
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม
ส ำหรับ งวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวมแบบยอ่ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มลูทำง
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของ
กิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำร
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มลู
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มลูทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธีิกำร
สอบถำมบุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและ
วิธีกำรสอบทำนอ่ืนกำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำให้
ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น
ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 
 

ข้อสรุป  
 

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มลูทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำร
บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
  

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้งัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลขอ้ 7.3 เก่ียวกบักำรหำมลูค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัซ้ือกิจกำรซ่ึงยงัไม่แลว้เสร็จ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดใ้หข้อ้สรุป
อยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 
 

ศิริรัตน์  ศรีเจริญทรัพย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5419 
 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ  ำกดั 
กรุงเทพฯ: 15 สิงหำคม 2559 



บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 75,580                108,492              61,215                92,604                
เงินลงทุนชัว่คราว 4
   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - เพ่ือคา้ 399,025              93,896                399,025              93,896                
   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - เผ่ือขาย 358,781              123,342              358,781              123,342              
   อ่ืนๆ 597,000              377,236              597,000              214,737              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3, 5 121,837              150,275              130,712              126,263              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          221,798              160,000              
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -                           96,301                -                          96,301                
สินคา้คงเหลือ 220,540              363,761              220,540              343,746              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,359                   20,248                6,161                   3,695                   

1,779,122           1,333,551           1,995,232           1,254,584           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 12 131,333              -                          79,375                -                          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,910,455           1,333,551           2,074,607           1,254,584           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 6 7,688                   7,652                   7,688                   7,652                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                          -                          103,000              28,014                
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 -                          39,190                -                          45,000                
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 5,450                   5,450                   5,450                   5,450                   
เงินมดัจ าค่าหุน้ 10 46,659                -                          46,659                -                          
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ -                          -                          -                          13,750                
ลูกหน้ีระยะยาว 5 -                          -                          -                          -                          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3,365                   3,365                   10,376                11,244                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,020,617           874,554              803,263              833,814              
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 29,122                8,918                   8,536                   8,697                   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,720                32,471                15,720                28,698                
ตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน 7.3 90,568                -                          -                          -                          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15,675                4,269                   8,418                   4,229                   
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,234,864           975,869              1,009,110           986,548              
รวมสินทรัพย์ 3,145,319           2,309,420           3,083,717           2,241,132           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 80,000                184,516              80,000                150,000              
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์และเจา้หน้ีแพค็ก้ิงเครดิต 664                      78,483                664                      78,482                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3, 13 115,756              154,306              115,317              130,437              
เจา้หน้ีค่าหุน้ -                          22,500                -                          22,500                
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 1,712                   -                          -                          -                          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14 159,853              248,275              159,511              248,275              
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 15 198,774              -                          198,774              -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 955                      816                      955                      816                      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,470                   2,871                   2,879                   2,034                   

561,184              691,767              558,100              632,544              
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
   ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 12 64,987                -                          -                          -                          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 626,171              691,767              558,100              632,544              
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ -                          11,250                -                          -                          
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 15 877,330              -                          877,330              -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 1,347                   1,429                   1,347                   1,429                   
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,973                10,873                10,973                9,960                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 889,650              23,552                889,650              11,389                
รวมหนีสิ้น 1,515,821           715,319              1,447,750           643,933              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)



ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559

30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 568,451,520 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 568,452              568,452              568,452              568,452              
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 563,050,687 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 563,051              563,051              563,051              563,051              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 489,124              489,124              489,124              489,124              
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 41,479                41,479                41,479                41,479                
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 56,845                56,845                56,845                56,845                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 454,100              432,752              485,108              451,979              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 5,861                   (1,601)                 360                      (5,279)                 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,610,460           1,581,650           1,635,967           1,597,199           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 19,038                12,451                -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,629,498           1,594,101           1,635,967           1,597,199           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,145,319           2,309,420           3,083,717           2,241,132           

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 341,295               425,294               341,278               424,986               
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 45,442                 -                          45,442                 -                          
ดอกเบ้ียรับ 10,167                 852                      12,599                 852                      
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 12,013                 -                          2,321                   -                          
รายไดอ่ื้น 1,545                   803                      2,957                   2,101                   
รวมรำยได้ 410,462               426,949               404,597               427,939               
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 290,649               369,524               290,649               369,269               
คา่ใชจ่้ายในการขาย 9,365                   11,564                 9,365                   11,544                 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 43,365                 41,397                 40,959                 41,470                 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของมูลคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7.4 -                          -                          4,389                   -                          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                          592                      -                          592                      
รวมค่ำใช้จ่ำย 343,379               423,077               345,362               422,875               
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 67,083                 3,872                   59,235                 5,064                   
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (17,739)               (913)                    (17,747)               (914)                    
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 49,344                 2,959                   41,488                 4,150                   
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (5,488)                 (1,120)                 (5,488)                 (1,120)                 
ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนือ่ง 43,856                 1,839                   36,000                 3,030                   
กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 12 (15,736)               4,862                   -                          -                          
ก ำไรส ำหรับงวด 28,120                 6,701                   36,000                 3,030                   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,823                   -                          -                          -                          
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 571                      (10)                      571                      (10)                      
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,394                   (10)                      571                      (10)                      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด 2,394                   (10)                      571                      (10)                      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 30,514                 6,691                   36,571                 3,020                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดสำมเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   ก  าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 43,856                 1,839                   36,000                 3,030                   
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (13,619)               4,783                   -                          -                          

