
 

บริษัท ไทยลักซ์ เอน็เตอร์ไพรส ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2559 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอตอ่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มนีำคม 2559 งบก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม  งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงสว่นของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และได ้      
สอบทำนขอ้มลูทำงกำรเงินเฉพำะกจิกำรของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเชน่กนั ซ่ึง
ผูบ้ริหำรของกจิกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหลำ่น้ีตำมมำตรฐำน 
กำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล สว่นขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้ขอ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มลูทำง
กำรเงินระหวำ่งกำลดงักลำ่วจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เร่ือง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกจิกำร กำรสอบทำนดงักลำ่วประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำรสอบถำมบุคลำกร                             
ซ่ึงสว่นใหญเ่ป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบและวธีิกำรสอบทำนอ่ืน                                
กำรสอบทำนน้ีมขีอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำให้ขำ้พเจำ้ไมส่ำมำรถไดค้วำม
เชื่อม ัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมนีัยส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไมไ่ดแ้สดงควำมเห็น            
ตอ่ขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไมพ่บส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เชื่อวำ่ขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักลำ่วไมไ่ดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

ศิริรัตน์  ศรีเจริญทรัพย์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5419 
 
บริษทั ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 16 พฤษภำคม 2559 



บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2559

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 293,308              108,492              165,352              92,604                

เงินลงทุนชัว่คราว 4

   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - เพ่ือคา้ 82,643                93,896                82,643                93,896                

   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - เผ่ือขาย 360,673              123,342              360,673              123,342              

   อ่ืนๆ 406,741              377,236              406,741              214,737              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 152,267              150,275              176,016              126,263              

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          -                          160,000              

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6 220,820              96,301                220,820              96,301                

สินคา้คงเหลือ 297,531              363,761              275,429              343,746              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7,886                  20,248                6,269                  3,695                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,821,869           1,333,551           1,693,943           1,254,584           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 7,683                  7,652                  7,683                  7,652                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          66,764                28,014                

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 36,504                39,190                45,000                45,000                

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 5,450                  5,450                  5,450                  5,450                  

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น 8 -                          -                          25,000                13,750                

ลูกหน้ีระยะยาว 5 -                          -                          -                          -                          

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3,365                  3,365                  10,765                11,244                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 861,159              874,554              820,155              833,814              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,871                  8,918                  8,585                  8,697                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,218                32,471                21,351                28,698                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,995                  4,269                  4,916                  4,229                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 953,245              975,869              1,015,669           986,548              

รวมสินทรัพย์ 2,775,114           2,309,420           2,709,612           2,241,132           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2559

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 110,929              184,516              70,000                150,000              

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์และเจา้หน้ีแพค็ก้ิงเครดิต 76,492                78,483                74,692                78,482                

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 12 123,229              154,306              102,421              130,437              

เจา้หน้ีค่าหุ้น -                          22,500                -                          22,500                

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13 156,969              248,275              156,969              248,275              

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 14 195,575              -                          195,575              -                          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 979                     816                     979                     816                     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,954                  2,871                  3,569                  2,034                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 669,127              691,767              604,205              632,544              

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                          11,250                -                          -                          

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 14 493,994              -                          493,994              -                          

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 1,551                  1,429                  1,551                  1,429                  

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,458                10,873                10,466                9,960                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 507,003              23,552                506,011              11,389                

รวมหนีสิ้น 1,176,130           715,319              1,110,216           643,933              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)



ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2559

31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 568,451,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 568,452              568,452              568,452              568,452              

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 563,050,687 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 563,051              563,051              563,051              563,051              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 489,124              489,124              489,124              489,124              

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 41,479                41,479                41,479                41,479                

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 56,845                56,845                56,845                56,845                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 423,863              432,752              449,108              451,979              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 3,467                  (1,601)                 (211)                    (5,279)                 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,577,829           1,581,650           1,599,396           1,597,199           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 21,155                12,451                -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,598,984           1,594,101           1,599,396           1,597,199           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,775,114           2,309,420           2,709,612           2,241,132           

-                      -                          -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 401,828          447,753          340,349          401,591          
รายไดจ้ากการบริการ 1,198              -                     -                     -                     

ก าไรจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ -                     1,467              -                     1,467              

ดอกเบ้ียรับ 9,575              1,000              9,374              1,000              
รายไดอ่ื้น 2,871              3,612              4,124              4,145              
รวมรำยได้ 415,472          453,832          353,847          408,203          
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 342,508          391,054          284,866          349,932          
ตน้ทนุการบริการ 763                 -                     -                     -                     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 10,056            12,373            8,929              11,206            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 48,289            36,418            40,730            31,543            

ขาดทนุจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 4,551              -                     4,551              -                     
รวมค่ำใช้จ่ำย 406,167          439,845          339,076          392,681          
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน และค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 9,305              13,987            14,771            15,522            
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 (2,686)             -                     -                     -                     
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 6,619              13,987            14,771            15,522            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (12,068)           (886)                (11,562)           (697)                
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ (5,449)             13,101            3,209              14,825            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (5,986)             (2,991)             (6,080)             (3,036)             
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (11,435)           10,110            (2,871)             11,789            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,068              (479)                5,068              (479)                

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,068              (479)                5,068              (479)                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับงวด 5,068              (479)                5,068              (479)                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (6,367)             9,631              2,197              11,310            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (8,889)             10,151            (2,871)             11,789            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,546)             (41)                  
(11,435)           10,110            

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                     -                     
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (3,821)             9,672              2,197              11,310            

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,546)             (41)                  
(6,367)             9,631              

-                     -                     
ก ำไรต่อหุ้น 16
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.02)               0.02                (0.01)               0.02                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2559

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (5,449)             13,101            3,209              14,825            
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 25,420            22,314            23,718            20,781            
   ตดัจ  าหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกตัว๋แลกเงิน 412                 -                     412                 -                     
   ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 1,030              -                     1,030              -                     
   หน้ีสูญ 1,040              237                 1,040              237                 
   โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (278)                (2,377)             (278)                (2,377)             
   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (10,401)           (1,286)             (10,795)           (1,344)             
   ขาดทนุ (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 3,667              (69)                  3,667              (69)                  
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 1,275              (5)                    1,275              (5)                    
   ก  าไรจากการขายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (391)                (1,393)             (391)                (1,393)             
   ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 2,686              -                     -                     -                     
   ตดัจ  าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย -                     230                 -                     -                     
   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 44                   (399)                58                   (225)                
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 585                 661                 506                 496                 
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,747)             (315)                (3,747)             (134)                
   ดอกเบ้ียรับ (9,575)             (1,000)             (9,374)             (1,000)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 10,260            441                 9,755              254                 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 16,578            30,140            20,085            30,046            
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน/ลูกหน้ีระยะยาว 1,311              13,056            (46,878)           11,875            
   สินคา้คงเหลือ 76,631            (32,566)           79,112            (20,062)           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,490            (1,795)             (2,468)             (2,298)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (687)                329                 (687)                82                   
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (37,436)           (43,277)           (32,920)           (48,670)           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 296                 (814)                (252)                (1,152)             
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                     (2,515)             -                     (2,515)             
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 69,183            (37,442)           15,992            (32,694)           
   จ่ายดอกเบ้ีย (2,231)             (451)                (1,729)             (265)                
   จ่ายภาษีเงินได้ (128)                (61)                  (106)                (61)                  
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 66,824            (37,954)           14,157            (33,020)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2559

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (31)                  -                     (31)                  -                     
ซ้ือเงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (14,422)           (16,980)           (14,422)           (16,980)           
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 20,733            15,000            20,733            15,000            
ซ้ือเงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (849,730)         (301,884)         (849,730)         (301,884)         
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 619,125          417,254          619,125          417,254          
ซ้ือเงินลงทนุชัว่คราวอ่ืน (406,604)         -                     (406,604)         -                     
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุชัว่คราวอ่ืน 379,499          20,000            217,000 20,000            
รับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     160,000 -                     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (119,887)         -                     -119,887 -                     
เจา้หน้ีค่าหุ้นลดลง (22,500)           -                     -22,500 -                     
ลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                     -                     -25,000 -                     
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น -                     -                     -25,000 -                     
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าเคร่ืองจกัร (39)                  (171)                -                     (171)                
ซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (8,254)             (3,567)             (7,292)             (594)                
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 99                   2,714              85                   2,191              
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (274)                (387)                (178)                (61)                  
ดอกเบ้ียรับ 2,999              760                 3,226              760                 
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (399,286)         132,739          (450,475)         135,515          
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (73,587)           8,813              (80,000)           970                 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์และเจา้หน้ีแพค็ก้ิงเครดิตลดลง (978)                (69,535)           (2,777)             (69,535)           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง (95,110)           -                     (95,110)           -                     
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 687,188          -                     687,188          -                     
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว (235)                (206)                (235)                -                     
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุจากการใชสิ้ทธิตาม
   ใบส าคญัแสดงสิทธิ -                     290,140          -                     290,140          
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 517,278          229,212          509,066          221,575          
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 184,816          323,997          72,748            324,070          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 108,492          28,241            92,604            23,744            
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยงวด 293,308          352,238          165,352          347,814          

-                     -                     
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน
   รายการซ้ือบริษทัยอ่ยโดยการจ่ายช าระล่วงหนา้ -                     -                     13,750            -                     
   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 3,107              9,350              1,655              9,350              
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ญัญาเช่าระยะยาว 486                 -                     486                 -                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของผูมี้

ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุน ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุน ส่วนไดเ้สียท่ี

จากการวดั จากการเปล่ียนแปลง รวม รวม ไม่มีอ  านาจ

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการจ่าย มูลค่าเงินลงทุนใน สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม รวม

และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 446,995              315,040             41,479                    56,845              468,186           566                                  (822)                               (256)                            1,328,289           868                     1,329,157           
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                          -                         -                               -                        10,151              -                                       -                                     -                                  10,151                (41)                      10,110                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                         -                               -                        -                        (479)                                 -                                     (479)                            (479)                    -                          (479)                    
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                         -                               -                        10,151              (479)                                 -                                     (479)                            9,672                  (41)                      9,631                  

ออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตาม

   ใบส าคญัแสดงสิทธิ 116,056              174,084             -                               -                        -                        -                                       -                                     -                                  290,140              -                          290,140              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนาคม 2558 563,051              489,124             41,479                    56,845              478,337           87                                    (822)                               (735)                            1,628,101           827                     1,628,928           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 563,051              489,124             41,479                    56,845              432,752           (5,279)                              3,678                             (1,601)                         1,581,650           12,451                1,594,101           
ขาดทุนส าหรับงวด -                          -                         -                               -                        (8,889)              -                                       -                                     -                                  (8,889)                 (2,546)                 (11,435)               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                         -                               -                        -                        5,068                               -                                     5,068                          5,068                  -                          5,068                  
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                         -                               -                        (8,889)              5,068                               -                                     5,068                          (3,821)                 (2,546)                 (6,367)                 
บริษทัยอ่ยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 8) -                          -                         -                               -                        -                        -                                       -                                     -                                  -                          11,250                11,250                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559 563,051              489,124             41,479                    56,845              423,863           (211)                                 3,678                             3,467                          1,577,829           21,155                1,598,984           

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ก าไรสะสม

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุน

จากการวดั รวม

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการจ่าย มูลค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 446,995                 315,040                 41,479                    56,845                   473,501                 566                                  566                          1,334,426               
ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                              -                             11,789                   -                                      -                              11,789                    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                              -                             -                             (479)                                (479)                        (479)                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                              -                             11,789                   (479)                                (479)                        11,310                    

ออกหุ้นเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตาม

  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 116,056                 174,084                 -                              -                             -                             -                                      -                              290,140                  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2558 563,051                 489,124                 41,479                    56,845                   485,290                 87                                    87                            1,635,876               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 563,051                 489,124                 41,479                    56,845                   451,979                 (5,279)                             (5,279)                     1,597,199               
ขาดทุนส าหรับงวด -                             -                             -                              -                             (2,871)                    -                                      -                              (2,871)                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                              -                             -                             5,068                               5,068                       5,068                      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                              -                             (2,871)                    5,068                               5,068                       2,197                      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 563,051                 489,124                 41,479                    56,845                   449,108                 (211)                                (211)                        1,599,396               

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนำคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

 บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ( “บริษัทฯ”)  เ ป็นบริษัทมหาชน ซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกจิหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหนา่ยอาหารสัตวน์ ้ าและสัตว์เ ล้ียง ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯอยูท่ี่ 69/5 หมูท่ี่ 5 ถนนพระราม 2 (กม. 71) ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสงคราม 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล โดย
บริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษัทฯได้แสดง รายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ถือ หุ้น และงบกระแสเ งินสดในรูปแบบ
เชน่เดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มลูเพิ่มเติมจากงบการเ งินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังลา่สุด ดังนั้ นงบ
การเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม ่ๆ  เพื่อไมใ่ห้ข้ อมูลท่ี
น าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มลูท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเ งินควรใช ้งบการเ งินระหวา่งกาลน้ีควบคูไ่ปกบังบ
การเงินประจ าปีลา่สุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเ งินฉบับท่ีบริษัทฯใช ้เ ป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเ งิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบับภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยลกัซ์ เ อ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)  ( ซ่ึงตอ่ไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงตอ่ไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) และได้จัดท าข้ึนโดยใช ้หลักเกณฑ์เ ดียวกบั
งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยมกีารเปล่ียนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกบับริษัทยอ่ยใน
ระหวา่งงวดตามท่ีไดก้ลา่วไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล ข้อ 8.2 เมื่อวนั ท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2559 
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ย ภายใตช้ื่อบริษทั ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จ ากดั โดยบริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัดงักลา่วร้อยละ 100 

 



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) 

2 

1.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหมร่วมถึงแนวปฏิบัติ
ทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวชิาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบังคับใช ้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเ ร่ิมในหรือหลังวนั ท่ี 1 
มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้
มเีน้ือหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญเ่ป็นการปรับปรุงถ้อยค า
และค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักลา่วมาถือปฏิบติัน้ี ไมม่ผีลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

2. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

งบการ เ งิน ระหวา่ งกาลน้ี จัดท าข้ึนโดยใ ช ้น โยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเ ชน่เ ดียวกบั ท่ีใ ช ้ใ น                             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

3. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯมรีายการธุรกจิท่ีส าคญักบับริษทัยอ่ย รายการธุรกิจดังกลา่วเ ป็นไปตามเ ง่ือนไขทางการ
คา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบริษัทยอ่ย ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการก  าหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายวตัถุดิบ - - - 1 ราคาตลาด 
คา่เชา่รบั - - 1 1 ราคาตามสญัญา 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเ อียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม              

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม              
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน ีก้ำรค้ำและลกูหน ีอ้ ืน่ - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั                
(หมำยเหตุ 5) 

    

บริษทัย่อย - - 50,584 786 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 50,584 786 

     
เจ้ำหน ีก้ำรค้ำและเจ้ำหน ีอ้ ื่น - กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั                 
(หมำยเหตุ 12) 

    

บริษทัย่อย - - 12 16 

รวมเจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 12 16 

เงินให้กูยื้มระยะส้ันแกก่จิการท่ีเกีย่วขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูยื้มแกบ่ริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2559 และการเคล่ือนไหวของเ งินให้กูยื้ม ดังกลา่วมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 
2559 

เพ่ิมขึ้น 
ระหวา่งงวด 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่                     

31 มีนาคม 
2559 

 
 

เงินใหก้ ูย้ืม 
บริษทั ไทย ดีมีเทอร์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 160,000 - (160,000) - 

รวม  160,000 - (160,000) - 
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คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีคา่ใช ้จา่ยผลประโยชน์
พนักงานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัตอ่ไปน้ี 

(หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,362 3,960 3,091 3,690 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 250 220 248 218 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 1 1 1 1 
รวม 3,613 4,181 3,340 3,909 

4. เงินลงทนุช่ัวครำว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว) 
เงินลงทนุในหลกัทรพัย์เพื่อคา้ - มูลคา่ยุตธิรรม 82,643 93,896 82,643 93,896 
เงินลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย - ราคาทนุ 360,937 129,942 360,937 129,942 
หกั: ส่วนต  า่กวา่ทนุจากการเปล่ียนแปลง           
         มูลคา่เงินลงทนุ 

 
(264) 

 
(6,600) 

 
(264) 

 
(6,600) 

เงินลงทนุในหลกัทรพัย์เผือ่ขาย - มูลคา่ยุตธิรรม 360,673 123,342 360,673 123,342 
อ่ืนๆ 406,761 377,236 406,761 214,737 

รวม 850,077 594,474 850,077 431,975 
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5. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น/ลูกหนี้ระยะยำว 

5.1 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น 

 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั     
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัที่ถึงก  าหนดช าระ     
ยงัไมถ่ึงก  าหนดช าระ - - - 21 
คา้งช าระ     
   ไมเ่กนิ 3 เดือน - - 20 71 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั - - 20 92 
ลูกหน้ีการคา้ - กจิการที่ไมเ่ก ีย่วขอ้งกนั     
อายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัที่ถึงก  าหนดช าระ     
ยงัไมถ่ึงก  าหนดช าระ 120,129 115,235 99,767 98,420 
คา้งช าระ     
ไมเ่กนิ 3 เดือน  26,097 33,755 19,859 26,175 
3 - 6 เดือน 2,296 997 2,296 827 
6 - 12 เดือน 2,381 2,412 2,378 2,406 
มากกวา่ 12 เดือน 1,272 1,942 1,249 1,923 

รวม 152,175 154,341 125,549 129,751 
หกั: คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (4,775) (4,743) (4,775) (4,743) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กจิการที่ไมเ่ก ีย่วขอ้งกนั, สุทธิ 147,400 149,598 120,774 125,008 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 147,400 149,598 120,794 125,100 
ลูกหน้ีอื่น     
ลูกหน้ีกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั - - 50,340 42 
ลูกหน้ีกจิการที่ไมเ่ก ีย่วขอ้งกนั 223 209 14 1 
ดอกเบี้ยคา้งรับจากกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั - - 224 652 
ดอกเบี้ยคา้งรับจากกจิการที่ไมเ่ก ีย่วขอ้งกนั 4,644 468 4,644 468 
รวมลูกหน้ีอื่น 4,867 677 55,222 1,163 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 152,267 150,275 176,016 126,263 
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5.2 ลูกหนี้ระยะยำว 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีระยะยาวน้ีเ ป็นลูกหน้ีการค้าหลายรายซ่ึงค้างช  าระเป็นเวลานานและอยูใ่นระหวา่ง
ด าเนินคดีของบริษทัฯ บริษทัฯตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีดงักลา่วโดยค านึงถึงราคาขายทอดตลาดของ
หลกัประกนัหรือมลูคา่หลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2559 บริษทัฯไดต้ั้งคา่เ ผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ านวน 56 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 56 ลา้นบาท) 

6. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจกำรทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน 

