท กระแส

เงินสดที1ใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุเทา่กบั 1,115.95 ล้านบาท จากการลงทนุในหลกัทรัพย์เผื1อขายและ เงินลงทนุชั1วคราว

อื1น และกระแสเงินสดที1ได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 989.20 ล้านบาท จากการออกและ เสนอขายหุ้นกู้  โดยทําให้

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง FC.]J ล้านบาท เป็นผลให้ ณ วนัที1 ]1 ธนัวาคม 2559 บริษัทมเีงินสด 

และรายการเทียบเทา่เงินสดจํานวน  ^].FD ล้านบาท            

 



สถานการณ์การเลี 3ยงกุ้งของประเทศไทย ปี *++G และแนวโน้มอุตสาหกรรมกุ้ง ปี IJ 

ผลผลติกุ้งของประเทศไทยมีแนวโน้มจะไมฟื่4นตวัภายในปี FI\D หลงัจากที1มีการฟื4นตวัช้าลงในปีที1ผา่นมา เนื1องจาก
ปัญหานํ 4าทว่มอยา่งหนกัในพื 4นที1ภาคใต้ของประเทศไทยชว่งต้นปี และปัญหาที1ทําให้อตัราการเจริญเติบโตของกุ้งช้าลง
เพราะกุ้งได้รับเชื 4อ Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) สง่ผลโดยตรงผลผลติกุ้งของประเทศไทยเพิ1มขึ 4นเพียง ID,DDD 
ตนั ทําให้ผลผลติรวมเทา่กบั ]DD,DDD ตนั ในปี FIIJ 

อยา่งไรก็ตาม ผลผลติกุ้งในไตรมาส _ ปี FIIJ มีการชะลอตวัลงเนื1องจากปัญหา EHP (ไมโคร สปอร์ริเดียน ) ซึ1งเป็นพยาธิ
ที1ชีวิตและมีการฟอร์มสปอร์เหมอืนกบัเชื 4อราอยูใ่นกุ้ ง เพราะการตรวจพบปัญหา EHP เกิดขึ 4นในปลายปี FIIJ และยงัไม่
พบวิธีการจดัการที1มีประสทิธิภาพ ด้วยปัญหา EHP มีการตรวจพบและระบาดอยา่งรวดเร็ว จึงทําให้ผลผลติกุ้งลดลงและ
สง่ผลตอ่ผลผลติกุ้งโดยรวมทั 4งหมดคาดการณ์ผลผลติกุ้งของประเทศไทย ปี FI\D อยูที่1ประมาณ ]DD,DDD ตนั ไมแ่ตกตา่ง
กบัปี FIIJ 

นอกจากปัญหาการระบาดของ EHP แล้วเกษตรกรยงัคงต้องเจอกบัโรคที1มีอยูแ่ล้วและสามารถพบได้ทกุพื 4นที1การเลี 4ยง 
เช่น โรคขี 4ขาว โรคตวัแดงดวงขาว (WSSV) แตพ่บปัญหาการระบาดของโรค EMS ลดลง อยา่งไรก็ดใีนปี FI\D จาก
ผลผลติกุ้งโดยรวมลดลง จึงทําราคากุ้งสงูขึ 4นและกระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลี 4ยงกุ้ งอยา่งตอ่เนื1องพร้อมทั 4งมีข้อปฏิบตัิก่อน
การเลี 4ยง เช่น การเตรียมบอ่เลี 4ยง การเตรียมนํ 4า การคดัเลอืกลกูพนัธุ์กุ้ งที1มคีวามสมบรูณ์แขง็แรง พร้อมทั 4งเข้าถงึการ
บริการการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํ 4า และสขุภาพกุ้งตามโปรแกรมเพื1อลดความเสี1ยง  

ด้วยสถานการณ์ดงักลา่วข้างต้น บริษัทกําหนดนโยบายเน้นเรื1องคณุภาพสนิค้าเป็นหลกัและให้บริการตรวจวิเคราะห์
คณุภาพนํ 4าและสขุภาพกุ้งพร้อมให้คําปรึกษา เพื1อให้เกษตรกรได้รับสนิค้าที1มีคณุภาพดีและบริการที1เป็นเลศิเพื1อเพิ1ม
ทางเลอืกให้เกษตรกรประสบผลสาํเร็จ 