30,237                 6,622                   36,000                 3,030                   
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (2,117)                 79                        

(2,117)                 79                        
28,120                 6,701                   

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                          -                          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   ก  าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 46,250                 1,829                   36,571                 3,020                   
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (13,619)               4,783                   -                          -                          

32,631                 6,612                   36,571                 3,020                   
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (2,117)                 79                        

(2,117)                 79                        
30,514                 6,691                   

-                          -                          
ก ำไรต่อหุ้น 17
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.054                   0.012                   0.064                   0.005                   

ก ำไรต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนือ่ง 17
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.078                   0.003                   0.064                   0.005                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 681,655               827,402               681,627               826,577               
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 40,891                 -                          40,891                 -                          
ดอกเบ้ียรับ 19,742                 1,852                   21,973                 1,852                   
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 14,132                 1,300                   4,440                   1,300                   
รายไดอ่ื้น 2,054                   3,298                   4,962                   5,821                   
รวมรำยได้ 758,474               833,852               753,893               835,550               
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย 575,515               719,808               575,515               719,201               
คา่ใชจ่้ายในการขาย 18,295                 22,799                 18,295                 22,750                 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 84,513                 72,879                 81,688                 73,013                 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของมูลคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7.4 -                          -                          4,389                   -                          
รวมค่ำใช้จ่ำย 678,323               815,486               679,887               814,964               
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 80,151                 18,366                 74,006                 20,586                 
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (29,302)               (1,611)                 (29,309)               (1,611)                 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 50,849                 16,755                 44,697                 18,975                 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (11,568)               (4,156)                 (11,568)               (4,156)                 
ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนือ่ง 39,281                 12,599                 33,129                 14,819                 
กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 12 (22,596)               4,212                   -                          -                          
ก ำไรส ำหรับงวด 16,685                 16,811                 33,129                 14,819                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,823                   -                          -                          -                          
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,639                   (489)                    5,639                   (489)                    
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,462                   (489)                    5,639                   (489)                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับงวด 7,462                   (489)                    5,639                   (489)                    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 24,147                 16,322                 38,768                 14,330                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   ก  าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 39,281                 12,599                 33,129                 14,819                 
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (17,933)               4,174                   -                          -                          

21,348                 16,773                 33,129                 14,819                 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (4,663)                 38                        

(4,663)                 38                        
16,685                 16,811                 

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                          -                          
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   ก  าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 46,743                 12,110                 38,768                 14,330                 
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (17,933)               4,174                   -                          -                          

28,810                 16,284                 38,768                 14,330                 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก (4,663)                 38                        

(4,663)                 38                        
24,147                 16,322                 

-                          -                          
ก ำไรต่อหุ้น 17
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.038                   0.031                   0.059                   0.028                   

ก ำไรต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนือ่ง 17
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.070                   0.024                   0.059                   0.028                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 50,849                 16,755                 44,697                 18,975                 
บวก ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (7,453)                 4,167                   -                          -                          
ก าไรก่อนภาษี 43,396                 20,922                 44,697                 18,975                 
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 51,568                 50,385                 46,994                 47,341                 
   ตดัจ  าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการออกตัว๋แลกเงิน 915                      -                          915                      -                          
   ตดัจ  าหน่ายคา่ใชจ่้ายในการอออกหุน้กู้ 3,250                   -                          3,250                   -                          
   หน้ีสูญ 1,292                   404                      1,292                   404                      
   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 61                        (1,977)                 61                        (1,977)                 
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (10,100)               1,157                   (10,198)               1,260                   
   ตดัจ  าหน่ายสินคา้คงเหลือ -                          789                      -                          333                      
   ขาดทุน (ก าไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (39,855)               1,077                   (39,855)               1,077                   
   ขาดทุน (ก าไร) จากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 1,214                   (10)                      1,214                   (10)                      
   ก  าไรจากการขายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (2,250)                 (1,533)                 (2,250)                 (1,533)                 
   ตดัจ  าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย -                          230                      -                          -                          
   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 44                        -                          44                        -                          
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 66                        (406)                    80                        (227)                    
   ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของมูลคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          4,389                   -                          
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,168                   1,323                   1,013                   993                      
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (119)                    -                          (119)                    -                          
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,119)                 800                      (4,138)                 804                      
   ดอกเบ้ียรับ (21,513)               -                          (21,973)               -                          
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 26,461                 1,225                   25,401                 747                      
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 51,479                 74,386                 50,817                 68,187                 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน /ลูกหน้ีระยะยาว (3,411)                 (4,489)                 2,091                   1,645                   
   สินคา้คงเหลือ 131,857               (21,274)               133,404               (4,203)                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,772                 (1,536)                 (2,197)                 (1,625)                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (738)                    501                      (589)                    235                      
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (36,138)               (57,823)               (23,642)               (71,187)               
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,318                   1,736                   411                      (1,002)                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                          (2,883)                 -                          (2,883)                 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 157,139               (11,382)               160,295               (10,833)               
   จ่ายดอกเบ้ีย (10,561)               (1,083)                 (9,496)                 (606)                    
   จ่ายภาษีเงินได้ (412)                    (3,639)                 (268)                    (3,623)                 
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 146,166               (16,104)               150,531               (15,062)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (36)                      (7)                        (36)                      (7)                        
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (16,684)               (100,985)             (16,684)               (100,985)             
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 20,795                 30,332                 20,795                 30,332                 
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (1,425,864)          (367,000)             (1,425,864)          (367,000)             
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 929,125               419,031               929,125               419,031               
ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวอ่ืน (600,000)             -                          (600,000)             -                          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราวอ่ืน 384,107               20,000                 220,000               20,000                 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                          (978)                    -                          
รับช าระคืนเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          160,000               -                          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (119,438)             -                          (119,887)             -                          
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) (89,455)               -                          (189,546)             -                          
เจา้หน้ีคา่หุน้ลดลง (22,500)               -                          (22,500)               -                          
เงินสดจ่ายเงินมดัจ าคา่หุน้ (46,659)               -                          (46,659)               -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่เคร่ืองจกัรเพ่ิมข้ึน (1,030)                 (586)                    -                          (464)                    
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (18,308)               (20,782)               (13,096)               (17,472)               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 147                      2,716                   133                      2,193                   
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (519)                    (400)                    (422)                    (74)                      
เงินสดจ่ายคา่จองสิทธิพ้ืนท่ีร้านคา้ (3,600)                 -                          (3,600)                 -                          
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 119                      -                          119                      -                          
ดอกเบ้ียรับ 18,193                 -                          11,796                 -                          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (991,607)             (17,681)               (1,097,304)          (14,446)               
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (59,640)               4,965                   (70,000)               -                          
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์และเจา้หน้ีแพค็ก้ิงเครดิตเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (77,859)               3,282                   (77,859)               3,282                   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (95,110)               155,510               (95,110)               155,510               
เงินสดรับจากหุน้กู้ 1,069,309            -                          1,069,309            -                          
ช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว (502)                    (413)                    (502)                    -                          
เงินสดรับจากขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          89,546                 -                          
เงินสดรับจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ -                          290,140               -                          290,140               
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 836,198               453,484               915,384               448,932               
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิลดลง (9,765)                 -                          -                          -                          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (19,008)               419,699               (31,389)               419,424               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 108,492               28,241                 92,604                 23,744                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (13,904)               (615)                    -                          -                          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 75,580                 447,325               61,215                 443,168               

