
 

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
#$ ธนัวาคม '((9 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(กลุ่มบริษทั) ซึ2 งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที2 #$ ธันวาคม '(59 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลี2ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีสิ8นสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที2สาํคญั และไดต้รวจสอบ                               
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี8แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที2 #$ ธันวาคม '(59 ผลการดาํเนินงานและกระแส                     
เงินสด สาํหรับปีสิ8นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะ
ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที2ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที2กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ในส่วนที2เกี2ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ
อื2นๆตามที2ระบุในขอ้กาํหนดนั8นดว้ย ขา้พเจา้เชื2อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที2ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื2อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

ทั8งนี8  ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเงื2อนไขต่อกรณีนี8แต่อยา่งใด 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ดงัต่อไปนี8  

1. เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 

ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 8.1 บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทัที�
เกี�ยวขอ้งกนัแห่งหนึ�งซึ� งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เงินลงทุนในหุ้นดงักล่าวคิดเป็น 
ประมาณร้อยละ 14 ของหุน้ทุนทั0งหมดของบริษทันั0น ซึ� งผูถื้อหุน้บางส่วนของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทันั0นดว้ย บริษทัฯไดแ้จง้วา่บริษทัฯไม่มีความตั0งใจที�จะเขา้ไปมีส่วนร่วมบริหารงานในบริษทันั0น                
และไม่มีอิทธิพลเหนือบริษทัดงักล่าว เมื�อเริ�มแรกบริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนในหุน้ดงักล่าวเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาสที� 6 ของปี 6778 มติที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ                   
ใหจ้ดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวใหม่เป็นหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ ณ วนัที� :; ธนัวาคม 6778 หุน้ดงักล่าวแสดงไว้
เป็นเงินลงทุนชั�วคราวในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินประมาณ 938 ลา้นบาท                                 
ในปี 2559 บริษทัฯรับรู้กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ0นจริงจากการตีราคาหลกัทรัพยด์งักล่าว (โดยคาํนวณจากราคา
เสนอซื0อหลงัสุดของหุน้ดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2559) เป็นจาํนวนเงิน 
653 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 2559 กาํไรรายการนี0ทาํให้ผลการดาํเนินงานของ                              
กลุ่มบริษทัและของบริษทัฯเปลี�ยนจากขาดทุนเป็นกาํไร ภายหลงัจากที�มีการจดัประเภทเงินลงทุนนี0ใหม่ 
บริษทัฯมีการซื0อขายหุ้นนี0 ในจาํนวนที�ต ํ�า อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯมีแผนที�จะซื0อขายหุน้เหล่านี0อยา่งสมํ�าเสมอ
ในระยะเวลาอนัใกล ้ 

2. เงินลงทุนชั�วคราวอื�น  

ตามที�กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 8.2 บริษทัฯลงทุนในตัGวแลกเงินของบริษทัที�เกี�ยวขอ้ง
กนั (รายเดียวกบัตามที�กล่าวไวข้า้งตน้) โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวนเงิน                                         
450 ลา้นบาท ตัGวแลกเงินนี0ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ0าประกนั และไม่ไดจ่้ายชาํระคืนเมื�อถึงกาํหนดในเดือนธนัวาคม 
2559 แต่ไดมี้การขยายระยะเวลาการชาํระคืนไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560  นอกจากนี0  บริษทัฯยงัไดล้งทุน
ในตัGวแลกเงินของบริษทัอื�นอีกหลายบริษทั โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวนเงินรวม 
150 ลา้นบาท ตัGวแลกเงินดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ0าประกนั บริษทัฯไดรั้บชาํระคืนตัGวแลกเงินจาํนวน 70                                     
ลา้นบาทแลว้ภายหลงัวนัสิ0นรอบระยะเวลาบญัชี และส่วนที�เหลือไดมี้การขยายระยะเวลาการชาํระคืน
ออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560 บริษทัฯไดมี้การประเมินเครดิตของผูอ้อกตัGวแลกเงินเหล่านี0แลว้ และ                                                 
เชื�อวา่จะไดรั้บชาํระคืนตัGวแลกเงินทั0งหมดในอนาคต โดยไม่มีการผดินดัชาํระคืน 
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3. เงินลงทุนบริษทัยอ่ยในประเทศญี�ปุ่น 

ตามที2กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 12.2.3 และ ขอ้ 12.2.4 ในระหวา่งปี 2559 Tluxe 
Holdings Limited ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดล้งทุนซื8อหุน้สามญัทั8งหมดของบริษทั พีพีเอสเอน็                             
จาํกดั และ บริษทั ซูโม่ พาวเวอร์ จาํกดั จาํนวนเงินประมาณ 254 ลา้นบาท บริษทัเหล่านี0 มีแผนที�จะ               
ดาํเนินการโรงผลิตพลงังานไฟฟ้า(จากความร้อนใตพ้ิภพ)ในประเทศญี�ปุ่น บริษทัฯแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบวา่
โรงผลิตพลงังานไฟฟ้ากาํลงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง และโรงผลิตพลงังานไฟฟ้าบางแห่งยงัไม่มีสัญญา  
การขายไฟใหก้บัลูกคา้ จากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์2ไดม้าและหนี8 สินที2รับมา ณ วนัซื8อกิจการ 
เพื2อปันส่วนตน้ทุนการซื8อธุรกิจใหแ้ก่รายการดงักล่าว และไดท้าํการปรับยอ้นหลงัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื8อ
กิจการ โดยมีผลใหมู้ลค่าสินทรัพยถ์าวรลดลงจาํนวน 22 ลา้นบาท สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ2มขึ8นจาํนวน 52 
ลา้นบาท และบนัทึกค่าความนิยมจาํนวน 220 ลา้นบาท ณ วนัสิ8นปี บริษทัฯไดท้ดสอบการดอ้ยค่าของ                  
ค่าความนิยมดงักล่าวในงบการเงินรวมและไดรั้บรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจาํนวน 201                              
ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมสาํหรับปี 2559 และบนัทึกขาดทุนจากการ          
ดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน $WW ลา้นบาท และค่าเผื2อหนี8สงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที2
เกี2ยวขอ้งกนั (บริษทัยอ่ย) จาํนวน $(' ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปี '((X 

เรื$องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื2องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื2องต่างๆ ที2มีนยัสาํคญัที2สุดตามดุลยพินิจเยี2ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื2องเหล่านี8มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ                 
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั8งนี8  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เรื2องเหล่านี8   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที2ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ2 งไดร้วมความรับผดิชอบที2เกี2ยวกบัเรื2องเหล่านี8ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบที2ออกแบบมาเพื2อตอบสนองต่อการประเมินความเสี2ยงจากการแสดงขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ2 งไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรื2องเหล่านี8
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื2องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื2องมีดงัต่อไปนี8  



4 

การรวมธุรกิจ  

ตามที2กล่าวในวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ที2เนน้เกี2ยวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศญี2ปุ่น และในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 12.2.3 และ ขอ้ 12.2.4 ในระหวา่งปี 2559 Tluxe Holdings Limited ซึ2 งเป็นบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯไดล้งทุนซื8อหุน้สามญัทั8งหมดของบริษทั พีพีเอสเอน็ จาํกดั และ บริษทั ซูโม่ พาวเวอร์ จาํกดั จาํนวน
เงินประมาณ 254 ลา้นบาท  ณ วนัที2ซื8อกิจการบริษทัฯไดรั้บรู้และวดัมูลค่าสินทรัพยที์2ระบุไดที้2ไดม้าและหนี8 สินที2
รับมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม ตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมที2เกิดขึ8นจากการรวมธุรกิจจากการวดัมูลค่าตามวธีิซื8อ ทั8งนี8  
ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัรายการซื8อธุรกิจนี8  เนื2องจากเป็นรายการที2มีสาระสาํคญัต่องบการเงินโดยรวมและฝ่าย
บริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์2ไดม้าและหนี8 สินที2รับมา
ดงักล่าว ทาํใหเ้กิดความเสี2ยงในการรับรู้และวดัมูลค่าของสินทรัพยที์2ระบุไดที้2ไดม้าและหนี8 สินที2รับมา รวมถึงค่า
ความนิยม  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ตกลงและเงื2อนไขในสัญญาซื8อขายธุรกิจ และสอบถามกบัฝ่ายบริหารถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงคใ์นการเขา้ทาํรายการซื8อดงักล่าวเพื2อประเมินวา่รายการซื8อธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามคาํนิยามของการ
รวมธุรกิจภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที2 3 (ปรับปรุง 2558) เรื2อง การรวมธุรกิจหรือไม่ 
นอกจากนี8  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบมูลค่าการซื8อธุรกิจกบัเอกสารประกอบการซื8อธุรกิจและการจ่ายเงินเพื2อประเมิน
วา่มูลค่าดงักล่าวสะทอ้นมูลค่ายติุธรรมของสิ2งตอบแทนที2โอนใหแ้ละไม่รวมถึงตน้ทุนที2เกี2ยวขอ้งกบัการซื8อธุรกิจ 
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์2ระบุไดที้2ไดม้าและหนี8 สินที2รับมา ที2ระบุในเอกสารการวดัมูลค่าตามวธีิซื8อ
ซึ2 งจดัทาํโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาวธีิการและขอ้สมมติต่างๆที2สาํคญัที2ผูป้ระเมินราคาอิสระใชใ้นการ
คาํนวณหามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี8 สิน สอบทานองคป์ระกอบของขอ้มูลในแบบจาํลอง ทดสอบขอ้
สมมติที2สาํคญั เช่น อตัราค่าขายไฟ อตัราดอกเบี8ย อตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ สอบทานอตัราคิดลดโดยปรึกษา
ผูเ้ชี2ยวชาญภายในสาํนกังานฯเพื2อช่วยประเมินขอ้มูลดงักล่าวโดยการเทียบเคียงกบัแหล่งขอ้มูลภายนอกตาม
ฐานความรู้และประสบการณ์ในอดีตของผูเ้ชี2ยวชาญ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกี2ยวกบัรายการซื8อธุรกิจ
ดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

ค่าความนิยม 

ตามที2กล่าวในวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์ที2เนน้เกี2ยวกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในประเทศญี2ปุ่น และในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 18 บริษทัฯบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการจาํนวน 
201 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปีซึ2 งเป็นจาํนวนเงินที2มีสาระสาํคญัในงบการเงินรวม ขา้พเจา้ให้
ความสาํคญัเรื2องการพิจารณาการดอ้ยค่าของค่าความนิยม เนื2องจากการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมถือ
เป็นประมาณการทางบญัชีที2สาํคญัที2ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการระบุหน่วยสินทรัพยที์2ก่อใหเ้กิด
เงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที2กิจการคาดวา่จะไดรั้บจากกลุ่มสินทรัพยน์ั8น รวมถึงการ
กาํหนดอตัราคิดลด ซึ2 งทาํใหเ้กิดความเสี2ยงเกี2ยวกบัมูลค่าของค่าเผื2อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมในการรวมกิจการ 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการกาํหนดหน่วยสินทรัพยที์2ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจาํลองทางการเงินที2ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเลือกใชโ้ดยการทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารวา่สอดคลอ้งตามลกัษณะการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจากนี8  ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบขอ้สมมติที2สาํคญัที2ใชใ้นการประมาณการ
กระแสเงินสดที2คาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยที์2จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯโดยการเปรียบเทียบขอ้
สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกบัผลการดาํเนินงานที2เกิดขึ8น
จริง เพื2อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที2คาดวา่จะไดรั้บในอนาคต
ดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดที2ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยวิเคราะห์ตน้ทุนทางการเงินถวัเฉลี2ยถ่วง
นํ8าหนกัของอุตสาหกรรม นอกจากนี8  ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มูลเกี2ยวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของ                                   
ค่าความนิยม  

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินให้กู้ ยืมแก่กลุ่มบริษัท 

ตามที2เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 12.1.2 และ ขอ้ 6 ณ วนัที2 #$ ธนัวาคม '((X บริษทัฯมี                                  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งหนึ2งจาํนวน 100 ลา้นบาท และเงินใหกู้ย้มืแก่กลุ่มบริษทัจาํนวน 691 ลา้นบาท                            
เพื2อการลงทุนโครงการโรงผลิตพลงังานไฟฟ้าในประเทศญี2ปุ่น ณ วนัที2 #$ ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดพ้ิจารณา                                              
มูลค่าที2คาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินใหกู้ย้มืแก่กลุ่มบริษทั และไดบ้นัทึกขาดทุนจาก                                                     
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 100 ลา้นบาท และบนัทึกค่าเผื2อหนี8สงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มืแก่                                                        
กลุ่มบริษทัจาํนวน 152 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินเฉพาะกิจการ รายการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินที2มี
สาระสาํคญั และในการพิจารณามูลค่าที2คาดวา่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินใหกู้ย้มืแก่                                                          
กลุ่มบริษทัตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมากในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที2บริษทัฯ                                                            
คาดวา่จะไดรั้บจากการลงทุนในโครงการดงักล่าวรวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและขอ้สมมติที2สาํคญั ซึ2 งทาํให้
เกิดความเสี2ยงเกี2ยวกบัมูลค่าของค่าเผื2อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและค่าเผื2อหนี8สงสัยจะสูญ                                                  
ของเงินใหกู้ย้มืแก่กลุ่มบริษทั 

ขา้พเจา้ไดท้าํความเขา้ใจและประเมินขอ้สมมติที2ฝ่ายบริหารใชใ้นการจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
ที2คาดวา่จะไดรั้บจากโครงการดงักล่าว โดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติที2สาํคญักบัแหล่งขอ้มูลต่างๆและแผนธุรกิจ
ของบริษทัฯ รวมถึงเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดที2คาดวา่จะไดรั้บจากโครงการดงักล่าวกบัผลการ
ดาํเนินงานที2เกิดขึ8นจริง เพื2อประเมินการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที2คาดวา่จะ
ไดรั้บในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาอตัราคิดลดที2ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวเิคราะห์ตน้ทุนทาง
การเงินถวัเฉลี2ยถ่วงนํ8าหนกัของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคาํนวณมูลค่าที2คาดวา่จะไดรั้บคืนจาก
โครงการดงักล่าวและเปรียบเทียบกบัมูลค่าเงินลงทุนและเงินใหกู้ย้มืแก่กลุ่มบริษทัเพื2อลงทุนในโครงการดงักล่าว 
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ข้อมูลอื$น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื2น ซึ2 งรวมถึงขอ้มูลที2รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที2แสดงอยูใ่นรายงานนั8น) ซึ2 งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัที2ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี8  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื2นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม
เชื2อมั2นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื2นนั8น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที2เกี2ยวเนื2องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื2นนั8นมี
ความขดัแยง้ที2มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที2ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอื2นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื2อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที2กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที2
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื2อสารเรื2องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที2ในการกาํกบัดูแลทราบเพื2อใหมี้
การดาํเนินการแกไ้ขที2เหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที$ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที2รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี8 โดยถูกตอ้งตามที2ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี2ยวกบัการควบคุมภายในที2ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื2อใหส้ามารถจดัทาํ
งบการเงินที2ปราศจากการแสดงขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 
ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื2อง 
การเปิดเผยเรื2องที2เกี2ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื2องในกรณีที2มีเรื2องดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ
กิจการที2ดาํเนินงานต่อเนื2องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั8งใจที2จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนื2องอีกต่อไปได ้
ผูมี้หนา้ที2ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที2ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื2อใหไ้ดค้วามเชื2อมั2นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ2 งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื2อมั2นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื2อมั2น
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที2มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื2อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที2ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่านี8  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี2ยงผู ้
ประกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี8ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี2ยงที2อาจมีการแสดงขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื2อตอบสนอง
ต่อความเสี2ยงเหล่านั8น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที2เพียงพอและเหมาะสมเพื2อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี2ยงที2ไม่พบขอ้มูลที2ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ2 งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเสี2ยงที2เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื2องจากการทุจริตอาจเกี2ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั8งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที2ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกี2ยวกบัระบบการควบคุมภายในที2เกี2ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื2อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื2อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที2ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที2เกี2ยวขอ้งที2ผูบ้ริหารจดัทาํ 
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• สรุปเกี2ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที2ดาํเนินงานต่อเนื2องของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที2ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที2มีสาระสาํคญัที2เกี2ยวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที2อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเนื2องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที2มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที2เกี2ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที2เปลี2ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ขึ8นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที2ไดรั้บจนถึงวนัที2ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื2องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื8อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที2เกี2ยวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที2เกิดขึ8นโดยถูกตอ้งตามที2ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที2เหมาะสมอยา่งเพียงพอเกี2ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื2อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ
การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้2อสารกบัผูมี้หนา้ที2ในการกาํกบัดูแลเกี2ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที2ไดว้างแผน
ไว ้ประเด็นที2มีนยัสาํคญัที2พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที2มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซึ2ง
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที2ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที2เกี2ยวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดสื้2อสารกบัผูมี้หนา้ที2ในการกาํกบัดูแลเกี2ยวกบัความสัมพนัธ์ทั8งหมดตลอดจนเรื2องอื2นซึ2 ง
ขา้พเจา้เชื2อวา่มีเหตุผลที2บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที2
ขา้พเจา้ใชเ้พื2อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื2องทั8งหลายที2สื2อสารกบัผูมี้หนา้ที2ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื2องต่าง ๆ ที2มีนยัสาํคญัที2สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื2องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื2องเหล่านี8ไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเรื2องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที2ยากที2จะเกิดขึ8น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื2อสารเรื2องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที2ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สาธารณะจะไดจ้ากการสื2อสารดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีที2รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี8 คือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ 