 เมือ่วนัท่ี 22 ธันวาคม 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯได้มีมติอนุมติัการลงทุนในบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั 
ซ่ึงประกอบธุรกจิพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ในประเทศญี่ปุ่น และเมื่อวนัท่ี 29  กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯได้ลง
นามในสัญญาซ้ือหุ้นในบริษทัดงักลา่วแลว้ 

 ณ 31 มนีาคม 2559 บริษทัฯมเีงินให้กูยื้มแกบ่ริษทั พีพีเอสเอ็น จ ากดั จ านวนเ งิน 221 ล้านบาท (712 ล้านเยน)                   
(31 ธันวาคม 2558: 96 ลา้นบาท (318 ลา้นเยน))โดยมอีตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ตอ่ปี มกี  าหนดจา่ยคืนเมือ่ทวงถาม 

 ตอ่มา เมือ่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯไดจ้า่ยช  าระเงินคา่ซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษัท พีพีเอสเอ็น จ ากดั เป็น
จ านวนเงินประมาณ 280 ลา้นเยน (90 ลา้นบาท)  

7. เงินฝำกธนำคำรทีมี่ภำระค ้ำประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไปค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

8. เงินลงทนุในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกจิการมีรายละเอียดดงัตอ่ไปน้ี  

 (หน่วย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกช  าระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผ ือ่การด้อยค่า 

ของเงนิลงทุน 

มูลค่าตามบัญช ี

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 31 มนีาคม 

2559 

31 ธันวาคม 

2558 

31 มนีาคม 

2559 

31 ธันวาคม 

2558 

31 มนีาคม 

2559 

31 ธันวาคม 

2558 

31 มนีาคม 

2559 

31 ธันวาคม 

2558 

31 มนีาคม 

2559 

31 ธันวาคม 

2558 

  (ตรวจสอบแล้ว) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว) 

บริษัท ไทยลักซ ์ฟู้ ด โปรดักส์ จ ากัด 125,000 100,000 55 55 53,038 39,288 (14,274) (14,274) 38,764 25,014 

บริษัท ไทย ดีมเีทอร์ จ ากัด 3,000 3,000 100 100 3,000 3,000 - - 3,000 3,000 

บริษัท ทีลักซ ์พาวเวอร์ จ ากัด 25,000 - 100 - 25,000 - - - 25,000 - 

   รวม     81,038 42,288 (14,274) (14,274) 66,764 28,014 
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8.1 เมือ่วนัท่ี 9 กนัยายน 2558 ท่ีประชมุวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ ด โปรดักส์ จ ากดั มีมติอนุมติั
เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 100 ลา้นบาท จากเ ดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 100 ล้านบาท (หุ้นสามญั 10 
ลา้นหุ้น มูลคา่ตราไวหุ้้นละ  10 บาท)  เ ป็น 200 ล้านบาท (หุ้นสามญั 20 ล้านหุ้น มูลคา่ตราไวหุ้้นละ          
10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 10 ลา้นหุ้น มูลคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ  10 บาท คิดเป็นจ านวน
เงิน 100 ลา้นบาท โดยจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเ ดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  ซ่ึง ท่ีประช ุมคณะกรรมการของ
บริษทัฯไดม้มีติอนุมติัให้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดงักลา่วตามสัดส่วนของบริษัทฯจ านวน 5.5 ล้านหุ้น เ ป็นจ านวน
เงิน 55 ลา้นบาท บริษทัฯจา่ยช  าระคา่หุ้นเพิ่มทุนแล้วจ านวน 14 ล้านบาท หรือร้อยละ  25 ของหุ้นสามญั
เพิ่มทุน คงเหลือภาระผูกพนัในสว่นของคา่หุ้นท่ียังไมไ่ด้เ รียกช  าระอีกจ านวน 41 ล้านบาท บริษัทยอ่ย
ดงักลา่วจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมือ่วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

8.2 เมือ่วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอ่ย ภายใต้ชื่อบริษัท ทีลักซ์ 
พาวเวอร์ จ ากดั เพื่อลงทุนในธุรกจิพลงังาน โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (หุ้นสามญั 10 ล้านหุ้น  
มูลคา่ ท่ีตราไวหุ้้น ละ10 บาท) บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นใ นบริษัทดังกลา่ว ร้อยละ 100 ณ  วนั ท่ี                
31 มนีาคม 2559 บริษทัฯไดจ้า่ยช  าระคา่หุ้นจ านวน 50 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 ของหุ้นทุนจดทะเบียน 
และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนหุ้นทุนช  าระแลว้ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์  หรือ
จ านวน 25 ลา้นบาท คงเหลือเป็นเงินจา่ยลว่งหน้าคา่หุ้น 25 ลา้นบาท  

บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนหุ้นทุนช  าระแล้วส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนกบักระทรวง
พาณิชย์เมือ่วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 