-                          -                          
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ 
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน
   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนชัว่คราวจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย
      เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 270,599               -                          270,599               -                          
   การเปล่ียนแปลงรายการเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
      เน่ืองจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 220,820               -                          220,820               -                          
   รายการซ้ือบริษทัยอ่ยโดยการจ่ายช าระล่วงหนา้ -                          -                          13,750                 -                          
   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 2,117 5,971                   1,667                   2,038                   
   สินทรัพยท่ี์ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าระยะยาว 486 -                          486 -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูมี้

ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุน ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุน ส่วนไดเ้สียท่ี

การแปลงคา่ จากการวดั จากการเปล่ียนแปลง รวม รวม ไม่มีอ  านาจ

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการจ่าย งบการเงินท่ีเป็น มูลคา่เงินลงทุนใน สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม รวม

และช าระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 446,995              315,040              41,479                     56,845              468,186            -                                          566                                   (822)                               (256)                            1,328,289           868                      1,329,157           

ก าไรส าหรับงวด -                          -                          -                               -                        16,773              -                                          -                                       -                                     -                                   16,773                38                        16,811                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                               -                        -                        -                                          (489)                                 -                                     (489)                            (489)                    -                          (489)                    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                               -                        16,773              -                                          (489)                                 -                                     (489)                            16,284                38                        16,322                

ออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตาม

   ใบส าคญัแสดงสิทธิ 116,056              174,084              -                               -                        -                        -                                          -                                       -                                     -                                   290,140              -                          290,140              
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 563,051              489,124              41,479                     56,845              484,959            -                                          77                                     (822)                               (745)                            1,634,713           906                      1,635,619           

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

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด -                          -                          -                               -                        21,348              -                                          -                                       -                                     -                                   21,348                (4,663)                 16,685                

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                          -                          -                               -                        -                        1,823                                  5,639                                -                                     7,462                           7,462                   -                          7,462                   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                          -                               -                        21,348              1,823                                  5,639                                -                                     7,462                           28,810                (4,663)                 24,147                

บริษทัยอ่ยออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 7) -                          -                          -                               -                        -                        -                                          -                                       -                                     -                                   -                          11,250                11,250                
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 563,051              489,124              41,479                     56,845              454,100            1,823                                  360                                   3,678                             5,861                           1,610,460           19,038                1,629,498           

-                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุน

จากการวดั รวม

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการจ่าย มลูค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

และช าระแลว้ มลูค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 446,995                 315,040                 41,479                     56,845                   473,501                 566                                  566                          1,334,426                
ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                              -                             14,819                   -                                       -                               14,819                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                              -                             -                             (489)                                 (489)                         (489)                        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                              -                             14,819                   (489)                                 (489)                         14,330                     