ศิริรัตน์  ศรีเจริญทรัพย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน (`$X 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพนัธ์ 2560 



บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

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

เงินลงทุนชั$วคราว 8

   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - เพื$อคา้ 1,027,602,807    93,895,700         1,027,602,807    93,895,700         

   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - เผื$อขาย 147,306,550       123,342,290       147,306,550       123,342,290       

   อื$นๆ 600,170,159       377,235,646       600,170,159       214,737,466       

ลูกหนี2การคา้และลูกหนี2 อื$น 6, 9 189,729,424       150,274,924       213,848,638       126,263,133       

เงินให้กูย้มืระยะสั2นแก่กิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั -                          96,300,628         -                          96,300,628         

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

สินทรัพยห์มุนเวียนอื$น 21,414,883         23,979,732         5,717,700           7,426,011           

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที$มีภาระคํ2าประกนั 11 7,724,545           7,652,208           7,724,545           7,652,208           

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

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

เงินลงทุนระยะยาวอื$น 14 5,449,590           5,449,590           5,449,590           5,449,590           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้น -                          -                          -                          13,750,000         

ลูกหนี2ระยะยาว 9 -                          -                          -                          -                          

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 6 61,590,100         -                          539,359,740       160,000,000       

อสงัหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน 15 10,375,601         3,364,900           10,375,601         11,243,933         

ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 908,688,178       874,554,134       701,879,376       833,814,558       

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

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

ค่าความนิยม 18 19,082,209         -                          -                          -                          

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

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื$น 11,041,552         538,406              5,182,547           498,406              

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี2

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี0สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั2นจากสถาบนัการเงิน 20 -                          184,515,916       -                          150,000,000       

เจา้หนี2ทรัสตรี์ซีทส์ -                          78,482,500         -                          78,482,500         

เจา้หนี2การคา้และเจา้หนี2 อื$น 6, 21 120,749,437       154,305,998       115,167,978       130,436,791       

เจา้หนี2ค่าหุ้น -                          22,500,000         -                          22,500,000         

เงินกูย้มืระยะสั2นจากกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 6 1,539,753           -                          -                          -                          

เงินกูย้มืระยะสั2นจากกิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั -                          248,274,939       -                          248,274,939       

หุ้นกู ้- ส่วนที$ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ$งปี 22 496,717,568       -                          496,717,568       -                          

หนี2 สินตามสญัญาเช่าระยะยาว - ส่วนที$ถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี 23 918,525              816,231              918,525              816,231              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 116,221              -                          -                          -                          

หนี2 สินหมุนเวียนอื$น 10,015,248         2,871,122           2,848,173           2,034,047           

รวมหนี0สินหมุนเวยีน 630,056,752       691,766,706       615,652,244       632,544,508       

หนี0สินไม่หมุนเวยีน

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                          11,250,000         -                          -                          

หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนที$ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ$งปี 22 979,062,132       -                          979,062,132       -                          

หนี2 สินตามสญัญาเช่าระยะยาว - สุทธิจากส่วนที$ถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี 23 1,491,372           1,429,382           1,491,372           1,429,382           

หนี2 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 127,677,459       -                          126,465,983       -                          

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

รวมหนี0สินไม่หมุนเวยีน 1,119,905,251    23,552,705         1,118,693,775    11,388,885         

รวมหนี0สิน 1,749,962,003    715,319,411       1,734,346,019    643,933,393       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี2

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 489,124,511       489,124,511       489,124,511       489,124,511       

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 41,479,200         41,479,200         41,479,200         41,479,200         

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 56,845,152         56,845,152         56,845,152         56,845,152         

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

องคป์ระกอบอื$นของส่วนของผูถื้อหุ้น (4,977,321)          (1,601,484)          932,684              (5,279,554)          

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

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          12,450,572         -                          -                          

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

รวมหนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,569,307,914    2,309,420,401    3,564,813,246    2,241,132,333    

-                      -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ$งของงบการเงินนี2

กรรมการ

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที& 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หน่วย: บาท)



สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กาํไรขาดทุน:

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,511,287,889        1,674,603,242        1,500,846,772        1,673,265,578        
กาํไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 8.1 649,045,278           +                              649,045,278           +                              
ดอกเบี.ยรับ 39,433,118             12,553,313             56,949,044             12,223,378             
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.1.1 11,106,503             +                              +                              2,025,000               
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.1.1 21,003,504             +                              +                              +                              
กาํไรจากอตัราแลกเปลี2ยน +                              +                              6,311,008               +                              
รายไดอื้2น 8,305,517               15,458,190             11,213,387             20,702,975             
รวมรายได้ 2,240,181,809        1,702,614,745        2,224,365,489        1,708,216,931        
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,295,059,325        1,493,391,095        1,286,143,727        1,492,361,540        
ค่าใชจ่้ายในการขาย 47,523,322             43,690,562             47,523,322 43,594,276
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 161,287,338           154,030,755           146,962,706 153,730,451
ค่าเผื2อหนี.สงสัยจะสูญ 6 +                              +                              152,000,000           +                              
ขาดทุนจากค่าเผื2อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 +                              +                              104,388,734           +                              
ขาดทุนจากค่าเผื2อการดอ้ยค่าเครื2องจกัร 16 71,100,000             +                              71,100,000 +                              
ขาดทุนจากค่าเผื2อการดอ้ยค่าค่าความนิยม 18 201,000,000           +                              +                              +                              
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ +                              36,598,191             +                              36,598,191
ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี2ยน 19,116,677             3,193,943               +                              3,193,943               
รวมค่าใช้จ่าย 1,795,086,662        1,730,904,546        1,808,118,489        1,729,478,401        
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 445,095,147           (28,289,801)            416,247,000           (21,261,470)            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 (15,445,802)            (5,810,154)              +                              +                              
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 429,649,345           (34,099,955)            416,247,000           (21,261,470)            
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (73,613,315)            (11,435,205)            (73,556,445)            (11,432,188)            
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 356,036,030           (45,535,160)            342,690,555           (32,693,658)            
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 27 (116,319,185)          8,471,533               (116,050,789)          8,471,533               
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 239,716,845           (37,063,627)            226,639,766           (24,222,125)            
การดาํเนินงานที�ยกเลกิ

ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที2ยกเลิก 12.1.1 (7,402,697)              (7,572,259)              +                              +                              
กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี 232,314,148           (44,635,886)            226,639,766           (24,222,125)            
  
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี2ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ที2เป็นเงินตราต่างประเทศ (5,910,005)              +                              +                              +                              
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื2อขาย 
   + สุทธิจากภาษีเงินได้ 6,212,238               (5,845,835)              6,212,238               (5,845,835)              
รายการที2จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   + สุทธิจากภาษีเงินได้ 302,233                  (5,845,835)              6,212,238               (5,845,835)              

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   + สุทธิจากภาษีเงินได้ 416,283                  3,892,705               416,283                  2,700,547               
รายการที2จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
    + สุทธิจากภาษีเงินได้ 416,283                  3,892,705               416,283                  2,700,547               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 718,516                  (1,953,130)              6,628,521               (3,145,288)              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 233,032,664           (46,589,016)            233,268,287           (27,367,413)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี.

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)
ส่วนที2เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนื2อง 239,716,845           (37,063,627)            226,639,766           (24,222,125)            
   ขาดทุนจากการดาํเนินงานที2ยกเลิก (2,739,868)              (1,726,033)              +                              +                              

236,976,977           (38,789,660)            226,639,766           (24,222,125)            
ส่วนที2เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที2ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ขาดทุนจากการดาํเนินงานที2ยกเลิก (4,662,829)              (5,846,226)              

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

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม +                              +                              
ส่วนที2เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนื2อง 240,435,361           (40,208,915)            233,268,287           (27,367,413)            
   ขาดทุนจากการดาํเนินงานที2ยกเลิก (2,739,868)              (1,070,346)              +                              +                              

237,695,493           (41,279,261)            233,268,287           (27,367,413)            
ส่วนที2เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที2ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ขาดทุนจากการดาํเนินงานที2ยกเลิก (4,662,829)              (5,309,755)              

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

+                              +                              

กาํไรต่อหุ้น 30

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั.นพื.นฐาน
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที2เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.42                        (0.07)                       0.40                        (0.04)                       

กาํไรต่อหุ้นจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง 30

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั.นพื.นฐาน
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที2เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.43                        (0.07)                       0.40                        (0.04)                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี.

บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื2อง 356,036,030           (45,535,160)            342,690,555           (32,693,658)            
บวก ขาดทุนก่อนภาษีจากการดาํเนินงานที2ยกเลิก (7,453,348)              (7,199,077)              +                              +                              
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 348,582,682           (52,734,237)            342,690,555           (32,693,658)            
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเสื2อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 102,058,708           103,466,299           91,833,660             97,255,690             
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกตัEวแลกเงิน 1,001,707               +                              1,001,707               +                              
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 7,538,309               +                              7,538,309               +                              
   หนี. สูญและค่าเผื2อหนี.สงสัยจะสูญเพิ2มขึ.น (โอนกลบั) 1,442,178               (2,761,799)              1,442,178               (2,761,799)              
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที2จะไดรั้บ (โอนกลบั) (4,851,832)              5,655,977               (4,950,171)              5,576,682               
   ตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือ +                              872,327                  +                              332,671                  
   ขาดทุน (กาํไร) ที2ยงัไม่เกิดขึ.นจากการเปลี2ยนแปลงในมูลค่าหลกัทรัพยเ์พื2อคา้ (643,042,983)          27,467,401             (643,042,983)          27,467,401             
   ขาดทุน (กาํไร) จากการขายหลกัทรัพยเ์พื2อคา้ (2,334,377)              11,795,656             (2,334,377)              11,795,656             
   กาํไรจากการขายหลกัทรัพยเ์ผื2อขาย (3,658,703)              (2,421,652)              (3,658,703)              (2,421,652)              
   ตดัจาํหน่ายภาษีถูกหกั ณ ที2จ่าย +                              229,910                  +                              +                              
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 44,079                    +                              44,079                    +                              
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 159,201                  (8,823,074)              173,219                  (8,643,470)              
   ค่าเผื2อหนี.สงสัยจะสูญเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั +                              +                              152,000,000           +                              
   ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย +                              +                              104,388,734           +                              
   ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเครื2องจกัร 71,100,000             +                              71,100,000             +                              
   ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 201,000,000           +                              +                              +                              
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12.1.1) (11,106,503)            +                              +                              (2,025,000)              
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม (หมายเหตุ 13.1.1) (21,003,504)            +                              +                              +                              
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนบริษทัร่วม 15,445,802             5,810,154               +                              +                              
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,951,747               76,457                    2,796,829               2,021,664               
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื2อคา้ (119,240)                 +                              (119,240)                 +                              
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี2ยนที2ยงัไม่เกิดขึ.นจริง 25,521,556             (49,810)                   (6,816,928)              (43,214)                   
   ดอกเบี.ยรับ (39,463,199)            (12,553,313)            (56,949,044)            (12,223,378)            
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี.ย 65,639,620             10,961,467             64,528,447             9,720,039               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี2ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี. สินดาํเนินงาน 116,905,248           86,991,763             121,666,271           93,357,632             
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ2มขึ.น) ลดลง
   ลูกหนี.การคา้และลูกหนี. อื2น/ลูกหนี.ระยะยาว (44,063,388)            12,886,101             (40,457,461)            17,784,613             
   สินคา้คงเหลือ 124,614,069           (48,412,792)            126,161,474           (42,948,431)            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื2น 3,642,111               (13,965,689)            4,751,311               568,092                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื2น (3,730,740)              (58,276)                   (4,684,141)              (55,776)                   
หนี. สินดาํเนินงานเพิ2มขึ.น (ลดลง)
   เจา้หนี.การคา้และเจา้หนี. อื2น (37,269,313)            (34,022,018)            (27,412,101)            (43,114,569)            
   หนี. สินหมุนเวียนอื2น 8,297,430               (1,202,353)              814,126                  (1,288,699)              
   หนี. สินไม่หมุนเวียนอื2น (561,690)                 (5,767,106)              (561,690)                 (5,767,106)              
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 167,833,727           (3,550,370)              180,277,789           18,535,756             
   จ่ายดอกเบี.ย (41,772,419)            (2,616,886)              (42,465,034)            (1,980,870)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (735,068)                 (7,244,120)              (629,542)                 (7,226,874)              
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 125,326,240           (13,411,376)            137,183,213           9,328,012               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที2มีภาระคํ.าประกนัเพิ2มขึ.น (72,337)                   (6,611,870)              (72,337)                   (6,611,870)              
ซื.อเงินลงทุนชั2วคราว + หลกัทรัพยเ์พื2อคา้ (54,527,408)            (351,541,217)          (54,527,408)            (351,541,217)          
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์พื2อคา้ 36,796,661             248,705,028           36,796,661             248,705,028           
ซื.อเงินลงทุนชั2วคราว + หลกัทรัพยเ์ผื2อขาย (2,503,263,818)       (776,565,822)          (2,503,263,818)       (776,565,822)          
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์ผื2อขาย 2,220,124,558        750,452,546           2,220,124,558        750,452,546           
ซื.อเงินลงทุนชั2วคราวอื2น (1,057,000,000)       (477,235,646)          (1,057,000,000)       (314,737,466)          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั2วคราวอื2น 841,106,655           160,000,000           677,000,000           160,000,000           
เงินใหกู้ยื้มแก่กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนัเพิ2มขึ.น (61,590,100)            +                              (470,539,460)          (160,000,000)          
รับชาํระคืนเงินใหกู้ยื้มระยะสั.นแก่กิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั +                              +                              160,000,000           +                              
เงินใหกู้ยื้มระยะสั.นแก่กิจการที2ไม่เกี2ยวขอ้งกนัเพิ2มขึ.น (119,887,200)          (96,300,628)            (119,887,200)          (96,300,628)            
เงินสดจ่ายสุทธิเพื2อลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12.2) (253,064,561)          (1,107,000)              (100,000,000)          (1,107,000)              
เงินสดจ่ายเพื2อลงทุนในบริษทัร่วม (23,269,876)            (22,500,000)            (22,500,000)            (22,500,000)            
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 23,507,778             22,500,000             23,507,778             22,500,000             
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 30,878,142             +                              30,878,142             +                              
เงินลงทุนระยะยาวอื2นลดลง +                              6,000,000               +                              6,000,000               
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ +                              +                              +                              (13,750,000)            
เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุน้เพิ2มขึ.น +                              11,250,000             +                              +                              
ซื.อที2ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (83,069,769)            (64,714,856)            (28,437,035)            (52,720,513)            
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 848,290                  11,577,623             834,271                  11,050,520             
ซื.อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (833,798)                 (213,157)                 (737,498)                 (155,157)                 
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าโรงงานไฟฟ้า (76,063,774)            +                              +                              +                              
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซื.อสินทรัพย์ (3,600,000)              +                              (3,600,000)              +                              
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซื.อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (64,977,556)            +                              +                              +                              
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื2อคา้ 119,240                  +                              119,240                  +                              
ดอกเบี.ยรับ 31,892,829             9,981,027               27,709,592             8,999,232               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,115,946,044)       (576,323,972)          (1,183,594,514)       (588,282,347)          
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั.นจากสถาบนัการเงินเพิ2มขึ.น (ลดลง) (139,639,774)          172,785,690           (150,000,000)          150,000,000           
เจา้หนี.ทรัสตรี์ซีทส์ลดลง (78,482,500)            (32,722,402)            (78,482,500)            (32,722,402)            
เงินกูยื้มระยะสั.นจากบุคคลที2ไม่เกี2ยวขอ้งกนัเพิ2มขึ.น (ลดลง) (255,433,180)          240,606,842           (255,109,906)          240,606,842           
เงินสดรับจากหุน้กู ้ 1,663,852,206        +                              1,663,852,206        +                              
ชาํระคืนหุน้กู ้ (200,000,000)          +                              (200,000,000)          +                              
ชาํระคืนหนี. สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (1,099,112)              (823,611)                 (1,099,113)              (210,627)                 
เงินสดรับจากการออกหุน้เพิ2มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ +                              290,140,250           +                              290,140,250           
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 989,197,640           669,986,769           979,160,687           647,814,063           
ผลต่างจากการเปลี�ยนแปลงค่างบการเงินลดลง (19,964,460)            +                              +                              +                              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (21,386,624)            80,251,421             (67,250,614)            68,859,728             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 108,492,622           28,241,201             92,603,488             23,743,760             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจากการดาํเนินงานที2ยกเลิก (13,904,175)            (13,499,552)            +                              +                              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 73,201,823             94,993,070             25,352,874             92,603,488             