8.3 บริษัทฯไมม่ีเ งิ น ปันผลรับจากการลง ทุนใ นบริษัทยอ่ยใ นระหวา่ ง ง วด สามเ ดือน ส้ิน สุดว ัน ท่ี                       
31 มนีาคม 2559 และ 2558 

9. เงินลงทนุในบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พันบาท) 

    งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษัท ลักษณะธุรกจิ 
จัดตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงนิลงทุน 

มูลคา่ตามบัญช ี
ตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน 

   31 มีนาคม 
2559 

31 ธันวาคม
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธันวาคม
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธันวาคม
2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ตรวจสอบแล้ว) 
บริษัท เอ็นพีพ ีฟู้ ด  
   อินคอร์ปอเรช ัน่ จ  ากดั 

กจิการร้านอาหาร
จ  าหน่ายอาหารและ
เคร่ืองดื่มทกุประเภท 

 
 

ไทย 

 
 

45 

 
 

45 

 
 

36,504 

 
 

39,190 

 
 

45,000 

 
 

  45,000 
   รวม     36,504 39,190 45,000   45,000 
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9.1  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัรว่มไดซ้ื้อสินทรัพย์และสิทธิในการบริหารแฟรนไชส์ร้านอาหารเอแอนด์ดับบลิว
จ านวนเงิน 79 ลา้นบาท และ ซ้ือสินทรัพย์และสิทธิในการบริหารงานร้านอาหารมิยาบิ จ านวนเ งิน  56 ล้านบาท 
ปัจจุบนับริษทัรว่มอยูใ่นระหวา่งด าเนินการให้มกีารวดัมลูคา่ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีได้มา ณ วนัซ้ือ
ธุรกจิ เพื่อปันสว่นตนัทุนการซ้ือธุรกจิให้แกร่ายการดงักลา่ว ซ่ึงจะถูกด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 
เดือนนับจากวนัท่ีซ้ือธุรกจิตามท่ีก  าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  

9.2  ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2559 บริษทัฯรับรู้สว่นแบง่ขาดทุนจากเ งินลงทุนในบริษัทร่วม
ในงบการเงินรวมจ านวน 3 ลา้นบาท 

10. เงินลงทนุระยะยำวอื่น  

(หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มนีาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก  าหนด 2,000 2,000 
เงินลงทุนทัว่ไป 5,000 5,000 
หัก: คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน (1,550) (1,550) 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 3,450 3,450 

รวม 5,450 5,450 

11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 สรุป
ไดด้งัน้ี 

  (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 874,554 833,814 
ซื้อเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 11,847 9,433 
จ าหนา่ยระหวา่งงวด - มูลคา่สุทธิตามบญัชี ณ วนัที่จ  าหนา่ย (143) (143) 
คา่เส่ือมราคาส าหรับงวด (25,099) (22,949) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2559 861,159 820,155 
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12. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 
     (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กจิการที่ไมเ่ก ีย่วขอ้งกนั 89,877 116,919 76,172 102,001 
เจา้หน้ีอื่น - กจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั - - 12 16 
เจา้หน้ีอื่น - กจิการที่ไมเ่ก ีย่วขอ้งกนั 6,967 9,735 4,852 7,183 
เจา้หน้ีคา่ซื้อเคร่ืองจกัร 3,107 3,087 1,655 1,796 
คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 23,278 24,565 19,730 19,441 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 123,229 154,306 102,421 130,437 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกิจกำรทีไ่ม่เกี่ยวข้องกัน 

 จ านวนดงักลา่วเป็นเงินกูยื้มจากบุคคลและกจิการท่ีไมเ่กีย่วขอ้งกนัในรูปของตัว๋แลกเ งิน โดยมีก  าหนดช  าระคืน
ภายในสามถึงหกเดือนและมอีตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.5 - 6.5 ตอ่ปี และไมม่หีลกัทรัพย์ค ้าประกนั 

14.  หุ้นกู้  
 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หุน้ก ู ้- สุทธิจากคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้ก ู ้ 689,569 - 
หกั: สว่นของหุน้ก ูร้ะยะยาวที่ถึงก  าหนดไถถ่อนภายในหน่ึงปี (195,575) - 
หุน้ก ู ้- สุทธิจากสว่นที่ถึงก  าหนดไถถ่อนภายในหน่ึงปี 493,994 - 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2559 มรีายละเอียดดงัน้ี  

 (หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 - 
บวก: ออกหุน้ก ู ้ 700,000 
บวก: ตดัจ าหนา่ยดอกเบี้ยในการออกหุน้ก ู ้ 1,351  
บวก: ตดัจ าหนา่ยคา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้ก ู ้ 1,030 
หกั: ดอกเบี้ยในการออกหุน้ก ูร้อตดับญัชี (4,389) 
หกั: คา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้ก ูร้อตดับญัชี                 (8,423) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2559 689,569 
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 ในระหวา่ งงวดปัจจุบัน  บริษัทฯได้ออกและเ สนอขายหุ้ นกูช้ นิดระบุชื่อผู ้ถือ ประเ ภทไมด่้อยสิทธิ ไมม่ี
หลกัประกนั และไมม่ผูีแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นจ านวนเ งินรวม 700 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนในวงจ ากดัหุ้นกู ้
ดงักลา่วก  าหนดช  าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยมรีายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 