ออกหุ้นเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตาม

  ใบส าคญัแสดงสิทธิ 116,056                 174,084                 -                              -                             -                             -                                       -                               290,140                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2558 563,051                 489,124                 41,479                     56,845                   488,320                 77                                    77                            1,638,896                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 563,051                 489,124                 41,479                     56,845                   451,979                 (5,279)                              (5,279)                      1,597,199                
ก าไรส าหรับงวด -                             -                             -                              -                             33,129                   -                                       -                               33,129                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                             -                             -                              -                             -                             5,639                               5,639                       5,639                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                             -                             -                              -                             33,129                   5,639                               5,639                       38,768                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2559 563,051                 489,124                 41,479                     56,845                   485,108                 360                                  360                          1,635,967                

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภมิูล  าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตวน์ ้ าและสัตวเ์ล้ียง ท่ีอยู่ตามท่ีจด
ทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 69/5 หมู่ท่ี 5 ถนนพระราม 2 (กม. 71) ต าบลบางขนัแตก อ าเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้
ขอ้มลูท่ีน าเสนอซ ้าซอ้นกบัขอ้มลูท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ากัด (มหาชน)                    
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้
หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยมีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ขอ้ 7 ดงัน้ี 

(ก) เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจัดตั้ งบริษทัย่อย ภายใตช่ื้อบริษทั ทีลกัซ์          
พาวเวอร์ จ  ากดั โดยบริษทัฯมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 
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(ข)   เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2559 บริษทั ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดด้  าเนินการ
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อยในสาธารณรัฐมอริเชียส ภายใตช่ื้อ Tluxe Investments Limited โดย
บริษทัยอ่ยมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100  

(ค)   เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 Tluxe Investments Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ทีลกัซ์ พาวเวอร์ 
จ  ากดั ไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ Tluxe Holdings Limited ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 

(ง)   เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั พีพีเอสเอน็ จ  ากดั 
ซ่ึงประกอบธุรกิจพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ในประเทศญ่ีปุ่น เป็นเงินทั้งส้ิน 280 ลา้นเยน (90 ลา้นบาท) 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯไดโ้อนขายหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั พีพีเอสเอน็ จ  ากดั 
ให ้ Tluxe Holdings Limited เป็นจ านวนเงิน 90 ลา้นบาท บริษทัฯจึงถือว่าบริษทั พีพีเอสเอน็ จ  ากดั 
เป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป 

1.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้
มีข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ 

2. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                             
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
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3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ค่าเช่ารับ - - 2 1 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 3 - อตัราร้อยละ 8 ต่อปี 
      
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายวตัถุดิบ - - - 1 ราคาตลาด 
ค่าเช่ารับ - - 3 2 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 4 - อตัราร้อยละ 5 และ 8 ต่อปี 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน              

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 มิถุนายน              

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ื่น - กิจกำรที่เกีย่วข้องกัน                
(หมำยเหตุ 5) 

    

บริษทัยอ่ย - - 8,883 786 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8,883 786 
     
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีเกีย่วข้องกัน                 
(หมำยเหตุ 13) 

    

บริษทัยอ่ย - - 8 16 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8 16 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืม 
ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2559 

เพิม่ข้ึน 
จากการซ้ือ
บริษทัยอ่ยใน
ระหวา่งงวด 

 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

30 มิถุนายน 
2559 

 
เพิม่ข้ึน 

ระหวา่งงวด 
 

เงินใหกู้ย้มื 

บริษทั ไทย ดีมีเทอร์ จ  ากดั บริษทัยอ่ย 160,000 - - (160,000) - 
บริษทั พพีเีอสเอน็ จ  ากดั บริษทัยอ่ย - 220,820 978 - 221,798 

รวม  160,000 220,820 978 (160,000) 221,798 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่บริษทั พีพีเอสเอ็น จ  ากดั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี และก าหนดช าระคืนเม่ือ             
ทวงถาม 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และการเคล่ือนไหวของเงิน
กูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2559 

เพิ่มข้ึน 
จากการซ้ือ
บริษทัยอ่ยใน
ระหวา่งงวด 

 
ผลต่างจากการ
แปลงค่างบ
การเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

30 มิถุนายน 
2559 

 
เพิ่มข้ึน 

ระหวา่งงวด 
 

เงินใหกู้ย้มื 

Duel Energy Co., Ltd. กรรมการร่วมกนั - 1,671 - 41 1,712 

รวม  - 1,671 - 41 1,712 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 3,261 5,158 3,041 4,952 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 250 210 247 208 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 1 2 1 2 
รวม 3,512 5,370 3,289 5,162 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6,623 9,118 6,132 8,642 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 500 430 495 426 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 2 3 2 3 
รวม 7,125 9,551 6,629 9,071 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารข้างต้นได้รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของส่วนการด าเนินงานท่ียกเลิกส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
จ  านวน 0.2 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามล าดบั (2558: 0.3 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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4. เงินลงทุนช่ัวครำว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - มูลค่ายติุธรรม 399,025 93,896 399,025 93,896 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - ราคาทุน 358,332 129,942 358,332 129,942 
หกั: ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลง           
         มูลค่าเงินลงทุน 

 
449 

 
(6,600) 

 
449 

 
(6,600) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - มูลค่ายติุธรรม 358,781 123,342 358,781 123,342 
อ่ืนๆ 597,000 377,236 597,000 214,737 
รวม 1,354,806 594,474 1,354,806 431,975 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯได้โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนชั่วคราวจากหลกัทรัพย์เผื่อขายเป็น
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้จ  านวน 271 ลา้นบาท บริษทัฯไดป้รับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม                  
ณ วนัท่ีโอน จ านวน 1.4 ลา้นบาท บนัทึกเป็นก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนของบริษทัฯ 
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5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่/ลูกหนีร้ะยะยำว 