+                              +                              +                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม
รายการที2ไม่เป็นตวัเงิน
   โอนเปลี2ยนประเภทเงินลงทุนชั2วคราวจากเงินทุนในหลกัทรัพยเ์ผื2อขาย
      เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื2อคา้ 270,599,000           +                              270,599,000           +                              
   การเปลี2ยนแปลงรายการเงินใหกู้ยื้มระยะสั.นแก่กิจการที2ไม่เกี2ยวขอ้งกนั
      เนื2องจากการซื.อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 220,820,280           +                              220,820,280           +                              
   รายการซื.อบริษทัยอ่ยโดยการจ่ายชาํระล่วงหนา้ +                              +                              13,750,000             +                              
   รายการซื.อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการจ่ายชาํระล่วงหนา้ +                              268,000                  +                              +                              
   รายการซื.ออุปกรณ์ที2ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 446,907                  3,086,639               446,907                  1,795,780               
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาว 1,115,300               2,406,950               1,115,300               2,406,950               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

สําหรับปีสิ-นสุดวันที$ 31 ธันวาคม 2559

ส่วนของผูม้ี

ผลตา่งจาก ส่วนเกิน (ต ํ�ากวา่) ทุน ส่วนไดเ้สียที�

การแปลงคา่ ส่วนเกิน (ต ํ�ากวา่) ทุน จากการเปลี�ยนแปลง รวม รวม ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนทุนจากการจ่าย งบการเงินที�เป็น จากการวดัมูลคา่เงินลงทุน สัดส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอื�น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ควบคุม รวม

ที�ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราตา่งประเทศ ในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้

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

ขาดทุนสาํหรับปี ?                             ?                             ?                             ?                             (38,789,660)            ?                             ?                             ?                             ?                             (38,789,660)            (5,846,226)              (44,635,886)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี ?                             ?                             ?                             ?                             3,356,234               ?                             (5,845,835)              ?                             (5,845,835)              (2,489,601)              536,471                  (1,953,130)              

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

ออกหุน้เพิ�มทุนจากการใชส้ิทธิตาม

  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 28) 116,056,100           174,084,150           ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             290,140,250           ?                             290,140,250           

ซืBอเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             (234,554)                 (234,554)                 (234,554)                 ?                             (234,554)                 

ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             4,735,268               4,735,268               4,735,268               16,892,286             21,627,554             

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

?                             

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

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี ?                             ?                             ?                             ?                             236,976,977           ?                             ?                             ?                             ?                             236,976,977           (4,662,829)              232,314,148           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี ?                             ?                             ?                             ?                             416,283                  (5,910,005)              6,212,238               ?                             302,233                  718,516                  ?                             718,516                  

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

บริษทัยอ่ยออกหุน้สามญัเพิ�มทุน (หมายเหตุ 12.1.1) ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             ?                             11,250,000             11,250,000             

ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12.1.1) ?                             ?                             ?                             ?                             3,678,070               ?                             ?                             (3,678,070)              (3,678,070)              ?                             (19,037,743)            (19,037,743)            

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

?                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนีB

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้



กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

ส่วนเกิน (ตํ�ากวา่) ทุน รวม

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน องคป์ระกอบอื�น รวม

ที�ออกและชาํระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนของผูถ้ือหุน้

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

ขาดทุนสาํหรับปี <                                 <                                 <                                 <                                 (24,222,125)              <                                 <                                 (24,222,125)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี <                                 <                                 <                                 <                                 2,700,547                  (5,845,835)                 (5,845,835)                 (3,145,288)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี <                                 <                                 <                                 <                                 (21,521,578)              (5,845,835)                 (5,845,835)                 (27,367,413)              

ออกหุน้เพิ�มทุนจากการใชส้ิทธิตาม

  ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (หมายเหตุ 28) 116,056,100              174,084,150              <                                 <                                 <                                 <                                 <                                 290,140,250              

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

<                                 

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

กาํไรสาํหรับปี <                                 <                                 <                                 <                                 226,639,766              <                                 <                                 226,639,766              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี <                                 <                                 <                                 <                                 416,283                     6,212,238                  6,212,238                  6,628,521                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี <                                 <                                 <                                 <                                 227,056,049              6,212,238                  6,212,238                  233,268,287              

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

<                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี?

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ6นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีสิ&นสุดวันที' () ธันวาคม ,--. 

1. ข้อมูลทั'วไป 

 บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ$ งจดัตั&งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว์นํ& าและสัตว์เลี& ยง ที$อยู่ตามที$            
จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่$ 67/9 หมู่ที$ 9 ถนนพระราม ; (กม. =>) ตาํบลบางขนัแตก อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี& จดัทําขึ& นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที$กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี         
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวนัที$            
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที$บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี&  

 งบการเงินนี&ไดจ้ดัทาํขึ&นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื$นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี& ไดจ้ดัทาํขึ&นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 
(ซึ$ งต่อไปนี& เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ$ งต่อไปนี& เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี&   

  จดัตั&งขึ&นใน อตัราร้อยละ 
ชื$อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2559 2558 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อยที'ถือหุ้นโดยบริษัทฯ     
บริษทั นิปปอน ฟู้ ด โปรดกัส์ จาํกดั  
   (เดิมชื$อ “บริษทั ไทยลกัซ์ ฟู้ ด  
      โปรดกัส์ จาํกดั”) 

 
 
ผลิตและจาํหน่ายอาหารแช่แขง็ 

 
 

ไทย 

 
 

Q 

 
 

55 
บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จาํกดั 
   (เดิมชื$อ “บริษทั ไทย ดีมีเทอร์ จาํกดั”) 

 
จาํหน่ายวตัถุดิบอาหารสตัว ์

 
ไทย 

 
100 

 
100 

บริษทั ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จาํกดั ลงทุนในธุรกิจพลงังาน ไทย 100 Q 
บริษัทย่อยที'ถือหุ้นโดย 

   บริษัท ทลีกัซ์ พาวเวอร์ จํากดั 

    

Tluxe Investments Limited ลงทุนในบริษทัอื$น สาธารณรัฐมอริเชียส 100 Q 
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  จดัตั&งขึ&นใน อตัราร้อยละ 
ชื$อบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2559 2558 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อยที'ถือหุ้นโดย  

   Tluxe Investments Limited 

    

Tluxe Holdings Limited ลงทุนในบริษทัอื$น เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง 

100 Q 

บริษัทย่อยที'ถือหุ้นโดย  

   Tluxe Holdings Limited 

    

บริษทั พีพีเอสเอน็ จาํกดั ธุรกิจพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ ญี$ปุ่น 100 Q 
บริษทั ซูโม่ พาวเวอร์ จาํกดั ธุรกิจพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ ญี$ปุ่น 100 Q 
บริษัทย่อยที'ถือหุ้นโดย  

   บริษัท พพีเีอสเอน็ จาํกดั 

    

บริษทั โอโทเมยามา เอนเนอร์ย ีจาํกดั ธุรกิจพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ ญี$ปุ่น 100 Q 
บริษัทย่อยที'ถือหุ้นโดย  

   บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จาํกัด 

    

บริษทั เอส พาวเวอร์ จาํกดั ธุรกิจพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ ญี$ปุ่น 100 Q 
SNS Power Company Limited ธุรกิจพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ ญี$ปุ่น 100 Q 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที$เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที$เขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั$งการกิจกรรมที$
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั&นได ้

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั&งแต่วนัที$บริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที$บริษทัฯสิ&นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั&น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ&นโดยใชน้โยบายการบญัชีที$สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหนี& สินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซึ$ งจดัตั&งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี$ยน ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี$ยนถวัเฉลี$ยรายเดือน ผลต่างซึ$ งเกิดขึ&นจากการแปลงค่าดงักล่าวได้แสดงไวเ้ป็นรายการ 
“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที$เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี$ยนแปลงส่วนของ                         
ผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกันที$มีสาระสําคญัได้ถูกตดัออกจาก       
งบการเงินรวมนี&แลว้ 
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ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียที$ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษัทย่อยส่วนที$ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที'เริ'มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง ;99n) 
และฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที$ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ$ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที$เริ$ มในหรือหลังวนัที$ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ&นเพื$อให้มีเนื&อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติั
ทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี& ไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที'จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่
จาํนวนหลายฉบบั ซึ$ งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที$มีรอบระยะเวลาบญัชีที$เริ$มในหรือหลงัวนัที$ 1 
มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ&นเพื$อให้มีเนื&อหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ
คาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเชื$อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมื$อนํามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินที$มีการ
เปลี$ยนแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปนี&  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที' ,R (ปรับปรุง ,--.) เรื'อง งบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี& ก ําหนดทางเลือกเพิ$มเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย                             
เงินลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธี
ส่วนได้เสียได้ ตามที$อธิบายไวใ้นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที$  ;n (ปรับปรุง ;997) เรื$ อง เงินลงทุนใน                                       
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั&งนี&  กิจการตอ้งใชว้ิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกนัสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท
และหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตอ้ง
ปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั  
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มาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เนื$องจากฝ่ายบริหารได้
พิจารณาแลว้วา่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการตามเดิม 

4. นโยบายการบัญชีที'สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื$อบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนความเสี$ยงและผลตอบแทนที$มีนยัสําคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซื้&อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ$ม สาํหรับสินคา้ที$ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการขายไฟฟ้า 

 รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ารับรู้เมื$อบริษทัฯได้โอนความเสี$ยงและผลตอบแทนที$มีนัยสําคญัให้กบัผูซื้&อแล้ว 
ตามปริมาณไฟฟ้าที$จ่ายจริงและตามอตัราที$กาํหนดในสัญญาซื&อขาย รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าแสดงมูลค่า
ตามราคาในใบกาํกบัภาษีโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ$ม 

รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เมื$อไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั&นความสาํเร็จของงาน 

 ค่าเช่ารับ 

 ค่าเช่ารับจะบนัทึกเป็นรายไดต้ามอตัราที$ระบุในสัญญาเช่า โดยถือตามเกณฑสิ์ทธิ 

 ดอกเบี�ยรับ 

 ดอกเบี&ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที$แทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื$อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2  เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั& นที$มีสภาพ
คล่องสูง ซึ$ งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัที$ได้มาและไม่มีข้อจาํกดัในการ     
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนี&การค้า 

 ลูกหนี&การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที$จะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื$อหนี& สงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที$อาจเกิดขึ& นจากการเก็บเงินจากลูกหนี& ไม่ได้ ซึ$ งโดยทั$วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี&   
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4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนQออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที$จะ
ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ$ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซึ$ งใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง 
และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อ วสัดุสิ&นเปลืองและอะไหล่เครื$องจกัรแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลี$ยหรือมูลค่าสุทธิที$
จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ$ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ$งของตน้ทุนการผลิตเมื$อมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื$อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี$ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื$อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี$ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$น และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน   
เมื$อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั&นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี& ที$จะครบกาํหนดชาํระในหนึ$งปี รวมทั&งที$จะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่าตาม
วธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ$ากวา่มูลค่าตราสารหนี&ตามอตัราดอกเบี&ยที$
แทจ้ริง ซึ$ งจาํนวนที$ตดัจาํหน่าย/รับรู้นี& จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบี&ยรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที$ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั$วไป ซึ$ งแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื$อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมที$แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที$แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี                 
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื$อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื&อหลงัสุด ณ สิ&นวนัทาํการ
สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหนี&คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับ
ดว้ยค่าความเสี$ยงที$เหมาะสม มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วย
ลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉลี$ยถ่วงนํ&าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีที$มีการโอนเปลี$ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ$ งไปเป็นอีกประเภทหนึ$ ง บริษทัฯและบริษทั
ย่อยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที$โอนเปลี$ยนประเภทเงินลงทุน                           
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที$โอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอื$นของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที$มีการโอนเปลี$ยน 
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 เมื$อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ$งตอบแทนสุทธิที$ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื'อการลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ$มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุนในราคาทุนซึ$ งรวมตน้ทุนการทาํรายการ 
หลงัจากนั&น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื$อมราคาสะสมและค่าเผื$อ
การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเสื$อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุนที$เป็นอาคารคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ ;r ปี ค่าเสื$ อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื$อการลงทุนรวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื$อมราคาสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุนที$เป็นที$ดิน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินที$ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนในปีที$ตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื'อมราคา 

 ที$ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื$อมราคาสะสมและค่าเผื$อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเสื$ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงันี&   

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5, 10, 20  ปี  5, 20  ปี  
เครื$องจกัรและอุปกรณ์   5, 10  ปี  5, 15   ปี 
เครื$องตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน  5  ปี  3, 5  ปี 
ยานพาหนะ  5  ปี  5  ปี 