วนัทีอ่อกหุ้นกู ้ จ านวนหน่วย 
มูลคา่ทีต่ราไว ้
ตอ่หน่วย มูลคา่รวม อตัราดอกเบี้ย วนัครบก  าหนดไถ่ถอน 

  (บาท) (ลา้นบาท) (รอ้ยละตอ่ปี)  
4 กมุภาพนัธ์ 2559 200,000 1,000 200 4.5 4 สิงหาคม 2559 
18 กมุภาพนัธ์ 2559 500,000 1,000 500 5.5 20 พฤศจิกายน 2560 

 ภายใต้ข้อก  าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าท่ีของ ผู้ออกหุ้ นกู ้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเ ง่ือนไขทาง การ เ งิ น                
บางประการ เชน่ การด ารงอตัราสว่นทางการเงิน เป็นตน้ 

15. ภำษเีงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก  าไร (ขาดทุน) กอ่นภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคณูดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 1,854 - 1,854 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกดิ            
ผลแตกตา่งชัว่คราวและการกลบัรายการ       
 ผลแตกตา่งชัว่คราว 5,986 1,137 6,080 1,182 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ 5,986 2,991 6,080 3,036 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เกีย่วขอ้งกบัสว่นประกอบแตล่ะส่วนของก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

(หนว่ย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที่เก ีย่วขอ้งกบั (ก  าไร) ขาดทุน            

จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผื่อขาย (1,267) 104 
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16. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก  าไร (ขาดทุน) ตอ่หุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก  าไร (ขาดทุน ) ส าหรับงวดท่ีเ ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ             
(ไมร่วมก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถว่งน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก  าไร (ขาดทุน) ตอ่หุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559 2558 2559 2558 

ก  าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวดส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ (พนับาท) (8,889) 10,151 (2,871) 11,789 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (พนัหุ้น) 563,051 502,323 563,051 502,323 
ก  าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น (บาท) (0.02) 0.02 (0.01) 0.02 
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17. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหนว่ยธุรกจิตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ในระหวา่งงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอ่ยไมม่ีการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของสว่นงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มลูรายไดแ้ละก  าไร (ขาดทุน) ของสว่นงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2559 และ 2558 มดีงัตอ่ไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่ 31 มีนาคม 
  

ส่วนงานธุรกจิ 
ผลิตอาหารสตัวน์ ้ า 

 
ส่วนงานธุรกจิ 

ผลิตอาหารสตัวเ์ล้ียง 

ส่วนงานธุรกจิ 
ผลิตและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป รวมส่วนงาน 
 

ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 320 402 20 - 62 46 402 448 - - 402 448 
รายไดบ้ริการ - - - - 1 - 1 - - - 1 - 
รวมรำยได้ 320 402 20 - 63 46 403 448 - - 403 448 

ผลกำรด ำเนนิงำน             
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 8 9 (3) - (6) (2) (1) 7 2 1 1 8 
รายไดอ่ื้น           13 5 
ก  าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในหลกัทรพัย์          (4) 1 
ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม          (3) - 
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน           (12) (1) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้           (5) 13 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้           (6) (3) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด           (11) 10 
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18. ภำระผูกพนัและหนี้สินทีอ่ำจเกิดขึ้น 

18.1 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทนุ 

 ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมรีายจา่ยฝ่ายทุนจ านวนประมาณ 4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 
2558: 4 ลา้นบาท) ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการกอ่สร้างอาคาร การซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  

18.2 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญำเช่ำและบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเชา่ด าเนินงานท่ีเกีย่วขอ้งกบัการเชา่พื้นท่ีในอาคารและสัญญาบริการ
ส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกตา่งๆ อุปกรณ์ และสัญญาจา้งบริหารอายุของสัญญามรีะยะเวลาตั้งแต ่1 ถึง 4 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมจี านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจา่ยในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเชา่ด าเ นินงานและสัญญา
บริการท่ีบอกเลิกไมไ่ด ้ ดงัน้ี 

 (หนว่ย: ลา้นบาท) 
 31 มนีาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
จา่ยช  าระ   

ภายใน 1 ปี 6 7 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กนิ 3 ปี 5 6 

18.3 ภำระผูกพนัอื่น 

18.3.1  เมือ่วนัท่ี 17 สิงหาคม 2558 บริษทัฯไดท้ าสัญญารับจ้างผลิตอาหารสัตว์เ ล้ียงให้กบับริษัทแห่งหน่ึง 
โดยบริษทัฯตกลงท่ีจะปฎิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักลา่วมรีะยะเวลา 3 ปี  