สถานการณ์การเลี 3ยงปลา ปี *++G และแนวโน้มอุตสาหกรรมปลา ปี IJ 
 
สรุปสถานการณ์ปี *++G 
การเลี 4ยงปลานิล ปลาทบัทิม ปลาดกุ ทั 4งปีที1ผา่นมาเกิดจากความผนัผวนของธรรมชาติ เกิดภยัแล้งในทกุภาคของประเทศ 
ฝนไมต่กตามฤดกูาล และเกิดภยันํ 4าทว่มในพื 4นที1ภาคใต้ สง่ผลโดยตรงกบัการเลี 4ยงปลาทกุชนิด ที1มีปลาน๊อกตายจํานวน
มากในชว่งกลางปี และปลาเนื 4อขาดตลาดสลบั กบัปลาล้นตลาด และปลาล้นตลาดมากขึ 4นในชว่งไตรมาสที1 ]H_ ของปี 
พนัธุ์ปลาทกุชนิดไมส่ามารถผลติได้ตามความต้องการของผู้ เลี 4ยง 
 
การทําตลาดของบริษัทคูแ่ขง่ และเอเยน่ต์รายใหญ่ ที1มีปริมาณปลาเนื 4อจํานวนมาก เช่น ปลาดกุ ปลานิล และปลาทบัทิม 
มีการทุม่ตลาดปลาสง่ผลเสยีตอ่กลไกราคาปลาในตลาดปลาทั 4งประเทศ 
จากสาเหตดุงักลา่วสง่ผลตอ่การทําตลาดในปี FIIJ ยอดขายไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที1วางไว้ ดงันั 4นทางสายงานขาย
อาหารปลาจึงมุง่เน้นทําตลาดในกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และเปิดลกูค้าใหมอ่ยา่งตอ่เนื1อง ยอดขายอาหารปลาจากลกูค้าราย
ใหมเ่พิ1มขึ 4น ประกอบกบัลกูค้าเดมิที1มีความมั1นใจ และเชื1อมั1นในบริษัทมากขึ 4น และมีการสั1งซื 4ออยา่งตอ่เนื1อง 
 
 
 



ประเมินสถานการณ์ในปี *+IJ 
สถานการณ์ด้านการเลี 4ยงยงัพบปัญหาปลาปลาดกุ และปลานิลล้นตลาดในบางพื 4นที1 และปลาปลานิลขาดตลาดในลกูค้า
บางราย คาดวา่ในปี FI\D สถานการณ์การแขง่ขนัยงัมีตอ่เนื1อง  
สถานการณ์สายงานขายอาหารปลาในไตรมาส คาดวา่จะทําตลาดได้อยา่งตอ่เนื1องภายใต้สถานการที1มีการแขง่ขนัสงู 
เนื1องจากลกูค้าเดิมที1มีการสั1งซื 4ออาหารปลาเพิ1มขึ 4น ลกูค้าเดมิที1หยดุซื 4อขายกลบัมาซื 4อขายใหม ่ และในช่วงไตรมาสที1 _ 
ของปี FIIJ ทางสายงานขายได้เปิดตลาดในกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย และมีลกูค้าใหมเ่ข้ามาทั 4งรายกลาง และรายใหญ่ 
รวมถงึเริ1มทําตลาดอาหารปลากะพง และปลาสลดิ ซึ1งจะสามารถเพิ1มยอดขายได้ในไตรมาสที1 C ของปี และตอ่เนื1องทั 4งปี 
 
สถานการณ์ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 
วนัที1 FF ธนัวาคม FIIm  ที1ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการลงทนุในบริษัท พีพีเอสเอ็น จํากดั ซึ1ง
ประกอบธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ในประเทศญี1ปุ่ น และวนัที1 FJ กมุภาพนัธ์ FIIJ บริษัท
ได้ลงนามในสญัญาซื 4อหุ้นในบริษัทดงักลา่ว โดยบริษัทฯจงึถือวา่บริษัท พีพีเอสเอ็น จํากดั เป็นบริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทฯ 
ตั 4งแตว่นัที1 CC พฤษภาคม FIIJ   ปัจจบุนับริษัทฯได้ดําเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ตั 4งแตว่นัที1 C กรกฎาคม FIIJ 
จํานวน F ยนิูตแล้ว  
บริษัทฯ ได้ดําเนินการให้มีการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที1ระบไุด้ที1ได้มาและหนี 4สนิที1รับมา ณ วนัซื 4อกิจการ โดยการ
วดัมลูคา่นี 4ได้เสร็จสมบรูณ์แล้วในไตรมาสที1 _ ของปี FIIJ ซึ1งอยูภ่ายในระยะเวลาในการวดัมลูคา่สบิสองเดือนนบัจาก
วนัที1ซื 4อกิจการตามที1กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที1 ] (ปรับปรุง FIIm) 
 