 ค่าเสื$อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื$อมราคาสาํหรับที$ดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื$อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื$อบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการ
สินทรัพยน์ั&นออกจากบญัชี 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเริ$มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เริ$มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื$อการดอ้ยค่าสะสม 
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั&น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที$มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั&น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื$อมีขอ้
บ่งชี& วา่สินทรัพยน์ั&นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ&นปีเป็นอยา่งน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที$มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดั มีดงันี&  

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ >r ปี t ปี 
สิทธิบตัร   n ปี     Q 
สิทธินํ&าพุร้อน     Q 15 ปี 
สิทธิในสัญญาขายไฟฟ้า     Q 15 Q 16 ปี 

4.9 ค่าความนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ$มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ$ งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที$สูงกวา่มูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที$ไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที$ไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ 
บริษทัฯจะรับรู้ส่วนที$สูงกวา่นี& เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื$อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเมื$อใดก็ตามที$มีขอ้บ่งชี&ของการดอ้ยค่าเกิดขึ&น 

 เพื$อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมที$เกิดขึ&นจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยที์$ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์$ก่อใหเ้กิดเงินสด)ที$คาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์เพิ$มขึ&นจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าที$คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพย์ที$ ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที$ ก่อให้เกิดเงินสด)                            
หากมูลค่าที$คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์$ก่อให้เกิดเงินสดตํ$ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที$เกี$ยวข้องกันกับบริษทัฯและบริษทัย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที$มีอาํนาจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยหรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากนี& บุคคลหรือกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที$มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้มซึ$ งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯ ที$มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่ายานพาหนะที$ความเสี$ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์$เช่าหรือ
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที$ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ$ากวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า
หกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี& สินระยะยาว ส่วนดอกเบี&ยจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์$ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื$อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพยที์$เช่า  

 สัญญาเช่าที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที$ความเสี$ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที$จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ$ งเป็นสกุลเงินที$ใช้ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที$รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที$ใช้
ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั&น 

 รายการที$เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี$ยน ณ วนัที$เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี& สินที$เป็นตวัเงินซึ$ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี$ยน         
ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนที$เกิดจากการเปลี$ยนแปลงในอตัราแลกเปลี$ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที$ดิน อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยที์$ไม่มีตวัตนอื$นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งชี& วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 
และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าเมื$อมูลค่าที$คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ$ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั&น ทั&งนี& มูลค่าที$
คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที$กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดก่อนภาษีที$สะทอ้นถึงการประเมินความเสี$ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเสี$ยงซึ$ งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์$กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที$ดีที$สุดซึ$ งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์
ซึ$ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที$กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย 
โดยการจาํหน่ายนั&นผูซื้&อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี$ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้$ไม่มีความเกี$ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี& ที$แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยที์$รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าที$คาดวา่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยน์ั&น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที$รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื$อมีการเปลี$ยนแปลง
ประมาณการที$ใช้กาํหนดมูลค่าที$คาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั& งล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์$เพิ$มขึ&นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า ตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่า
ตามบญัชีที$ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะบนัทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั&นแสดงดว้ยราคาที$ตีใหม่ การกลบัรายการส่วนที$เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีที$ควร
จะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ$ม 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื$อ
เกิดรายการ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั&งกองทุนสํารองเลี&ยงชีพ ซึ$ งประกอบดว้ยเงินที$พนกังานจ่ายสะสมและ
เงินที$บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี&ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินที$บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี&ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที$เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื%นของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที$ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื$อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอื$นๆ ซึ$ งบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั& น บริษัทฯจัดให้ มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื$นของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาํนวณหนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื$นของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยที$ประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี$ยวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระผูกพนัดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื$นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

4.15 ประมาณการหนี&สิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี& สินไวใ้นบญัชีเมื$อภาระผกูพนัซึ$ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตได้เกิดขึ&นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื$อปลดเปลื&องภาระผูกพนันั&น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนั
นั&นไดอ้ยา่งน่าเชื$อถือ  

4.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณท์ที'ชําระด้วยตราสารทุน 

 บริษทัฯบนัทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื&อหุ้น โดย
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามระยะเวลาให้ไดรั้บสิทธิซื&อหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว ต้องใช้ดุลยพินิจในการวดัมูลค่า 
รวมทั&งสมมติฐานต่างๆที$เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื&อหุ้น ความผนัผวนของราคาหุ้น และอตัราเงินปันผล 
เป็นตน้ 
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4.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที$คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์$กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั$วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหนี& สิน ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี& สินที$เกี$ยวขอ้งนั&น 
โดยใชอ้ตัราภาษีที$มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี& สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั$วคราวที$ตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั$วคราวที$ใช้หักภาษี รวมทั& ง              
ผลขาดทุนทางภาษีที$ยงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าที$มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที$บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที$จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั$วคราวที$ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที$ยงัไม่ไดใ้ชน้ั&น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีทุกสิ&นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทั&งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที$เกิดขึ&น
เกี$ยวขอ้งกบัรายการที$ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.18 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาซื&อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลูกหนี&และเจา้หนี&ตามสัญญาซื&อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปลี$ยน ณ วนั
สิ&นรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนที$ยงัไม่เกิดขึ&นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูก
บนัทึกใน ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดที$เกิดขึ&นจากการทาํสัญญาจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ย
วธีิเส้นตรงตามอายขุองสัญญา 
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4.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที$คาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที$จะตอ้งจ่ายเพื$อโอน
หนี& สินให้ผูอื้$นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที$เกิดขึ&นในสภาพปกติระหว่างผูซื้& อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัที$วดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซื&อขายในตลาดที$มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี& สินซึ$ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที$เกี$ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที$ไม่มีตลาดที$มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี& สินที$มีลักษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื&อขายในตลาดที$มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที$เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลที$
สามารถสังเกตไดที้$เกี$ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี& สินที$จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั&นใหม้ากที$สุด  

 ลาํดบัชั&นของมูลค่ายุติธรรมที$ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี& สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที$นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี&  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื&อขายของสินทรัพยห์รือหนี& สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที$มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื$นที$สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี& สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ 
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที$ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี$ยวกบักระแสเงินในอนาคตที$กิจการประมาณขึ&น  

 ทุกวนัสิ&นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ลาํดบัชั&นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี& สินที$ถืออยู ่ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานที$มีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ&นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที'สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื$องที$มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี& ส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินที$แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที$แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที$เกิดขึ&นจริง
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนที$ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที$สาํคญัมีดงันี&  

 ค่าเผื'อหนี&สงสัยจะสูญของลูกหนี&และเงินให้กู้ยมื 

 ในการประมาณค่าเผื$อหนี&สงสัยจะสูญของลูกหนี& และเงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที$คาดวา่จะเกิดขึ&นจากลูกหนี&แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี& ที$คงค้าง สภาวะเศรษฐกิจที$ เป็นอยู่ในขณะนั& น และความสามารถในการชําระคืนจาก                          
ผลประกอบการของลูกหนี&  เป็นตน้ 
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 การจัดประเภทเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื'อค้า 

 ในการพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื$อค้า ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
แนวโนม้ของราคาหลกัทรัพยใ์นตลาด สภาวะตลาดทุนในปัจจุบนั เหตุการณ์ที$จะเกิดในอนาคต และความ
ตั&งใจของฝ่ายบริหารในการเจาะจงถือไวเ้พื$อการเก็งกาํไร ถึงแมว้า่บริษทัฯจะมีอตัราการหมุนเวียนของการ
ซื&อขายในหลกัทรัพยด์งักล่าวตํ$า  

 ค่าเผื'อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯจะตั&งค่าเผื$อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื$อขาย เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุน
ทั$วไปเมื$อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื$อมี
ขอ้บ่งชี&ของการดอ้ยค่า การที$จะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานาน
หรือไม่นั&นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื'อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื$ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื$อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี$ยนแปลงเกิดขึ&น 

 นอกจากนี&  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที$คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ$ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั&น 
ในการนี& ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที$เกี$ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ$ ง
เกี$ยวเนื$องกบัสินทรัพยน์ั&น 

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที$ไดม้า ตลอดจนการทดสอบการ
ด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที$คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพยที์$ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั&งการเลือกอตัราคิดลดที$เหมาะสมในการ
คาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั&นๆ  

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั$วคราวที$ใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที$ไม่ไดใ้ชเ้มื$อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที$จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั$วคราวและขาดทุนนั&น ในการนี& ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ประมาณการวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที$คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื'นของ

พนักงาน 

 หนี& สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื$นของพนักงาน ประมาณขึ&นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึ$ งต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่างๆในการ
ประมาณการนั&น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ&นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี$ยนแปลง
ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณท์ที'ชําระด้วยตราสารทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ตอ้งใช้ดุลยพินิจในการวดัมูลค่า รวมทั&งสมมติฐานต่างๆที$
เหมาะสม เช่น อายขุองสิทธิซื&อหุน้ ความผนัผวนของราคาหุน้ และอตัราเงินปันผล เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที'เกี'ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที$สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงื$อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที$ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที$
เกี$ยวขอ้งกนัเหล่านั&น ซึ$ งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายวตัถุดิบ Q Q 1 2 ราคาตลาด 
ค่าเช่ารับ Q Q 3 5 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบี&ยรับ Q Q 20 3 อตัราร้อยละ t Q 8 ต่อปี 
รายไดอื้$น Q Q Q 1 ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกบักิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั      
ดอกเบี&ยรับ 22 Q 22 Q อตัราร้อยละ 5 Q = ต่อปี 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั ณ วนัที$ t> ธนัวาคม ;997 และ ;99n มีรายละเอียดดงันี&  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เงนิลงทุนชั'วคราวอื'น \ กิจการที'เกี'ยวข้องกนั (หมายเหตุ ])     

กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 450,000 Q 450,000 Q 

รวมเงินลงทุนชั$วคราวอื$น Q กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 450,000 Q 450,000 Q 

     

ลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อื'น \ กจิการที'เกี'ยวข้องกนั (หมายเหตุ .)     
บริษทัยอ่ย Q Q 26,434 786 
บริษทัร่วม 605 Q Q Q 
กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 571 Q 571 Q 
บุคคลที$เกี$ยวขอ้ง (กรรมการของบริษทัยอ่ย) 1 Q Q Q 

รวมลูกหนี&การคา้และลูกหนี& อื$น Q กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 1,177 Q 27,005 786 

     

เจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อื'น \ กจิการที'เกี'ยวข้องกนั (หมายเหตุ 21)     
บริษทัยอ่ย Q Q Q 16 
กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั (กรรมการร่วมกนั) 47 Q Q Q 
บุคคลที$เกี$ยวขอ้งกนั (กรรมการของบริษทัยอ่ย) 979 Q Q Q 

รวมเจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื$น Q กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 1,026 Q Q 16 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั  

ยอดคงคา้งของเงินให้กู้ยืมระยะยาวของบริษทัฯแก่กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั ณ วนัที$ t> ธันวาคม ;997 และ                         
การเคลื$อนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี&   

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที$ 

1 มกราคม 
2559 

 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที$                     

31 ธนัวาคม 
2559 

 
เพิ$มขึ&น 

ระหวา่งปี 
 

เงินใหกู้ย้มื 

บริษทั เอม็ลกัซ์ เอนเนอร์ย ีจาํกดั บริษทัร่วม Q 61,590 Q 61,590 

รวม  Q 61,590 Q 61,590 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัร่วมมีอตัราดอกเบี&ยร้อยละ 3 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนสิงหาคม 2561 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที$ 

1 มกราคม 
2559 

เพิ$มขึ&น 
จากการซื&อ

บริษทัยอ่ยใน
ระหวา่งปี 

 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที$                     

31 ธนัวาคม 
2559 

 
เพิ$มขึ&น 

ระหวา่งปี 
 

เงินใหกู้ย้มื 

บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล       
   บิสซิเนส จาํกดั (เดิมชื$อ     
   “บริษทั ไทย ดีมีเทอร์ จาํกดั”) บริษทัยอ่ย 160,000 Q Q (160,000) Q 
บริษทั ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย Q Q 166,659 Q 166,659 
บริษทั พพีเีอสเอน็ จาํกดั บริษทัยอ่ย Q 220,820 303,881 (83,729) 440,972 

บริษทั ซูโม่ พาวเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย Q Q 83,729 Q 83,729 

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

หกั: ค่าเผื$อหนี&สงสัยจะสูญ  Q Q (152,000) Q (152,000) 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว Q สุทธิ  160,000 220,820 402,269 (243,729) 539,360 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมเพื$อลงทุนในโครงการผลิตพลงังานไฟฟ้า (พลงังานความร้อนใต้
พิภพ) ที$ประเทศญี$ปุ่น เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบี&ยร้อยละ t Q n ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนเมื$อทวงถาม อยา่งไร
ก็ตาม บริษัทฯไม่คาดว่าจะมีการเรียกชําระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวภายใน > ปี บริษัทฯจึงจดัประเภทเงินให้กู้ยืม
ดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบการเงิน 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ระเมินมูลค่าที$คาดว่าจะไดรั้บคืนจากมูลค่าจากการใช้ของโครงการผลิตพลงังาน
ไฟฟ้าดงักล่าวขา้งตน้ ด้วยวิธีประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที$กิจการคาดว่าจะได้รับและคาํนวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนั พบว่า มูลค่าที$คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ$ากว่ามูลค่าตามบญัชีของเงินให้กูย้ืม จึงพิจารณาบนัทึกค่าเผื$อหนี&
สงสัยจะสูญจาํนวน 152 ลา้นบาท 

เงินกูย้มืระยะสั&นจากกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินกู้ยืมระยะสั& นจากกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั ณ วนัที$ t> ธันวาคม ;997 และการเคลื$อนไหว
ของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี&  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที$ 

1 มกราคม 
2559 

เพิ$มขึ&น 
จากการซื&อ

บริษทัยอ่ยใน
ระหวา่งปี 

เพิ$มขึ&น 
ระหวา่งปี 

ผลต่างจากการ
แปลงค่า 

งบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที$                     

t> ธนัวาคม 
2559 

 
 

เงินกูย้มื 

Dual Energy Co., Ltd. กรรมการร่วมกนั Q 1,671 Q (131) 1,540 

รวม  Q 1,671 Q (131) 1,540 
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เงินกูย้มืระยะสั&นจากกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบี&ยร้อยละ 3 ต่อปี บริษทัยอ่ยชาํระคืนเงินกูย้มืดงักล่าว
ทั&งจาํนวนในเดือนมกราคม 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ&นสุดวนัที$  t> ธันวาคม ;997 และ ;99n บริษทัฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานที$ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั&น 16 16 12 15 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 1 1 

รวม 17 17 13 16 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารข้างต้นได้รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของส่วนการดาํเนินงานที$ยกเลิกสําหรับปีสิ&นสุดวนัที$ 31 ธันวาคม 2559 และ ;99n จาํนวน 0.5                       
ลา้นบาท และ 1.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เงินสด 351 125 347 59 
เงินฝากธนาคาร 72,851 108,367 25,006 92,544 

รวม 73,202 108,492 25,353 92,603 

ณ วนัที$ t> ธนัวาคม ;997 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี&ยระหวา่งร้อยละ 0.0 ถึง 0.5 ต่อปี (;99n: ร้อยละ 
r.> ถึง r.= ต่อปี) 