5.1 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 22 21 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน - - - 71 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 22 92 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 105,538 115,235 105,530 98,420 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  14,734 33,755 14,734 26,175 
3 - 6 เดือน 2,105 997 2,105 827 
6 - 12 เดือน 1,314 2,412 1,314 2,406 
มากกวา่ 12 เดือน 3,008 1,942 3,008 1,923 

รวม 126,699 154,341 126,691 129,751 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,374) (4,743) (5,374) (4,743) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 121,325 149,598 121,317 125,008 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 121,325 149,598 121,339 125,100 

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 337 42 
ลูกหน้ีกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2 209 2 1 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8,524 652 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 510 468 510 468 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 512 677 9,373 1,163 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 121,837 150,275 130,712 126,263 
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5.2 ลูกหนีร้ะยะยำว 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีระยะยาวน้ีเป็นลูกหน้ีการคา้หลายรายซ่ึงคา้งช าระเป็นเวลานานและอยูใ่นระหว่าง
ด าเนินคดีของบริษทัฯ บริษทัฯตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีดงักล่าวโดยค านึงถึงราคาขายทอดตลาด
ของหลกัประกนัหรือมูลค่าหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็น
จ านวน 56 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 56 ลา้นบาท) 

6. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดน้ าไปค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 

ของเงินลงทนุ 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

30 มิถุนายน 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

  (ตรวจสอบแลว้) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯ           

บริษทั ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดกัส์ จ  ากดั 125,000 100,000 55 55 53,038 39,288 (18,663) (14,274) 34,375 25,014 

บริษทั ไทย ดีมีเทอร์ จ  ากดั 3,000 3,000 100 100 3,000 3,000 - - 3,000 3,000 

บริษทั ทีลกัซ ์พาวเวอร์ จ  ากดั 100,000 - 100 - 100,000 - - - 100,000 - 

รวม     156,038 42,288 (18,663) (14,274) 137,375 28,014 

หกั: เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดัประเภท           

         เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว ้

         เพ่ือขาย (หมายเหตุ 12) 

    

(53,038) - 18,663 - (34,375) - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย    

   บริษทัฯ - สุทธิ 

     

103,000 

 

42,288 

 

- 

 

(14,274) 

 

103,000 

 

28,014 

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทั           

   ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั 

          

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

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดย Tluxe     

   Investments Limited 

          

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

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดย Tluxe     

   Holdings Limited 

          

บริษทั พีพีเอสเอน็ จ  ากดั 12,000** - 100 - - - - - - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     103,000 42,288 - (14,274) 103,000 28,014 

* หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 
** หน่วย: พนัเยน 
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7.1 เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดกัส์ จ  ากดั มีมติ
อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 100 ลา้นบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 100 ลา้นบาท              
(หุน้สามญั 10 ลา้นหุน้ มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 10 บาท) เป็น 200 ลา้นบาท (หุน้สามญั 20 ลา้นหุน้ มูลค่า
ตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 10 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 100 ลา้นบาท โดยจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงท่ี
ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหซ้ื้อหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวตามสัดส่วนของบริษทัฯ
จ านวน 5.5 ลา้นหุ้น เป็นจ านวนเงิน 55 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายช าระค่าหุ้นเพ่ิมทุนแลว้จ านวน 14              
ลา้นบาท หรือร้อยละ 25 ของหุน้สามญัเพ่ิมทุน คงเหลือภาระผกูพนัในส่วนของค่าหุน้ท่ียงัไม่ไดเ้รียก
ช าระอีกจ านวน 41 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2559 

7.2 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯไดด้  าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อย ภายใตช่ื้อบริษทั      
ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จ  ากดั เพ่ือลงทุนในธุรกิจพลงังาน โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท (หุน้สามญั 10 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ10 บาท) บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 
บริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้จ  านวน 100 ลา้นบาท แลว้ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนหุน้ทุนช าระแลว้
กบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ 

7.3  เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการลงทุนในบริษทั    
พีพีเอสเอ็น จ  ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ในประเทศญ่ีปุ่น และเม่ือวนัท่ี                  
29 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษทัฯไดล้งนามในสญัญาซ้ือหุน้ในบริษทัดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯไดจ่้ายช าระเงินค่าซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั พีพีเอสเอน็ 
จ  ากดั เป็นจ านวนเงินประมาณ 280 ลา้นเยน (90 ลา้นบาท) และเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯ
โอนขายหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทั พีพีเอสเอน็ จ  ากดั ใหแ้ก่ Tluxe Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯเป็นจ านวนเงิน 90 ลา้นบาท ดงันั้น บริษทัฯจึงถือว่าบริษทั พีพีเอสเอ็น จ  ากดั เป็น
บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป 
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ประมาณการมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์สุทธิท่ีได้รับของบริษัท พีพีเอสเอ็น จ  ากัด ณ วนัท่ี                      
11 พฤษภาคม 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 91 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 200,212 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 19,396 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,851 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,071) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (บริษทัใหญ่) (219,095) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,671) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (323) 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (412) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (1,022) 
บวก: ผลแตกต่างระหวา่งตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมลูค่าสุทธิ 
           ของบริษทัยอ่ย 90,568 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (91) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 89,455 