และในวนัที1 FF มีนาคม FIIJ บริษัทฯ ได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจเพื1อซื 4อหุ้นของบริษัท ซโูม ่ พาวเวอร์ จํากดั ซึ1ง
ประกอบธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพ (Geothernal Energy) ในประเทศญี1ปุ่ น ในวนัที1 F_ มิถนุายน FIIJ ที1ประชมุ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มมีตัิอนมุตักิารลงทนุในบริษัทดงักลา่ว เมื1อวนัที1 C กรกฏาคม FIIJ  โดยบริษัทถือวา่ 
บริษัทซูโม ่พาวเวอร์ จํากดั เป็นบริษัทยอ่ยของกลุม่ ตั 4งแตว่นัที1 \ กนัยายน FIIJ 
บริษัทฯ ได้ดําเนินการให้มกีารวดัมลูคา่ยตุิธรรม ของสนิทรัพย์ที1ระบไุด้ที1ได้มาและหนี 4สนิที1รับมา ณ วนัซื 4อกิจการ โดยการ
วดัมลูคา่นี 4ได้เสร็จสมบรูณ์แล้วในไตรมาสที1 _ ของปี FIIJ ซึ1งอยูภ่ายในระยะเวลาในการวดัมลูคา่สบิสองเดือนนบัจาก
วนัที1ซื 4อกิจการตามที1กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที1 ] (ปรับปรุง FIIm) 
 
หลงัจากดําเนินการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพ บริษัทฯเลง็เห็นโอกาสทางธุรกิจในการ ร่วมพฒันาที1ดินเปลา่ที1
เมืองเบบป ุจงัหวดัโออิตะ ประเทศญี1ปุ่ นเพื1อเสนอขายให้กบัผู้สนใจทําโรงไฟฟ้า พลงังานความร้อนใต้พิภพจึงได้ร่วมทนุกบั 
บริษัท เซโตอจิู เนเชอรัล เอ็นเนอร์ยี1 จํากดั  (Setouchi) จดัตั 4งนิตบิคุคลใหมชื่1อ MHLUXE ENERGY Co, Ltd (“MHLUXE”) 
โดย PPSN ถือหุ้นร้อยละ FI : Setouchi ถือหุ้นร้อยละ ^I  ของทนุจดทะเบียน CD ล้านเยน บริษัทฯ เป็นผู้จา่ยเงินลงทนุ
เพื1อพฒันาที1ดินประมาณ m แปลง จํานวน FDD ล้านเยน  ในรูปแบบเงินให้กู้ยืม อตัราดอกเบี 4ยร้อยละ ] ตอ่ปี ซึ1งกําหนด 
จากต้นทนุของเงินลงทนุของบริษัท และเปรียบเทียบกบั ดอกเบี 4ยเงินกู้ของสถาบนัการเงินในประเทศญี1ปุ่ น 
 
เมื1อวนัที1 F] กนัยายน FIIJ บริษัท พีพีเอสเอ็น จํากดั ได้ดําเนินการจดทะเบียนจดัตั 4งบริษัทยอ่ย ในประเทศญี1ปุ่ น ภายใต้
ชื1อบริษัท โอโทเมยามา เอนเนอร์ยี1 จํากดั และในวนัเดียวกนับริษัท ซูโม ่ พาวเวอร์ จํากดั ได้ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั 4ง
บริษัทยอ่ยในประเทศญี1ปุ่ น ภายใต้ชื1อบริษัท เอส พาวเวอร์ จํากดั 



เมื1อวนัที1 I ตลุาคม FIIJ บริษัท ซูโม ่พาวเวอร์ จํากดั ได้ดําเนินการจดทะเบียนจดัตั 4งบริษัทยอ่ยในประเทศญี1ปุ่ น ภายใต้
ชื1อ SNS Power Company Limited เพื1อประกอบธุรกิจพลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี1ปุ่ น โดยมีสดัสว่นในการถือ
หุ้นในบริษัทดงักลา่วร้อยละ CDD 
       
 
 
 
 