 18 

8. เงินลงทุนชั'วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื$อคา้ Q มูลค่ายติุธรรม 1,027,603 93,896 1,027,603 93,896 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื$อขาย Q ราคาทุน 146,142 129,942 146,142 129,942 
บวก: ส่วนเกิน (ตํ$ากวา่) ทุนจากการเปลี$ยนแปลง          
         มูลค่าเงินลงทุน 

 
1,165 

 
(6,600) 

 
1,165 

 
(6,600) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื$อขาย Q มูลค่ายติุธรรม 147,307 123,342 147,307 123,342 
อื$นๆ 600,170 377,236 600,170 214,737 

รวม 1,775,080 594,474 1,775,080 431,975 

8.1 ในปี 2558 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที� เกี�ยวข้องกันแห่งหนึ� งซึ� งจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เงินลงทุนในหุ้นดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั   
นั-น ซึ� งผูถื้อหุ้นบางส่วนของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทันั-นดว้ย ทั-งนี-  บริษทัฯไม่มีความตั-งใจที�จะเขา้ไป
มีส่วนร่วมบริหารงานในบริษทันั-นและไม่มีอิทธิพลเหนือบริษทัดงักล่าว เงินลงทุนนี-แสดงไวเ้ป็นเงินลงทุน
ในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ต่อมา เมื$อวนัที$ 24 มิถุนายน 2559 ที$ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้โอนเปลี$ยน
ประเภทเงินลงทุนชั$วคราวดงักล่าวจากหลกัทรัพยเ์ผื$อขาย เป็นหลกัทรัพยเ์พื$อคา้ซึ$ งมีมูลค่า 271 ล้านบาท 
บริษทัฯไดป้รับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัที$โอนเปลี$ยนประเภทเงินลงทุน  
ผลแตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที$โอน จาํนวน 1.4 ลา้นบาท บนัทึกเป็นกาํไรจาก
เงินลงทุนในหลกัทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนของบริษทัฯ  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนดงักล่าวแสดงมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 938 ล้านบาท และบริษทัฯรับรู้
กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ-นจริงจากการตีราคาหลกัทรัพยด์งักล่าว (โดยคาํนวณจากราคาเสนอซื-อหลงัสุดของหุ้นใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2559) เป็นจาํนวนเงิน 653 ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนสําหรับปี 2559 ถึงแมว้่าภายหลงัจากที�มีการจดัประเภทเงินลงทุนใหม่ บริษทัฯมีการซื-อขายหุ้นนี-    
ในจาํนวนที�ต ํ�า ฝ่ายบริหารของบริษทัฯยงัคงจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยเ์พื$อคา้เนื$องจากฝ่าย
บริหารมีความตั&งใจที$จะถือเงินลงทุนดังกล่าวเพื$อการลงทุนระยะสั& น โดยพิจารณาจากภาวะตลาดและ
เหตุการณ์ที$จะเกิดในอนาคตและมีแผนที�จะซื-อขายหุน้เหล่านี-อยา่งสมํ�าเสมอในระยะเวลาอนัใกล ้ 
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8.2 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนชั$วคราวอื$นเป็นตั~วแลกเงินที$มีอตัราดอกเบี& ยร้อยละ 5.4 และ 5.9 ต่อปี 
(2558: ร้อยละ 5.1 ต่อปี) ตั~วแลกเงินดงักล่าวจาํนวน 450 ลา้นบาท เป็นตั~วแลกเงินของบริษทัที$เกี$ยวขอ้งกนั
แห่งหนึ$ ง ตั?วแลกเงินนี- ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ- าประกนั และไม่ได้จ่ายชาํระคืนเมื�อถึงกาํหนดในเดือนธันวาคม 
2559 แต่ไดมี้การขยายระยะเวลาการชาํระคืนไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560 นอกจากนี-  บริษทัฯยงัไดล้งทุนใน
ตั?วแลกเงินของบริษทัอื�นอีกหลายบริษทั โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจาํนวนเงินรวม 150        
ลา้นบาท ตั?วแลกเงินดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ- าประกนั ทั-งนี-  บริษทัฯไดรั้บชาํระคืนตั?วแลกเงินจาํนวน 70 
ล้านบาทแล้วภายหลังวนัสิ-นรอบระยะเวลาบัญชี และส่วนที�เหลือได้มีการขยายระยะเวลาการชําระคืน
ออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯได้มีการประเมินเครดิตของผูอ้อกตั?วแลกเงินเหล่านี- แล้ว และ   
บริษทัฯเชื�อวา่จะไดรั้บชาํระคืนตั-งแลกเงินทั-งหมดในอนาคต โดยไม่มีการผดินดัชาํระคืน  

8.3 ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื$อขายมูลค่าตามบญัชี 2,220 ลา้นบาท (2558: 747 
ลา้นบาท) และรับรู้กาํไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน 3 ลา้นบาท (2558:                              
; ล้านบาท) ทั& งนี&  จาํนวนดังกล่าวได้รวมกาํไรที$โอนมาจากรายการกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื$อขายสุทธิจากภาษีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$นในระหว่างปีจาํนวน 0.6 ล้านบาท (;99n: 0.6                              
ลา้นบาท) 
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9. ลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อื'น/ลูกหนี&ระยะยาว 

9.1 ลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อื'น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ลกูหนี&การคา้ Q กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั     
อายหุนี&คงคา้งนบัจากวนัที$ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ Q Q Q 21 
คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  Q Q Q 71 
รวมลกูหนี&การคา้ Q กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั Q Q Q 92 
ลกูหนี&การคา้ Q กิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั     
อายหุนี&คงคา้งนบัจากวนัที$ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 139,406 115,235 137,698 98,420 
คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  23,505 33,755 23,505 26,175 
3 Q 6 เดือน 1,244 997 1,244 827 
6 Q 12 เดือน 2,710 2,412 2,710 2,406 
มากกวา่ 12 เดือน 1,347 1,942 1,347 1,923 

รวม 168,212 154,341 166,504 129,751 
หกั: ค่าเผื$อหนี&สงสยัจะสูญ (4,679) (4,743) (4,679) (4,743) 
รวมลกูหนี&การคา้ Q กิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั, สุทธิ 163,533 149,598 161,825 125,008 
รวมลกูหนี&การคา้ Q สุทธิ 163,533 149,598 161,825 125,100 
ลกูหนี& อื$น     
ลกูหนี&จากการจาํหน่ายเงินลงทุน 24,989 Q 24,989 Q 
ลกูหนี& กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 161 Q 2,108 42 
ลกูหนี& กิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั Q 209 Q 1 
ดอกเบี&ยคา้งรับจากกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 1,016 Q 24,897 652 
ดอกเบี&ยคา้งรับจากกิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั 30 468 30 468 
รวมลกูหนี& อื$น 26,196 677 52,024 1,163 
รวมลกูหนี&การคา้และลกูหนี& อื$น Q สุทธิ 189,729 150,275 213,849 126,263 

9.2 ลูกหนี&ระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี& ระยะยาวนี& เป็นลูกหนี& การคา้หลายรายซึ$ งคา้งชาํระเป็นเวลานานและอยูใ่นระหว่าง
ดาํเนินคดีของบริษัทฯ บริษัทฯตั& งค่าเผื$อหนี& สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี& ดังกล่าวโดยคาํนึงถึงราคาขาย
ทอดตลาดของหลกัประกนัหรือมูลค่าหลกัประกนั ณ วนัที$ t> ธนัวาคม ;997 บริษทัฯไดต้ั&งค่าเผื$อหนี&สงสัย
จะสูญเป็นจาํนวน 55 ลา้นบาท (2558: 56 ลา้นบาท) 



 21 

10. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  รายการปรับลดราคาทุน   
 ราคาทุน ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที$จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือQสุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคา้สาํเร็จรูป 49,397 64,661 (4,400) (540) 44,997 64,121 
งานระหวา่งทาํ Q 5,656 Q (550) Q 5,106 
วตัถุดิบ 103,007 232,022 (1,583) (12,410) 101,424 219,612 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 40,844 39,289 Q Q 40,844 39,289 
ภาชนะบรรจุหีบห่อและ        

วสัดุสิ&นเปลือง 16,083 17,123 (3,448) (2,649) 12,635 14,474 
อะไหล่เครื$องจกัร 29,258 27,275 (6,623) (6,116) 22,635 21,159 

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

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  รายการปรับลดราคาทุน   
 ราคาทุน ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที$จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือQสุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคา้สาํเร็จรูป 49,397 57,196 (4,400) Q 44,997 57,196 
วตัถุดิบ 103,007 227,034 (1,583) (12,239) 101,424 214,795 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 40,844 39,289 Q Q 40,844 39,289 
ภาชนะบรรจุหีบห่อและ        

วสัดุสิ&นเปลือง 16,083 14,203 (3,448) (2,649) 12,635 11,554 
อะไหล่เครื$องจกัร 29,258 27,028 (6,623) (6,116) 22,635 20,912 

รวม 238,589 364,750 (16,054) (21,004) 222,535 343,746 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯมีการบันทึกการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจาํนวน 9         
ลา้นบาท โดยนาํไปหักจากตน้ทุนขาย (;99n: บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น
มูลค่าสุทธิที$จะไดรั้บเป็นจาํนวน 6 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ$ งของตน้ทุนขาย และบริษทัยอ่ยบนัทึก
การปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที$จะไดรั้บ เป็นจาํนวน > ลา้นบาท โดยแสดงเป็น
ส่วนหนึ$งของตน้ทุนขายและมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน > ลา้นบาท โดยนาํไป
หกัจากตน้ทุนขาย) 
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11. เงินฝากธนาคารที'มีภาระคํ&าประกนั 

 ยอดคงเหลือนี&  คือ เงินฝากประจาํซึ$ งบริษทัฯไดน้าํไปคํ&าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที$แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี&  

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื$อการดอ้ยค่า 

ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิราคาทุน Q สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัทย่อยที'ถือหุ้นโดยบริษัทฯ           

บริษทั นิปปอน ฟู้ด โปรดกัส์ จาํกดั  

   (เดิมชื$อ “บริษทั ไทยลกัซ์ ฟู้ด โปรดกัส์ จาํกดั”) 125,000 100,000 Q 55 Q 39,288 Q (14,274) Q 25,014 

บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จาํกดั 

   (เดิมชื$อ “บริษทั ไทย ดีมีเทอร์ จาํกดั”) 3,000 3,000 100 100 3,000 3,000 Q Q 3,000 3,000 

บริษทั ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จาํกดั 100,000 Q 100 Q 100,000 Q (100,000) Q Q Q 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที$ถือหุ้นโดย    

   บริษทัฯ Q สุทธิ 

     

103,000 

 

42,288 

 

(100,000) 

 

(14,274) 

 

3,000 

 

28,014 

บริษัทย่อยที'ถือหุ้นโดยบริษัท           

   ทีลักซ์ พาวเวอร์ จํากัด 

          

Tluxe Investments Limited 10* Q 100 Q Q Q Q Q Q Q 

บริษัทย่อยที'ถือหุ้นโดย Tluxe     

   Investments Limited 

          

Tluxe Holdings Limited 10* Q 100 Q Q Q Q Q Q Q 

บริษัทย่อยที'ถือหุ้นโดย Tluxe     

   Holdings Limited 

          

บริษทั พีพีเอสเอ็น จาํกดั 12,000** Q 100 Q Q Q Q Q Q Q 

บริษทั ซูโม่ พาวเวอร์ จาํกดั 1,000** Q 100 Q Q Q Q Q Q Q 

บริษัทย่อยที'ถือหุ้นโดย  

   บริษัท พพีเีอสเอ็น จํากัด 

          

บริษทั โอโทเมยามา เอนเนอร์ย ีจาํกดั 500** Q 100 Q Q Q Q Q Q Q 

บริษัทย่อยที'ถือหุ้นโดย  

   บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จํากัด 

          

บริษทั เอส พาวเวอร์ จาํกดั 500** Q 100 Q Q Q Q Q Q Q 

SNS Power Company Limited 500** Q 100 Q Q Q Q Q Q Q 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย Q สุทธิ     103,000 42,288 (100,000) (14,274) 3,000 28,014 

* หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 

** หน่วย: พนัเยน 
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12.1 บริษัทย่อยที'บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง 

12.1.1 บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จํากดั (เดิมชื'อ “บริษัท ไทยลกัซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จํากดั”) 

(ก) เมื$อวนัที$ 9 กนัยายน 2558 ที$ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั นิปปอน ฟู้ ด โปรดกัส์ จาํกดั (เดิมชื$อ 
“บริษทั ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดกัส์ จาํกดั”) มีมติอนุมติัเพิ$มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 100 ลา้นบาท จาก
เดิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10 ลา้นหุน้ มูลค่าตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็น 200 
ลา้นบาท (หุ้นสามญั 20 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ$มทุนจาํนวน 
10 ลา้นหุ้น มูลค่าที$ตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท โดยจดัสรรให้กบัผูถื้อหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ$ งที$ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ซื&อหุ้นเพิ$มทุน
ดงักล่าวตามสัดส่วนของบริษทัฯจาํนวน 5.5 ลา้นหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 99 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายชาํระค่า
หุ้นเพิ$มทุนแล้วจาํนวน 14 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 ของหุ้นสามญัเพิ$มทุน บริษทัย่อยดังกล่าวจด
ทะเบียนเพิ$มทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื$อวนัที$ 10 กุมภาพนัธ์ 2559 

(ข) ในระหวา่งไตรมาสสองของปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกค่าเผื$อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทั นิปปอน 
ฟู้ ด โปรดกัส์ จาํกดั (เดิมชื$อ “บริษทั ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดกัส์ จาํกดั”) เพิ$มอีกจาํนวน � ลา้นบาท เพื$อ
แสดงเงินลงทุนในมูลค่าสุทธิที$คาดวา่จะไดรั้บ เนื$องจากผลของการลงนามในสัญญาจะซื&อจะขายเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

(ค) เมื$อวนัที$ ;� มิถุนายน ;997 ที$ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ้าํหน่ายเงินลงทุน
ทั&งหมดในบริษทั นิปปอน ฟู้ ด โปรดกัส์ จาํกดั (เดิมชื$อ “บริษทั ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดกัส์ จาํกดั”) ซึ$ ง
บริษทัฯถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 55 ของหุ้นสามญัทั&งหมด ใหแ้ก่บริษทัที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนัแห่งหนึ$ง 
โดยมีมูลค่าการซื&อขายจาํนวนเงินประมาณ 34 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดล้งนามในสัญญาจะซื&อจะขาย
หุน้กบัผูซื้&อเพื$อทาํธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้เมื$อวนัที$ 15 กรกฎาคม 2559 และไดรั้บชาํระเงินค่าหุน้แลว้
ร้อยละ 9r ในวนัเดียวกนั ส่วนที$เหลือผูซื้&อขอแบ่งชาํระเป็นจาํนวน 6 งวด เริ$มงวดแรกในเดือน
พฤศจิกายน 2559 โดยคิดดอกเบี&ยจ่ายล่าชา้ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี บริษทัฯจะทาํการโอนหุน้ส่วนที$
เหลือเมื$อไดรั้บเงินครบตามสัญญา ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 ยอดคงคา้งดงักล่าวรวมอยูใ่นลูกหนี&จาก
การจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 11 ลา้นบาท 