ในปัจจุบนั บริษทัฯอยู่ระหว่างด าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้า
และหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการ เพ่ือปันส่วนตน้ทุนการซ้ือธุรกิจให้แก่รายการดงักล่าว โดยการ
วดัมลูค่าน้ีส่วนใหญ่แลว้มีความเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนบางรายการ ซ่ึงจะถูกด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลา  12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือ
กิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) โดยใน
ระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่าน้ี บริษทัฯจะท าการปรับปรุงยอ้นหลงัประมาณการท่ีเคยรับรู้
ไว ้ณ วนัซ้ือกิจการ และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพ่ิมเติม และปรับปรุงก าไรขาดทุนเพื่อใหส้ะทอ้น
ขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัซ้ือกิจการ บริษทัฯ
บนัทึกผลต่างของตน้ทุนในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทั 
พีพีเอสเอน็ จ  ากดั ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัฯโดยแสดงไวภ้ายใตห้วัขอ้ “ตน้ทุนการ
ซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน” 
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7.4 ในระหว่างไตรมาสปัจจุบัน บริษทัฯบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ไทยลกัซ์ ฟู้ ด           
โปรดักส์ จ  ากัด เพ่ิมอีกจ านวน 4 ลา้นบาท เพ่ือแสดงเงินลงทุนในมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ 
เน่ืองจากผลของการลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวตามท่ีไดก้ล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

7.5 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 

   30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม
2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทั เอน็พีพี ฟู้ ด  
   อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 

กิจการร้านอาหาร
จ าหน่ายอาหารและ
เคร่ืองด่ืมทุกประเภท 

 
 

ไทย 

 
 

45 

 
 

45 

 
 

23,997 

 
 

39,190 

 
 

  45,000 

 
 

  45,000 

   รวม     23,997 39,190   45,000   45,000 
หกั: เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีจดั

ประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
(หมายเหตุ 12) 

    

(23,997) -   (45,000) - 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม     - 39,190 -   45,000 

8.1  ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัร่วมไดซ้ื้อสินทรัพยแ์ละสิทธิในการบริหารแฟรนไชส์ร้านอาหารเอแอนด์
ดบับลิวจ านวนเงิน 79 ลา้นบาท และซ้ือสินทรัพยแ์ละสิทธิในการบริหารงานร้านอาหารมิยาบิ จ  านวนเงิน 
56 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัร่วมอยูใ่นระหวา่งด าเนินการใหมี้การวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีไดม้า ณ วนัซ้ือธุรกิจ เพ่ือปันส่วนตนัทุนการซ้ือธุรกิจให้แก่รายการดงักล่าว ซ่ึงจะถูกด าเนินการให้แลว้
เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัท่ีซ้ือธุรกิจตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 3 (2558) 

8.2  ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก                    
เงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 12 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงแสดงรวมอยูใ่นก าไร (ขาดทุน) 
ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
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9. เงินลงทุนระยะยำวอืน่  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 2,000 2,000 
เงินลงทุนทัว่ไป 5,000 5,000 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (1,550) (1,550) 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 3,450 3,450 

รวม 5,450 5,450 

10. เงินมัดจ ำค่ำหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 บริษัทฯได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพ่ือซ้ือหุ้นสามัญจากบริษัท ซูโม่            
พาวเวอร์ จ  ากดั เพ่ือลงทุนในธุรกิจพลงังานความร้อนใตพิ้ภพในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีมูลค่าการซ้ือขาย
ประมาณ 495 ลา้นเยน และเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2559 บริษทัฯไดจ่้ายช าระเงินมดัจ าจ  านวน 149 ลา้นเยน              
(47 ลา้นบาท) ตามเง่ือนไขของสัญญา ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ
ไดมี้มติอนุมติัให้ Tluxe Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯลงทุนในบริษทัดงักล่าว และเม่ือ
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดล้งนามซ้ือหุน้ในบริษทั ซูโม่ พาวเวอร์ จ  ากดั เรียบร้อยแลว้  

11. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 
สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 874,554 833,814 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 20,911 15,249 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ  าหน่าย/
ตดัจ าหน่าย (257) (257) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (50,919) (45,543) 
โอนจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย  

(หมายเหตุ 12) (35,724) 
 

- 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7.3) 200,212 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 11,840 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 1,020,617 803,263 
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12.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ขำย 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ้  าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด
ในบริษทั ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดกัส์ จ  ากดั (บริษทัย่อย) ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 55 ของหุ้น
สามญัทั้งหมดของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยมีมูลค่าการซ้ือขายจ านวนประมาณ 34 ลา้นบาท และอนุมติัให้
จ  าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั เอ็นพีพี ฟู้ ด อินคอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (บริษทัร่วม) ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้อยู่
ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัร่วมดงักล่าว โดยมีมูลค่าการซ้ือขายจ านวนเงิน
ประมาณ 45 ลา้นบาท บริษทัฯจะจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดย
บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาจะซ้ือจะขายหุ้นกับผู ้ซ้ือเพ่ือท าธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้วเม่ือวันท่ี                       
15 กรกฎาคม 2559 และไดรั้บช าระเงินค่าหุ้นแลว้ร้อยละ 50 ในวนัเดียวกนั ส่วนท่ีเหลือจะไดรั้บช าระ
ภายใน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาซ้ือขายหุน้ 