18.3.2 เมือ่วนัท่ี 22 มนีาคม 2559 บริษทัฯไดล้งนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อซ้ือหุ้นสามญัจากบริษัทท่ีไม ่
เกีย่วขอ้งกนัแหง่หน่ึง (ผูข้าย) เพื่อลงทุนในธุรกจิพลงังานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี่ ปุ่น  โดยมี
มลูคา่การซ้ือขายประมาณ 495 ลา้นเยน และเมือ่วนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษัทฯได้จา่ยช  าระเ งินมดัจ า
จ านวน 149 ลา้นเยน ตามเ ง่ือนไขของสัญญา ปัจจุบันบริษัทฯอยูร่ะหวา่งการศึกษาแนวทางการ
ลงทุนในบริษทัดงักลา่ว 

18.4 กำรค ้ำประกัน 

 ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมหีนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและ
บริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจ านวน 10 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 10 ล้านบาท) ซ่ึง เกี่ยวเ น่ืองกบัภาระผูกพัน
ทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกจิของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ซ่ึงประกอบด้วย หนังสือค ้ าประกนัเพื่อ            
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าทั้งจ านวน 
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19. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

19.1 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯมยีอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราตา่งประเทศท่ีส าคญัดงัน้ี  

สกลุเงิน สินทรพัย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 
31 มีนาคม 
2559 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม              
2559 

31 ธนัวาคม                 
2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรฐัอเมริกา - - 2 3 35.24 36.09 
เยน 1,005 320 3 2 0.31 0.30 

บริษทัฯมสัีญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าคงเหลือดงัน้ี  

31 มีนาคม 2559 
สกลุเงิน จ านวนที่ซื้อ อตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญา วนัครบก  าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทตอ่หนว่ยเงินตราตา่งประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 35.29 - 36.28 5 กรกฎาคม 2559 - 15 กนัยายน 2559 

    
31 ธนัวาคม 2558 

สกลุเงิน จ านวนที่ซื้อ อตัราแลกเปลี่ยนตามสญัญา วนัครบก  าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทตอ่หนว่ยเงินตราตา่งประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 36.24 - 36.29 5 กรกฎาคม 2559 

19.2 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมสิีนทรัพย์ท่ีวดัมูลคา่ด้วยมูลคา่ยุติธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัช ั้นของมลูคา่ยุติธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2* ระดับ 3 รวม 

 
31 มีนาคม              

2559 
31 ธันวาคม                 

2558 
31 มีนาคม              

2559 
31 ธันวาคม                 

2558 
31 มีนาคม              

2559 
31 ธันวาคม                 

2558 
31 มีนาคม              

2559 
31 ธันวาคม                 

2558 
สนิทรัพย์ทีว่ัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่คา้          

ตราสารทุน 82,643 93,896 - - - - 82,643 93,896 
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เผ ือ่ขาย          

ตราสารทุน 268,853 102,930 - - - - 268,853 102,930 
ตราสารหน้ี - - 91,820 20,412 - - 91,820 20,412 

 * ระดับ 2 การวดัมูลค่ายตุิธรรมโดยใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดยบริษัทหลักทรัพยจั์ดการกองทุน  

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไมม่กีารโอนรายการระหวา่งล าดบัช ั้นของมลูคา่ยุติธรรม 
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20.  เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

20.1 เมือ่วนัท่ี 12 เมษายน 2559 บริษทั ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเ ป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯได้ด าเ นินการ
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยในสาธารณรัฐมอริเชียส ภายใต้ชื่อ Tluxe Investments Limited เพื่อเข้า
ลงทุนในบริษทัอ่ืน โดยมทุีนจดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุ้นสามญั 100 หุ้น มูลคา่ท่ี
ตราไวหุ้้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา) โดยบริษทัยอ่ยมสัีดสว่นการถือหุ้นในบริษัทดังกลา่วร้อยละ 
100  

20.2 เมือ่วนัท่ี 25 เมษายน 2559 Tluxe Investments Limited ซ่ึงเ ป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ 
จ ากดัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ Tluxe Holdings Limited ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในเขตบริหารพิเศษฮอ่งกง 
เป็นจ านวน 100 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเป็นจ านวนเ งินทั้ง ส้ิน 10 ,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (0.3 ลา้นบาท) คิดเป็นสัดสว่นการถือหุ้นในบริษทัดงักลา่วร้อยละ 100  

20.3  เมือ่วนัท่ี 29 เมษายน 2559 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูช้นิดระบุชื่อผู ้ถือ ประเภทไมด่้อยสิทธิ ไมม่ี
ประกนัและไมม่ผูีแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ านวน 386 ล้านบาท โดยมีก  าหนดไถถ่อนในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 
และมอีตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.4 ตอ่ปี 

21. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล  

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทฯ เมื่อวนั ท่ี 16 พฤษภาคม 
2559 
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