นอกจากนี&  บริษทัฯได้โอนส่วนเกินทุนจากการเปลี$ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยใน                                     
งบการเงินรวมจาํนวน 4 ลา้นบาท เขา้กาํไรสะสม ทั&งนี&  บริษทัฯไม่มีกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย
เงินลงทุนในบริษทั นิปปอน ฟู้ ด โปรดกัส์ จาํกดั (เดิมชื$อ “บริษทั ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดกัส์ จาํกดั”) ตาม
วธีิราคาทุน แต่มีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็นจาํนวนเงิน >> ลา้นบาท ซึ$ งได้
แสดงรวมอยูใ่นรายการ “กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
ในงบการเงินรวม 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินวา่ สินทรัพยแ์ละหนี& สินของบริษทัยอ่ย ณ วนัที$ 15 กรกฎาคม ;999 
และวัน ที$  t0 มิ ถุนายน ;999 ไม่ แตกต่างกันอย่างมีส าระสํ าคัญ  ดังนั& น  บ ริษัท ฯจึงไม่รวม                           
งบการเงินของบริษทัย่อยดงักล่าวในงบการเงินรวมตั&งแต่วนัที$ t0 มิถุนายน ;999 เนื$องจากบริษทัฯ                               
ไม่มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยดงักล่าวแลว้ 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี& สินของบริษทัยอ่ย ณ วนัที$ t0 มิถุนายน ;999 มีดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: พนับาท)
สินทรัพย์ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,904 
ลูกหนี&การคา้และลูกหนี&การคา้อื$น 29,912 
สินคา้คงเหลือ 21,464 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื$น 1,489 
อาคารและอุปกรณ์ 35,724 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 213 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื$น 4,637 

รวมสินทรัพย์ 107,343 

หนี&สิน  
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั&นจากสถาบนัการเงิน 44,876 
เจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื$น 17,501 
หนี& สินหมุนเวยีนอื$น 1,591 

สาํรองผลประโยชน์พนกังาน 1,069 

รวมหนี&สิน 65,037 

สินทรัพย์สุทธิ 42,306 

หกั: ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที$ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (19,038) 

สินทรัพยสุ์ทธิตามสัดส่วนที$ถือโดยบริษทัฯ 23,268 

หกั: ราคาขายตามสัญญาจาํหน่ายเงินลงทุน (34,375) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (11,107) 

  
ราคาขายตามสัญญาจาํหน่ายเงินลงทุน 34,375 

หกั: เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (23,508) 

ลูกหนี&จากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10,867 
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รายได้และค่าใช้จ่ายที$เกี$ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานที$ยกเลิกจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที$ t> ธนัวาคม ;997 และ ;99n มีดงันี&  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปี 
สิ&นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 145,153 277,697 
รายไดอื้$น 680 2,252 
ตน้ทุนขายและบริการ (134,697) (254,086) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (3,285) (8,570) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (14,244) (23,254) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,060) (1,238) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ 50 (373) 

ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานที'ยกเลิก (7,403) (7,572) 

12.1.2 บริษัท ทลีกัซ์ พาวเวอร์ จํากดั 

เมื$อวนัที$ >n กุมภาพนัธ์ ;997 บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั&งบริษทัย่อย ภายใตชื้$อบริษทั ทีลกัซ์     
พาวเวอร์ จาํกดั เพื$อลงทุนในธุรกิจพลงังาน โดยมีทุนจดทะเบียน >rr ล้านบาท (หุ้นสามญั >r ล้านหุ้น                 
มูลค่าที$ตราไวหุ้้นละ >r บาท) บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 100 บริษทัฯไดจ่้าย
ชาํระค่าหุ้นจาํนวน >rr ลา้นบาทแลว้ และบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนหุ้นทุนชาํระแลว้กบักระทรวงพาณิชย์
เรียบร้อยแลว้ 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯประเมินมูลค่าที$คาดว่าจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทั ทีลกัซ์ พาวเวอร์ 
จาํกดั จากมูลค่าจากการใช้สินทรัพยด์ว้ยวิธีประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที$กิจการคาดว่าจะไดรั้บ
และคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ซึ$ งผลการประเมินพบวา่มูลค่าที$คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ$ากว่ามูลค่าตาม
บญัชี ดงันั&น บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกค่าเผื$อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 100 ลา้นบาทในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีปัจจุบนั 
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12.2 บริษัทย่อยที'บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม 

12.2.1 Tluxe Investments Limited (ถือโดยบริษัท ทลีกัซ์ พาวเวอร์ จํากดั) 

เมื$อวนัที$ >; เมษายน ;997 บริษทั ทีลักซ์ พาวเวอร์ จาํกดั ได้ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั&งบริษทัย่อยใน
สาธารณรัฐมอริเชียส ภายใต้ชื$อ Tluxe Investments Limited เพื$อเข้าลงทุนในบริษัทอื$น โดยมีทุนจด
ทะเบียน >r,rrr เหรียญสหรัฐอเมริกา (หุน้สามญั >rr หุ้น มูลค่าที$ตราไวหุ้้นละ >rr เหรียญสหรัฐอเมริกา) 
โดยบริษทัยอ่ยมีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ >rr  

12.2.2 Tluxe Holdings Limited (ถือโดย Tluxe Investments Limited) 

เมื$อวนัที$ ;9 เมษายน ;997 Tluxe Investments Limited ได้เข้าซื& อหุ้นสามญัของ Tluxe Holdings Limited    
ซึ$ งจดทะเบียนจดัตั& งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง เป็นจาํนวน >rr หุ้น มูลค่าที$ตราไวหุ้้นละ >rr เหรียญ
สหรัฐอเมริกา รวมเป็นจาํนวนเงินทั&งสิ&น >r,rrr เหรียญสหรัฐอเมริกา (0.3 ลา้นบาท) คิดเป็นสัดส่วนการ
ถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ >rr  

12.2.3 บริษัท พพีเีอสเอน็ จํากดั (ถือโดย Tluxe Holdings Limited) 

เมื$อวนัที$ ;; ธนัวาคม ;99n ที$ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการลงทุนในบริษทั พีพีเอสเอ็น 
จาํกดั ซึ$ งประกอบธุรกิจพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ในประเทศญี$ปุ่น และเมื$อวนัที$ ;7 กุมภาพนัธ์ ;997 
บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาซื&อหุ้นในบริษทัดงักล่าว ทั&งนี&  โรงผลิตพลงังานไฟฟ้าบางแห่งยงัอยูใ่นระหวา่ง
การก่อสร้างและยงัไม่มีสัญญาการขายไฟใหลู้กคา้ 

เมื$อวนัที$ 11 พฤษภาคม ;997 บริษทัฯไดจ่้ายชาํระเงินค่าซื&อหุ้นสามญัทั&งหมดของบริษทั พีพีเอสเอ็น จาํกดั 
เป็นจาํนวนเงินประมาณ ;nr ลา้นเยน (90 ลา้นบาท) และเมื$อวนัที$ 30 มิถุนายน ;997 บริษทัฯโอนขายหุ้น
สามญัทั&งหมดของบริษทั พีพีเอสเอ็น จาํกดั ให้แก่ Tluxe Holdings Limited ซึ$ งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ
เป็นจาํนวนเงิน 7r ลา้นบาท ดงันั&น บริษทัฯจึงถือวา่บริษทั พีพีเอสเอ็น จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั
ฯ ตั&งแต่วนัที$ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป 

บริษทัฯไดด้าํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์$ระบุไดที้$ไดม้าและหนี& สินที$รับมา ณ วนัซื&อ
กิจการ โดยการวดัมูลค่านี& ไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในไตรมาสที$ � ของปี ;999 ซึ$ งอยู่ภายในระยะเวลาในการวดั
มูลค่าสิบสองเดือนนับจากวนัที$ซื& อกิจการตามที$กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที$ 3 
(ปรับปรุง 2558) ทั& งนี&  ภายในระยะเวลาวดัมูลค่าดังกล่าว บริษทัฯได้รับข้อมูลเกี$ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี& สินส่วนหนึ$งเพิ$มเติมและไดท้าํการปรับยอ้นหลงัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื&อกิจการ โดยมีผลให้
มูลค่าสินทรัพยถ์าวรลดลงจาํนวน 22 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ$มขึ&นจาํนวน 9 ลา้นบาท  
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งบการเงินของบริษทั พีพีเอสเอ็น จาํกดั ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทัฯตั&งแต่วนัที$บริษทัฯมี
อาํนาจควบคุมเมื$อวนัที$ 11 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียดการซื&อกิจการดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: พนับาท) 
ตน้ทุนการซื&อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 89,546 

บวก: มูลค่ายติุธรรมที$ลดลงของสินทรัพยสุ์ทธิที$ไดรั้บ 9,497 

ค่าความนิยม 99,043 

  
ตน้ทุนการซื&อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 89,546 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ยที$ซื&อ (91) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื$อซื&อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  89,455 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยที์$ไดม้าและหนี& สินที$รับมา ณ วนัซื&อกิจการ (11 พฤษภาคม 2559) ของบริษทั                                   
พีพีเอสเอ็น จาํกดั มีรายละเอียดดงันี&  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 91 
ที$ดิน อาคารและอุปกรณ์ 176,273 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 30,031 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื$น 6,851 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,140 
เจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื$น (6,071) 
เงินกูย้มืระยะสั&นจากกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั (บริษทัใหญ่) (219,095) 
เงินกูย้มืระยะสั&นจากกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั (1,671) 
เงินกูย้มืระยะสั&นจากกิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั (323) 
หนี& สินหมุนเวยีนอื$น (412) 

หนี& สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,311) 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิจากการซื&อบริษทัยอ่ย (9,497) 

ตน้ทุนการซื&อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 89,546 

ค่าความนิยม (หมายเหตุ 18) 99,043 
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12.2.4 บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จํากดั (ถือโดย Tluxe Holdings Limited) 

เมื$อวนัที$ ;; มีนาคม ;997 บริษทัฯไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจเพื$อซื&อหุ้นสามญัของบริษทั ซูโม่ พาวเวอร์ 
จาํกดั ซึ$ งประกอบธุรกิจพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศญี$ปุ่น โดยมีมูลค่าการซื&อขายประมาณ �79                            
ล้านเยน (165 ล้านบาท) และเมื$อวนัที$  > เมษายน ;997 บริษทัฯได้จ่ายชําระเงินมดัจาํจาํนวน >�7 ล้านเยน                                                                  
(47 ลา้นบาท) ตามเงื$อนไขของสัญญา ซึ$ งเมื$อวนัที$ ;� มิถุนายน ;997 ที$ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้
มติอนุมติัให้ Tluxe Holdings Limited ซึ$ งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯลงทุนในบริษทัดงักล่าว และเมื$อวนัที$                                       
> กรกฎาคม ;997 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดล้งนามซื&อหุ้นในบริษทั ซูโม่ พาวเวอร์ จาํกดั ทั&งนี&  โรงผลิตพลงังาน
ไฟฟ้ายงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างและยงัไม่มีสัญญาการขายไฟใหลู้กคา้ 

ต่อมาเมื$อวนัที$ 6 กนัยายน 2559 Tluxe Holdings Limited ไดจ้่ายชาํระค่าซื&อหุ้นสามญัส่วนที$เหลือของ บริษทั 
ซูโม่ พาวเวอร์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงินประมาณ 346 ลา้นเยน (118 ลา้นบาท) และชาํระคืนเงินมดัจาํค่าหุ้นให้แก่
บริษทัฯในวนัเดียวกนัเรียบร้อยแลว้ 

บริษทัฯไดด้าํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์$ระบุไดที้$ไดม้าและหนี& สินที$รับมา ณ วนัซื&อ
กิจการ โดยการวดัมูลค่านี& ไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในไตรมาสที$ � ของปี ;999 ซึ$ งอยู่ภายในระยะเวลาในการวดั
มูลค่าสิบสองเดือนนับจากวนัที$ซื& อกิจการตามที$กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที$ 3 
(ปรับปรุง 2558) ทั& งนี&  ภายในระยะเวลาวดัมูลค่าดังกล่าว บริษทัฯได้รับข้อมูลเกี$ยวกับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี& สินส่วนหนึ$งเพิ$มเติมและไดท้าํการปรับยอ้นหลงัมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซื&อกิจการ โดยมีผลให้
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพิ$มขึ&นจาํนวน 43 ลา้นบาท  

งบการเงินของบริษทั ซูโม่ พาวเวอร์ จาํกดั ไดถู้กรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทัฯตั&งแต่วนัที$บริษทัฯมี
อาํนาจควบคุมเมื$อวนัที$ 6 กนัยายน 2559 โดยมีรายละเอียดการซื&อกิจการดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: พนับาท) 
ตน้ทุนการซื&อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 164,373 

หกั: มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที$ไดรั้บ (43,334) 

ค่าความนิยม 121,039 

  
ตน้ทุนการซื&อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 164,373 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ยที$ซื&อ (764) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื$อซื&อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  163,609 

 



 29 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์$ได้มาและหนี& สินที$รับมา ณ วนัซื&อกิจการ (6 กนัยายน 2559) ของบริษทั ซูโม่ 
พาวเวอร์ จาํกดั มีรายละเอียดดงันี&  

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 764 
ลูกหนี&การคา้และลูกหนี& อื$น 1,461 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั&นแก่กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 764 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื$น 153 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 43,169 
เจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื$น (2,957) 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (20) 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิจากการซื&อบริษทัยอ่ย 43,334 

ตน้ทุนการซื&อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 164,373 

ค่าความนิยม (หมายเหตุ >n) 121,039 

12.2.5 บริษัท โอโทเมยามา เอนเนอร์ย ีจํากดั (ถือโดยบริษัท พพีเีอสเอน็ จํากดั) 

เมื$อวนัที$ 23 กนัยายน ;997 บริษทั พีพีเอสเอ็น จาํกดั ไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั&งบริษทัย่อยในประเทศ
ญี$ ปุ่น ภายใต้ชื$อบริษัท โอโทเมยามา เอนเนอร์ยี จาํกัด เพื$อประกอบธุรกิจพลังงานความร้อนใต้พิภพ                    
ในประเทศญี$ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสามญั 50 หุ้น มูลค่าที$ตราไวหุ้้นละ >r,000 เยน) โดย
บริษทัยอ่ยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ >rr 

12.2.6 บริษัท เอส พาวเวอร์ จํากดั (ถือโดยบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จํากดั) 

เมื$อวนัที$ 23 กนัยายน ;997 บริษทั ซูโม่ พาวเวอร์ จาํกดั ไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั&งบริษทัยอ่ยในประเทศ
ญี$ปุ่น ภายใตชื้$อบริษทั เอส พาวเวอร์ จาํกดั เพื$อประกอบธุรกิจพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศญี$ปุ่น 
โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสามญั 9r หุ้น มูลค่าที$ตราไวหุ้้นละ >r,000 เยน) โดยบริษัทย่อยมี
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ >rr 

12.2.7 SNS Power Company Limited (ถือโดยบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จํากดั) 

เมื$อวนัที$ 5 ตุลาคม ;997 บริษทั ซูโม่ พาวเวอร์ จาํกดั ไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั&งบริษทัยอ่ยในประเทศ
ญี$ปุ่น ภายใตชื้$อ SNS Power Company Limited เพื$อประกอบธุรกิจพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศ
ญี$ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสามญั 9r หุ้น มูลค่าที$ตราไวหุ้้นละ 10,000 เยน) โดยบริษทั
ยอ่ยมีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ >rr 

12.3 เงินปันผลรับ 

บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีสิ&นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
   (หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั&งขึ&น 

ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ราคาทุน 
   2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทัร่วมที'ถือหุ้นโดยบริษทัฯ         
บริษทั เอ็นพีพี ฟู้ ด  
   อินคอร์ปอเรชั$น จาํกดั 

กิจการร้านอาหาร 
จาํหน่ายอาหารและ      
เครื$องดื$มทุกประเภท 

 
 

ไทย 

 
 
Q 

 
 

45 

 
 

Q 

 
 

39,190 

 
 

Q 

 
 

45,000 
บริษทัร่วมที'ถือหุ้นโดยบริษทั พพีีเอสเอ็น จํากดั         
บริษทั เอ็มลกัซ์ เอนเนอร์ย ีจาํกดั ประกอบกิจการร่วม 