ดงันั้น เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก บริษทัฯจึงแสดงสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบับริษทัขา้งตน้ เป็นรายการแยกต่างหาก ภายใตห้วัขอ้ “สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย” และ “หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ี               
จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และแยก
แสดงผลการด าเนินงานของบริษทัขา้งตน้เป็น “ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก” ใน
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และส าหรับงวด                 
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
ขาย และการด าเนินงานท่ียกเลิก ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีจ่ัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขำย   
ก. กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย   
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,904 - 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีการคา้อ่ืน 29,905 - 
 สินคา้คงเหลือ 21,464 - 
 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,489 - 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 7) - 34,375 
 อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 11) 35,724 - 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 213 - 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,637 - 

  107,336 34,375 
ข. กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม   
 เงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมายเหตุ 8) 23,997 45,000 

  23,997 45,000 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีจ่ัดประเภทเป็นสินทรัพย์ 
   ทีถ่ือไว้เพือ่ขำย 131,333 79,375 

    
หนีสิ้นทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีจ่ัดประเภท
เป็นสินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขำย 

ก. กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัย่อย   
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 44,876 - 
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17,451 - 
 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,591 - 
 ส ารองผลประโยชนพ์นกังาน 1,069 - 

  64,987 - 
หนีสิ้นทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
   ทีจ่ัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขำย 64,987 - 
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รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานท่ียกเลิกจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 82,487 71,369 145,153 117,014 
รายไดอ่ื้น 436 923 680 1,614 
ตน้ทุนขายและบริการ (76,292) (59,466) (134,697) (100,236) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (2,158) (2,107) (3,285) (3,244) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (7,102) (5,567) (14,244) (10,503) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (556) (291) (1,060) (478) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (44) 1 50 45 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำน
ทีย่กเลกิของบริษทัย่อย (3,229) 4,862 (7,403) 4,212 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (12,507) - (15,193) - 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำน
ทีย่กเลกิ (15,736) 4,862 (22,596) 4,212 

13. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 81,094 116,919 81,094 102,001 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8 16 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,583 9,735 6,583 7,183 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัร 1,667 3,087 1,667 1,796 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 26,412 24,565 25,965 19,441 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 115,756 154,306 115,317 130,437 
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14. เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

    (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย  
(ร้อยละต่อปี) 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

   (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ตัว๋แลกเงิน 4.5 - 6.5 159,511 248,275 159,511 248,275 
อ่ืน ๆ 3.0 342 - - - 
รวม  159,853 248,275 159,511 248,275 

15.  หุ้นกู้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
  (ตรวจสอบแลว้) 
หุน้กู ้- สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 1,076,104 - 
หกั: ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี (198,774) - 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 877,330 - 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 - 
บวก: ออกหุน้กู ้ 1,086,200 
บวก: ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียในการออกหุน้กู ้ 3,545 
บวก: ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 3,250 
หกั: ดอกเบ้ียในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (4,389) 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (12,502) 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 1,076,104 
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 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นจ านวนเงินรวม 1,086 ลา้นบาท เสนอขายนกัลงทุนในวงจ ากดั
หุน้กูด้งักล่าวก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ จ านวนหน่วย 
มูลค่าท่ีตราไว้
ต่อหน่วย มูลค่ารวม อตัราดอกเบ้ีย วนัครบก าหนดไถ่ถอน 

  (บาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี)  
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 

30 เมษายน 2559 386,200 1,000 386 5.4 30 เมษายน 2561 

 ภายใต้ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษทัฯต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงิน                
บางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 

16. ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ียทั้งปี
ท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                    
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                    
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2559 2558 2559 2558 
ภำษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล - 1,713 - 3,567 
ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 5,488 (593) 11,568 589 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ทีแ่สดงอยู่ใน 
   งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 5,488 1,120 11,568 4,156 
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 จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                 
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน (ก าไร)                                  
จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (143) 19 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน (ก าไร)                      
จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (1,410) 123 

17. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ก าไรต่อหุน้ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีรายละเอียดการ
ค านวณดงัน้ี 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ก ำไรต่อหุ้น     
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 30,237 6,622 36,000 3,030 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 563,051 563,051 563,051 563,051 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.054 0.012 0.064 0.005 
ก ำไรต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง     
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 43,856 1,839 36,000 3,030 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 563,051 563,051 563,051 563,051 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.078 0.003 0.064 0.005 
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 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ก ำไรต่อหุ้น     
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 21,348 16,773 33,129 14,819 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 563,051 532,854 563,051 532,854 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.038 0.031 0.059 0.028 
ก ำไรต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง     
ก าไรส าหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) 39,281 12,599 33,129 14,819 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 563,051 532,854 563,051 532,854 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.070 0.024 0.059 0.028 

18. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัคือคณะกรรมการบริษทัฯ 

 เพ่ือวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ ตาม
ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1. ส่วนงานธุรกิจผลิตอาหารสตัวน์ ้า 
2. ส่วนงานธุรกิจผลิตอาหารสตัวเ์ล้ียง 
3. ส่วนงานธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป 

 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทั พีพีเอสเอ็น จ  ากดั ซ่ึง
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ ในประเทศญ่ีปุ่น ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7.3 ดงันั้น ในงวดปัจจุบนั บริษทัฯจึงมีส่วนงานด าเนินงานเพ่ิมอีก 1 ส่วนงาน
คือ ส่วนงานผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 
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ขอ้มลูรายไดแ้ละก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานในประเทศ ส่วนงานต่างประเทศ    

 

ส่วนงานธุรกิจ 
ผลิตอาหารสตัวน์ ้า 

ส่วนงานธุรกิจ 
ผลิตอาหารสตัวเ์ล้ียง 

ส่วนงานธุรกิจผลิต
และจ าหน่าย

ผลิตภณัฑอ์าหาร 
แปรรูป 

ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมส่วนงาน ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 320 425 21 - - - - - 341 425 - - 341 425 

รวมรำยได้ 320 425 21 - - - - - 341 425 - - 341 425 

ผลกำรด ำเนินงำน               
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 2 3 (2) - - - (3) - (3) 3 1 (1) (2) 2 
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์             45 - 
ดอกเบ้ียรับ             10 1 
รายไดอ่ื้น             13 1 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (17) (1) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้             49 3 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (5) (1) 

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำน
ต่อเนื่อง 

             
44 

 
2 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก 

    

(3) 5 

       
(16) 

 
5 

ก ำไรส ำหรับงวด             28 7 
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ส่วนงานในประเทศ ส่วนงานต่างประเทศ    
 

ส่วนงานธุรกิจ 
ผลิตอาหารสตัวน์ ้า 

ส่วนงานธุรกิจ 
ผลิตอาหารสตัวเ์ล้ียง 

ส่วนงานธุรกิจผลิต
และจ าหน่าย

ผลิตภณัฑอ์าหาร 
แปรรูป 

ส่วนงานผลิตและ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมส่วนงาน ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 641 827 41 - - - - - 682 827 - - 682 827 

รวมรำยได้ 641 827 41 - - - - - 682 827 - - 682 827 

ผลกำรด ำเนินงำน               
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 6 12 (5) - - - (3) - (2) 12 5 - 3 12 
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์             41 - 
ดอกเบ้ียรับ             20 2 
รายไดอ่ื้น             16 5 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (29) (2) 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้             51 17 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้             (12) (4) 

ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำร 
   ด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

             
39 

 
13 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการ 
   ด าเนินงานท่ียกเลิก 

    

(7) 4 

       
(22) 

 
4 

ก ำไรส ำหรับงวด             17 17 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

22 

19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 

19.1 สัญญำขำยไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบับริษทัแห่งหน่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
โดยสญัญาดงักล่าวมีอาย ุ15 ปี นบัตั้งแต่ก าหนดการเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ์ปริมาณการซ้ือขายและราคาขาย
ไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา  

19.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 3 ล้านบาท                        
(31 ธันวาคม 2558: 4 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และบริษทัย่อยใน
ต่างประเทศแห่งหน่ึงมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 313 ล้านเยน ท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า 

19.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและบริกำร 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคารและสัญญาบริการ
ส าหรับส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อุปกรณ์ และสญัญาจา้งบริหารอายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญา
บริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 8 7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 7 6 

19.4 ภำระผูกพนัอืน่ 

เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2558 บริษทัฯไดท้ าสัญญารับจา้งผลิตอาหารสัตว์เล้ียงให้กบับริษทัแห่งหน่ึง โดย
บริษทัฯตกลงท่ีจะปฎิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี                       
1 มิถุนายน 2559 บริษทัฯและบริษทัดงักล่าวตกลงท่ีจะยกเลิกสัญญาก่อนก าหนดและตกลงท่ีจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากการยกเลิกดงักล่าว 
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19.5 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจ านวน 10 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 10 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนั
เพือ่ค  ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าทั้งจ  านวน 

20. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

20.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศท่ีส าคญัดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 มิถุนายน              
2559 

31 ธนัวาคม                 
2558 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - - - 3 35.18 36.09 
เยน - 320 2 2 0.34 0.30 

บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

30 มิถุนายน 2559 

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3 35.29 - 35.94 9 สิงหาคม 2559 - 28 ธนัวาคม 2559 
    

31 ธนัวาคม 2558 

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัครบก าหนดตามสัญญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 36.24 - 36.29 5 กรกฎาคม 2559 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

24 

20.2 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2* ระดบั 3 รวม 

 

30 มิถุนายน              
2559 

31 ธนัวาคม                 
2558 

30 มิถุนายน              
2559 

31 ธนัวาคม                 
2558 

30 มิถุนายน              
2559 

31 ธนัวาคม                 
2558 

30 มิถุนายน              
2559 

31 ธนัวาคม                 
2558 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม          
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้          

ตราสารทุน 399,025 93,896 - - - - 399,025 93,896 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย         

ตราสารทุน - 102,930 - - - - - 102,930 
ตราสารหน้ี - - 358,781 20,412 - - 358,781 20,412 

 * ระดบั 2 การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคามูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม 

21.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี
ประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้  านวน 600 ลา้นบาท โดยมีก าหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2561 
และ 5 สิงหาคม 2561 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.95 ต่อปี 

22. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 
2559 
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