   ทุนพฒันาที$ดินเพื$อ 
   สร้างโรงงานพลงังาน 
   ความร้อนใตพิ้ภพ 

 
 
 

ญี$ปุ่ น 

 
 
 

25 

 
 
 
Q 

 
 
 

532 

 
 
 

Q 

 
 
 

Q 

 
 
 

Q 
รวม     532 39,190 Q 45,000 

13.1.1 บริษัท เอน็พพี ีฟู้ด อนิคอร์ปอเรชั'น จํากดั (ถือโดยบริษัทฯ) 

เมื$อวนัที$ ;� มิถุนายน ;997 ที$ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จาํหน่ายเงินลงทุนทั&งหมด
ในบริษทั เอ็นพีพี ฟู้ ด อินคอร์ปอเรชั$น จาํกดั ซึ$ งบริษทัฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ �9 ของหุ้นสามญั
ทั&งหมด ให้แก่บริษทัที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนัแห่งหนึ$ ง โดยมีมูลค่าการซื&อขายจาํนวนเงินประมาณ �9 ล้านบาท 
โดยบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาจะซื& อจะขายหุ้นกับผูซื้& อเพื$อทําธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นเมื$อวนัที$  15 
กรกฎาคม 2559 และไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นแลว้ร้อยละ 9r ในวนัเดียวกนั ส่วนที$เหลือผูซื้&อขอแบ่งชาํระเป็น
จาํนวน 6 งวด เริ$มงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยคิดดอกเบี&ยจ่ายล่าชา้ในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี บริษทัฯ
จะทาํการโอนหุ้นส่วนที$เหลือเมื$อไดรั้บเงินครบตามสัญญา ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงคา้งดงักล่าว
รวมอยูใ่นลูกหนี&จากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 14 ลา้นบาท  

บริษทัฯไม่มีกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทั เอ็นพีพี ฟู้ ด อินคอร์ปอเรชั$น จาํกดั ตาม
วธีิราคาทุน แต่มีกาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียเป็นจาํนวนเงิน 21 ลา้นบาท ซึ$ งไดแ้สดง
รวมอยูใ่นรายการ “กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม” ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

13.1.2 บริษัท เอม็ลกัซ์ เอนเนอร์ย ีจํากดั (ถือโดยบริษัท พพีเีอสเอน็ จํากดั) 

เมื$อวนัที$ 12 กนัยายน 2559 บริษทั พีพีเอสเอ็น จาํกดั ซึ$ งเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดด้าํเนินการเขา้ร่วม
ลงทุนจดัตั&งบริษทัร่วมทุน ภายใตชื้$อ บริษทั เอ็มลกัซ์ เอนเนอร์ยี จาํกดั เพื$อประกอบกิจการร่วมทุนพฒันา
ที$ดินเพื$อสร้างโรงงานพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศญี$ ปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน >r ล้านเยน                               
(หุ้นสามัญ >,000 ล้านหุ้น มูลค่าที$ตราไวหุ้้นละ>r,000 เยน) บริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ดงักล่าวร้อยละ 25 
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13.2  ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมจาํนวน >9                             
ลา้นบาท (2558: 6 ลา้นบาท) 

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที'มีสาระสําคัญ 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย: พนับาท) 
 บริษทั เอม็ลกัซ์ เอนเนอร์ย ีจาํกดั 

 2559 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,093 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื$น 18 
ที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 61,590 
เจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื$น (975) 
เงินกูย้มืระยะสั&นจากกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั (61,590) 

หนี& สินหมุนเวยีนอื$น  (9) 

สินทรัพย ์Q สุทธิ 2,127 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  25 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัร่วม 532 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที$ t> ธนัวาคม 2559 

 บริษทั เอม็ลกัซ์ เอนเนอร์ย ีจาํกดั 

ขาดทุนสาํหรับปี (1,010) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$น (295) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (1,305) 
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14. เงินลงทุนระยะยาวอื'น  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
เงินลงทุนในตราสารหนี& ที$จะถือจนครบกาํหนด 2,000 2,000 

เงินลงทุนทั$วไป 5,000 5,000 

หกั: ค่าเผื$อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (1,550) (1,550) 

เงินลงทุนทั$วไป Q สุทธิ 3,450 3,450 

รวม 5,450 5,450 

15. อสังหาริมทรัพย์เพื'อการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งันี&  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ที$ดินที$ไม่ไดใ้ชง้าน/
ที$ดินใหเ้ช่า 

อาคารสาํนกังาน 
ใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559:    
ราคาทุน 10,928 38,417 49,345 
หกั  ค่าเสื$อมราคาสะสม Q (38,417) (38,417) 
หกั  ค่าเผื$อการดอ้ยค่า (552) Q (552) 

มลูค่าตามบญัชี Q สุทธิ 10,376 Q 10,376 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2558:    
ราคาทุน 3,917 Q 3,917 
หกั  ค่าเผื$อการดอ้ยค่า (552) Q (552) 

มลูค่าตามบญัชี Q สุทธิ 3,365 Q 3,365 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที$ดินที$ไม่ไดใ้ชง้าน/
ที$ดินใหเ้ช่า 

อาคารสาํนกังาน 
ใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559:    
ราคาทุน 10,928 38,417 49,345 
หกั  ค่าเสื$อมราคาสะสม Q (38,417) (38,417) 
หกั  ค่าเผื$อการดอ้ยค่า (552) Q (552) 

มลูค่าตามบญัชี Q สุทธิ 10,376 Q 10,376 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2558:    
ราคาทุน 10,928 38,417 49,345 
หกั  ค่าเสื$อมราคาสะสม Q (37,549) (37,549) 
หกั  ค่าเผื$อการดอ้ยค่า (552) Q (552) 

มลูค่าตามบญัชี Q สุทธิ 10,376 868 11,244 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุนสาํหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งันี&  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 3,365 3,365 11,244 13,165 
ค่าเสื$อมราคา Q Q (868) (1,921) 
โอนเปลี$ยนประเภทที$ดินและอาคารให้เช่า

เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน 7,011 Q Q Q 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 10,376 3,365 10,376 11,244 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯโอนเปลี$ยนประเภทที$ดินและอาคารให้เช่าของบริษทัฯที$ให้เช่าแก่บริษทั นิปปอน ฟู้ ด 
โปรดกัส์ จาํกดั (เดิมชื$อ “บริษทั ไทยลกัซ์ ฟู้ ด โปรดกัส์ จาํกดั”) เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน เนื$องจาก
บริษทัฯได้จาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวแล้วตามที$กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม                
ขอ้ 12.1.1 
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 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งันี&  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ที$ดินที$ไม่ไดใ้ชง้าน/ที$ดินใหเ้ช่า 32,793 10,298 32,793 32,793 
อาคารสาํนกังานใหเ้ช่า 32,105 Q 32,105 32,105 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาดสําหรับที$ดินที$ไม่ไดใ้ช้งานและใช้
เกณฑว์ธีิพิจารณาจากรายได ้(Income Approach) สําหรับที$ดินและอาคารสํานกังานใหเ้ช่าขอ้สมมติฐานหลกั
ที$ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัรา
พื&นที$วา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า 
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16. ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  อาคารและ โรงไฟฟ้า เครื$องตกแต่ง    
 ที$ดินและ ส่วนปรับปรุง เครื$องจกัร และอุปกรณ์  งานระหวา่ง  
 ส่วนปรับปรุงที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัที$ > มกราคม ;99n 118,645 586,713 799,540 55,499 53,196 244,160 1,857,753 
ซื&อเพิ$ม 755 10,031 17,815 2,741 3,249 35,617 70,208 
จาํหน่าย Q Q (340) (925) (22,444) Q (23,709) 
โอน Q 20,617 252,961 120 Q (273,698) Q 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2558 119,400 617,361 1,069,976 57,435 34,001 6,079 1,904,252 
เพิ$มขึ&นจากการซื&อบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12.2.3) 12,931 Q Q 909 Q 162,474 176,314 
ซื&อเพิ$ม 14,749 3,727 9,327 3,666 1,554 50,343 83,366 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย Q (1,828) (7,145) (1,037) (1,986) Q (11,996) 
โอน Q 2,845 138,883 362 Q (142,090) Q 
อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยที$จาํหน่าย 
   ในระหวา่งปี (หมายเหตุ 12.1.1) Q (16,089) (69,948) (9,161) (3,487) (194) (98,879) 
โอนเปลี$ยนประเภทที$ดินและอาคารใหเ้ช่าเป็น

อสงัหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน (7,011) (38,417) Q Q Q Q (45,428) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,442) Q (6,975) (43) Q (4,206) (12,666) 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 138,627 567,599 1,134,118 52,131 30,082 72,406 1,994,963 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  อาคารและ โรงไฟฟ้า เครื$องตกแต่ง    
 ที$ดินและ ส่วนปรับปรุง เครื$องจกัร และอุปกรณ์  งานระหวา่ง  
 ส่วนปรับปรุงที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื'อมราคาสะสม         
ณ วนัที$ > มกราคม ;99n Q 260,925 595,589 42,301 45,350 Q 944,165 
ค่าเสื$อมราคาสาํหรับปี Q 27,703 66,219 5,006 3,292 Q 102,220 
ค่าเสื$อมราคาสาํหรับส่วนที$จาํหน่าย Q Q (339) (921) (19,694) Q (20,954) 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2558 Q 288,628 661,469 46,386 28,948 Q 1,025,431 
ค่าเสื$อมราคาสาํหรับปี Q 26,272 66,326 4,581 1,975 Q 99,154 
ค่าเสื$อมราคาสาํหรับส่วนที$จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย Q (1,766) (6,167) (1,025) (1,986) Q (10,944) 
เพิ$มขึ&นจากการซื&อบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12.2.3) Q Q Q 41 Q Q 41 
อาคารและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยที$จาํหน่าย 
   ในระหวา่งปี (หมายเหตุ 12.1.1) Q (9,932) (43,065) (7,489) (2,669) Q (63,155) 
โอนเปลี$ยนประเภทที$ดินและอาคารใหเ้ช่าเป็น

อสงัหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน 
 

Q 
 

(38,417) 
 

Q 
 

Q 
 

Q 
 

Q 
 

(38,417) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน Q Q (1,187) (15) Q Q (1,202) 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 Q 264,785 677,376 42,479 26,268 Q 1,010,908 

ค่าเผื'อการด้อยค่า        
ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2558 209 2,300 1,758 Q Q Q 4,267 
เพิ$มขึ&นระหวา่งปี Q Q 71,100 Q Q Q 71,100 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 209 2,300 72,858 Q Q Q 75,367 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

  อาคารและ โรงไฟฟ้า เครื$องตกแต่ง    
 ที$ดินและ ส่วนปรับปรุง เครื$องจกัร และอุปกรณ์  งานระหวา่ง  
 ส่วนปรับปรุงที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         
ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2558 119,191 326,433 406,749 11,049 5,053 6,079 874,554 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 138,418 300,514 383,884 9,652 3,814 72,406 908,688 

ค่าเสื'อมราคาสําหรับปี        
2558 (จาํนวน 67 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที$เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 102,220 

2559 (จาํนวน 83 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที$เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 99,154 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและ  เครื$องตกแต่ง    
 ที$ดินและ ส่วนปรับปรุง เครื$องจกัร และอุปกรณ์  งานระหวา่ง  
 ส่วนปรับปรุงที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัที$ > มกราคม ;99n 111,634 535,631 743,601 47,682 50,073 244,070 1,732,691 
ซื&อเพิ$ม 755 9,043 13,099 1,994 3,249 28,783 56,923 
จาํหน่าย Q Q (340) (920) (21,953) Q (23,213) 
โอน Q 20,616 246,490 120 Q (267,226) Q 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2558 112,389 565,290 1,002,850 48,876 31,369 5,627 1,766,401 
ซื&อเพิ$ม 62 2,047 6,505 3,365 1,553 16,467 29,999 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย Q (1,828) (7,145) (1,037) (1,740) Q (11,750) 
โอน Q 2,089 14,116 Q Q (16,205) Q 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 112,451 567,598 1,016,326 51,204 31,182 5,889 1,784,650 

ค่าเสื'อมราคาสะสม         
ณ วนัที$ > มกราคม ;99n Q 217,001 558,778 35,849 43,303 Q 854,931 
ค่าเสื$อมราคาสาํหรับปี Q 24,777 62,303 4,244 2,870 Q 94,194 
ค่าเสื$อมราคาสาํหรับส่วนที$จาํหน่าย Q Q (339) (920) (19,546) Q (20,805) 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2558 Q 241,778 620,742 39,173 26,627 Q 928,320 
ค่าเสื$อมราคาสาํหรับปี Q 24,772 59,052 4,065 1,893 Q 89,782 
ค่าเสื$อมราคาสาํหรับส่วนที$จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย Q (1,766) (6,167) (1,025) (1,740) Q (10,698) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและ  เครื$องตกแต่ง    
 ที$ดินและ ส่วนปรับปรุง เครื$องจกัร และอุปกรณ์  งานระหวา่ง  
 ส่วนปรับปรุงที$ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 Q 264,784 673,627 42,213 26,780 Q 1,007,404 

ค่าเผื'อการด้อยค่า        
ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2558 209 2,300 1,758 Q Q Q 4,267 
เพิ$มขึ&นระหวา่งปี Q Q 71,100 Q Q Q 71,100 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 209 2,300 72,858 Q Q Q 75,367 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2558 112,180 321,212 380,350 9,703 4,742 5,627 833,814 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 112,242 300,514 269,841 8,991 4,402 5,889 701,879 

ค่าเสื'อมราคาสําหรับปี         
2558 (จาํนวน 62 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที$เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 94,194 

2559 (จาํนวน 75 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที$เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 89,782 
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 ในระหว่างปี ;997 บริษัทฯได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเครื$ องจักรและอุปกรณ์จาํนวน 71 ล้านบาท 
เนื$องจากมูลค่าที$คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ$ากวา่มูลค่าตามบญัชี 

 ในระหวา่งปี 2559 บริษทัฯโอนเปลี$ยนประเภทที$ดินและอาคารให้เช่าของบริษทัฯที$ให้เช่าแก่บริษทั นิปปอน 
ฟู้ ด โปรดักส์ จาํกัด (เดิมชื$อ “บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ ด โปรดักส์ จาํกัด”) เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื$อการลงทุน 
เนื$ องจากบริษัทฯได้จ ําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวแล้วตามที$กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ                                
งบการเงินรวมขอ้ 12.1.1 

ณ วนัที$ t> ธันวาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยานพาหนะซึ$ งไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทาง
การเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (2558: 3 ลา้นบาท) 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ$งซึ$ งตดัค่าเสื$อมราคาหมดแลว้
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื$ อมราคาสะสมและค่าเผื$อการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวมี
จาํนวนเงินประมาณ 594 ล้านบาท (2558: 580 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 594 ล้านบาท 2558: 540 
ลา้นบาท) 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งันี&  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 2558 

 ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ สิทธิบตัร สิทธินํ& าพรุ้อน 

สิทธิในสัญญา
ขายไฟฟ้า 

ซอฟตแ์วร์
ระหวา่งติดตั&ง รวม 

ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ สิทธิบตัร รวม 

ราคาทุน 16,400 470 19,955 48,779 48 85,652 15,994 470 16,464 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (7,950) (187) (776) (1,152) Q (10,065) (6,924) (128) (7,052) 
หกั ค่าเผื$อการดอ้ยค่า (494) Q Q Q Q (494) (494) Q (494) 

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

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

 
ซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์ สิทธิบตัร ซอฟตแ์วร์ระหวา่งติดตั&ง รวม 

ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ สิทธิบตัร รวม 

ราคาทุน 16,357 470 48 16,875 15,668 470 16,138 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (7,942) (187) Q (8,129) (6,819) (128) (6,947) 
หกั ค่าเผื$อการดอ้ยค่า (494) Q Q (494) (494) Q (494) 

มูลค่าตามบญัชี Q สุทธิ 7,921 283 48 8,252 8,355 342 8,697 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งันี&  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 8,918 9,682 8,697 9,682 
ซื&อ 833 481 737 155 
เพิ$มขึ&นจากการซื&อบริษทัยอ่ย 
   (หมายเหตุ 12.2.3) 73,200 Q Q Q 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย 
   (หมายเหตุ 12.1.1) (213) Q Q Q 
ค่าตดัจาํหน่าย (2,904) (1,245) (1,182) (1,140) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (4,741) Q Q Q 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 75,093 8,918 8,252 8,697 

18. ค่าความนิยม 

บริษทัฯปันส่วนค่าความนิยมที$เกิดจากการรวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยที์$ก่อให้เกิดเงินสด เพื$อทดสอบ
การดอ้ยค่าประจาํปี ดงันี&  

  (หน่วย: พนับาท) 
 บริษทั พีพีเอสเอน็ จาํกดั บริษทั ซูโม่ พาวเวอร์ จาํกดั รวม 
ค่าความนิยม 99,043 121,039 220,082 
หกั: ค่าเผื$อการดอ้ยค่า (97,500) (103,500) (201,000) 
ค่าความนิยม Q สุทธิ 1,543 17,539 19,082 

บริษทัฯพิจารณามูลค่าที$คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยที์$ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที$กิจการคาดว่าจะได้รับอา้งอิงจากประมาณการทาง
การเงินซึ$ งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา >9 ปี ตาม
อายุของสัญญาซื&อขายไฟฟ้า ทั&งนี&  จากการประเมินพบว่ามูลค่าที$คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยที์$
ก่อให้เกิดเงินสดตํ$ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯจึงได้บันทึกค่าเผื$อการด้อยค่าค่าความนิยมจาํนวน 201                             
ลา้นบาท ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมสาํหรับปีปัจจุบนั 

ขอ้สมมติที$สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งันี&  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 บริษทั พีพีเอสเอน็ จาํกดั บริษทั ซูโม่ พาวเวอร์ จาํกดั 
อตัราการเติบโต 0.1 0.1 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 3.0 3.0 
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ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากอตัราเงินเฟ้อระยะยาว และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที$สะทอ้น
ถึงความเสี$ยงซึ$ งเป็นลกัษณะเฉพาะที$เกี$ยวขอ้งกบัส่วนงานนั&น ๆ 

19. เงินจ่ายล่วงหน้า 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับการสร้างโรงไฟฟ้า 76,064 Q Q Q 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ 3,600 Q 3,600 Q 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธินํ&าพุร้อน 57,278 Q Q Q 
เงินจ่ายล่วงหนา้เพื$อใหไ้ดสิ้ทธิในการทาํสัญญา 
   ซื&อขายไฟฟ้าพลงังานลม 7,699 Q Q Q 
รวม 144,641 Q 3,600 Q 

20. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั&นจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบี&ย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2559 2558 2559 2558 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR Q 4,516 Q Q 
เงินกูย้มืระยะสั&นจากสถาบนัการเงิน 3.2 Q 5.0 Q 180,000 Q 150,000 
รวม  Q 184,516 Q 150,000 

21. เจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อื'น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เจา้หนี&การคา้ Q กิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั 73,966 116,919 73,966 102,001 
เจา้หนี& อื$น Q กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 979 Q Q 16 
เจา้หนี& อื$น Q กิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั 11,615 9,735 7,265 7,183 
เจา้หนี&ค่าซื&อเครื$องจกัร 447 3,087 447 1,796 
ดอกเบี&ยคา้งจ่าย Q กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั 47 Q Q Q 
ดอกเบี&ยคา้งจ่าย Q กิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั 11,834 141 11,834 141 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย Q กิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั 21,861 24,424 21,656 19,300 

รวมเจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื$น 120,749 154,306 115,168 130,437 
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22.  หุ้นกู้ระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 

หุน้กู ้Q สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 1,475,780 Q 
หกั: ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที$ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ$งปี (496,718) Q 

หุน้กู ้Q สุทธิจากส่วนที$ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ$งปี 979,062 Q 

 การเปลี$ยนแปลงของบญัชีหุน้กูส้าํหรับปีสิ&นสุดวนัที$ t> ธนัวาคม ;997 มีรายละเอียดดงันี&   

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที' ) มกราคม ,--. Q 
บวก: ออกหุน้กู ้ 1,686,200 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (10,420) 
หกั: ไถ่ถอนหุน้กู ้ (200,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที' () ธันวาคม 2559 1,475,780 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื$อผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นจาํนวนเงินรวม 1,686 ลา้นบาท เสนอขายนกัลงทุนในวงจาํกดั 
หุน้กูด้งักล่าวกาํหนดชาํระดอกเบี&ยทุก t เดือน โดยมีรายละเอียดที$สาํคญัดงันี&  

วนัที$ออกหุน้กู ้ จาํนวนหน่วย 
มูลค่าที$ตราไว้

ต่อหน่วย มูลค่ารวม อตัราดอกเบี&ย วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 

 (บาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี)  
4 กมุภาพนัธ์ ;997 200,000 1,000 200 4.5 4 สิงหาคม ;997 
>n กมุภาพนัธ์ ;997 500,000 1,000 500 5.5 ;r พฤศจิกายน ;960 
30 เมษายน ;997 386,200 1,000 386 5.4 tr เมษายน ;96> 
28 กรกฎาคม ;997 200,000 1,000 200 5.0 30 กรกฎาคม ;961 
5 สิงหาคม ;997 400,000 1,000 400 5.0 5 สิงหาคม ;961 

 เมื$อวนัที$ 4 สิงหาคม 2559 บริษทัฯไดไ้ถ่ถอนหุน้กูจ้าํนวน 200 ลา้นบาทเรียบร้อยแลว้ 

 ภายใต้ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที$ของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื$อนไขทางการเงิน                
บางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน เป็นตน้ 
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23. หนี&สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 
หนี& สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 2,630 2,523 
หกั: ดอกเบี&ยรอการตดัจาํหน่าย (220) (278) 

รวม 2,410 2,245 
หกั: ส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ$งปี (918) (816) 

หนี& สินตามสัญญาเช่าระยะยาว Q สุทธิจากส่วนที$ถึงกาํหนดชาํระ 
   ภายในหนึ$งปี 1,492 1,429 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าระยะยาวกบับริษทัลีสซิ$งเพื$อเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการดาํเนินงานของ
กิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี$ยประมาณ 2 ถึง � ปี
และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาที$บอกเลิกไม่ได ้ 

บริษทัฯมีภาระผกูพนัที$จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั&นตํ$าตามสัญญาเช่าระยะยาวดงันี&  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 Q 4 ปี รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
ผลรวมของจาํนวนเงินขั&นตํ$าที$ตอ้งจ่ายทั&งสิ&น                             

ตามสญัญาเช่า 1 1 1 1 2 2 
ดอกเบี&ยตามสญัญาเช่าซื&อ/เช่าการเงิน                              

รอการตดับญัชี   Q Q Q Q Q Q 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั&นตํ$าที$ตอ้งจ่าย
ทั&งสิ&นตามสญัญาเช่า 1 1 1 1 2 2 
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24. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ$ งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื$อออกจากงาน              
และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื$นของพนักงานซึ$ งได้แก่โครงการเงินรางวลัการปฏิบัติงานครบ
กาํหนดระยะเวลาแสดงไดด้งันี&  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 10,874 21,430 9,959 17,081 
ส่วนที$รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :     
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,930 2,050 1,787 1,552 
   ตน้ทุนดอกเบี&ย 251 596 240 434 
   ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั    
      คณิตศาสตร์ประกนัภยั 296 35 296 35 
   ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุน        
      ที$เกิดขึ&นจากการจ่ายชาํระผลประโยชน ์ 474 (2,604) 474 Q 
ส่วนที$รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น :     
   (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั    
      คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
      ส่วนที$เกิดจากการเปลี$ยนแปลงขอ้สมมติดา้น 
         ประชากรศาสตร์ Q (3,823) Q (3,708) 
      ส่วนที$เกิดจากการเปลี$ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (153) 614 (153) 321 
      ส่วนที$เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (367) (1,657) (367) 11 
ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ >;.>.>) (1,069) Q Q Q 

ผลประโยชนที์$จ่ายในระหวา่งปี (562) (5,767) (562) (5,767) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 11,674 10,874 11,674 9,959 

 ค่าใชจ่้ายเกี$ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปนี&ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ตน้ทุนขาย 854 (1,327) 785 750 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2,097 1,404 2,012 1,271 

รวมค่าใชจ่้ายที$รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 2,951 77 2,797 2,021 

 บริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน > ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 0.6 
ลา้นบาท (;99n: จาํนวน 0.5 ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 0.5 ลา้นบาท) 
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 ณ วนัที$ t> ธนัวาคม ;997 ระยะเวลาเฉลี$ยถ่วงนํ& าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 10 ปี (;99n: 10 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) 

 สมมติฐานที$สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี&  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.7 2.5 
อตัราการขึ&นเงินเดือน  5.0 5.0 
อตัราการเปลี$ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  0.0 Q 35.0 0.0 Q 35.0 

 ผลกระทบของการเปลี$ยนแปลงสมมติฐานที$สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม ;997 และ 2558 สรุปไดด้งันี&  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิ$มขึ&น ลดลง เพิ$มขึ&น ลดลง 

อตัราคิดลด (เพิ$มขึ&น/ลดลง ร้อยละ 1) (699) 773 (699) 773 
อตัราการขึ&นเงินเดือน (เพิ$มขึ&น/ลดลง ร้อยละ 1) 697 (643) 697 (643) 
อตัราการเปลี$ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(เพิ$มขึ&น/ลดลง ร้อยละ 20) (1,084) 1,392 (1,084) 1,392 
 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2558 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิ$มขึ&น ลดลง เพิ$มขึ&น ลดลง 

อตัราคิดลด (เพิ$มขึ&น/ลดลง ร้อยละ 1) (762) 851 (666) 740 
อตัราการขึ&นเงินเดือน (เพิ$มขึ&น/ลดลง ร้อยละ 1) 636 (529) 529 (435) 
อตัราการเปลี$ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(เพิ$มขึ&น/ลดลง ร้อยละ 20) (1,010) 1,309 (915) 1,175 

25. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา >>6 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2539 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ$ งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี& จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 
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26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที$สาํคญัดงัต่อไปนี&  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื$นของพนกังาน 168,472 152,410 134,721 99,508 
ค่าเสื$อมราคา 100,096 102,220 90,650 96,115 
วตัถุดิบและวสัดุสิ&นเปลืองใชไ้ป 1,083,259 1,394,913 1,083,259 1,245,354 
การเปลี$ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 20,920 (22,488) 7,799 (18,365) 

27. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ&นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งันี&  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 65 Q Q Q 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั$วคราว                                                     

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั$วคราว 116,203 (8,098) 116,051 (8,472) 
หกั: ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของการ

ดาํเนินงานที$ยกเลิก (51) 374 Q Q 

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

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ที'แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 116,319 (8,472) 116,051 (8,472) 

จาํนวนภาษีเงินไดที้$เกี$ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$นสาํหรับปีสิ&นสุดวนัที$ 
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งันี&   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที$เกี$ยวขอ้งกบั (กาํไร) ขาดทุน                                              

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื$อขาย (1,553) 1,461 (1,553) 1,461 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที$เกี$ยวขอ้งกบักาํไร 
     จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (104) (973) (104) (675) 

 (1,657) 488 (1,657) 786 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี&  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 356,036 (52,734) 342,691 (32,694) 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
        คูณอตัราภาษี 71,207 (10,547) 68,538 (6,539) 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับความแตกต่างของอตัราภาษี    

ของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (4,323) Q Q Q 
 กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม (6,422) Q Q Q 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,089 1,162 Q Q 
ค่าเผื$อการดอ้ยค่าค่าความนิยม 40,200 Q Q Q 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ผลแตกต่างชั$วคราวและขาดทุนทางภาษีสาํหรับปีที$     
      ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,877 2,763 50,400 Q 
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน     
       บริษทัยอ่ยที$ไม่เคยบนัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชี     
        แต่นาํมาใชป้ระโยชน์ในระหวา่งปี (3,732) Q (3,732) Q 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 5,699 704 1,362 608 
ค่าใชจ่้ายที$มีสิทธิหกัไดเ้พิ$มขึ&น (517) (210) (517) (210) 

อื$นๆ 2,241 (2,344) Q (2,331) 

รวม 12,568 913 47,513 (1,933) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดที้$แสดงอยูใ่น 
   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 116,319 (8,472) 116,051 (8,472) 

อตัราภาษีที$มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ&นรอบระยะเวลารายงานของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศมีอตัราร้อยละ ;=.9 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี& สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนี&  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ขาดทุนที$ยงัไม่เกิดขึ&นจากการเปลี$ยนแปลง                        

มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื$อคา้ 
 

Q 
 

5,494 
 

Q 
 

5,494 
ขาดทุนที$ยงัไม่เกิดขึ&นจากการเปลี$ยนแปลง                        

มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื$อขาย 
 

Q 
 

1,320 
 

Q 
 

1,320 
ค่าเผื$อหนี&สงสยัจะสูญ 11,980 12,204 11,980 12,204 
ค่าเผื$อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 3,211 4,453 3,211 4,201 
ค่าเผื$อการดอ้ยค่าของอาคารและอุปกรณ์ 14,237 34 14,237 34 
ค่าเผื$อการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน Q 3 Q 3 
มูลค่ายติุธรรมของอุปกรณ์จากการรวมธุรกิจ 5,673 Q Q Q 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,335 2,175 2,335 1,992 
ขาดทุนทางภาษีที$ยงัไม่ไดใ้ช ้ 5,693 6,788 5,693 3,450 

รวม 43,129 32,471 37,456 28,698 

หนี&สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
   กาํไรที$ยงัไม่เกิดขึ&นจากการเปลี$ยนแปลง 
       มูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื$อคา้ 

 
124,149 

 
Q 

 
124,149 

 
Q 

กาํไรที$ยงัไม่เกิดขึ&นจากการเปลี$ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ในหลกัทรัพยเ์ผื$อขาย 

 
233 

 
Q 

 
233 

 
Q 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที$ไดจ้ากการรวมธุรกิจ 1,211 Q Q Q 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี 2,084 Q 2,084 Q 

รวม 127,677 Q 126,466 Q 

ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชั$วคราวที$ใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีที$ยงัไม่ได้
ใช ้จาํนวน 14 ลา้นบาท ที$บริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื$องจากบริษทัยอ่ย
พิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัยอ่ยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที$จะนาํผลแตกต่างชั$วคราวและผล
ขาดทุนทางภาษีที$ยงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้ 

ผลขาดทุนทางภาษีที$ยงัไม่ไดใ้ชจ้ะทยอยสิ&นสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2568 
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28. ทุนเรือนหุ้น 

 ในระหวา่งปี ;998 ไดมี้การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิดงันี&  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ทุนที$ชาํระแลว้ของ

บริษทัฯที$เพิ$มขึ&นจาก

การใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

สามญัที$เพิ$มขึ&นจาก

การใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

วนัที$จดทะเบียน   

เพิ$มทุนจากการใช้

สิทธิตามใบสาํคญั

แสดงสิทธิกบั

กระทรวงพาณิชย ์

 (พนับาท) (พนับาท)  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ 1 มกราคม ;998 446,995 315,040  

ใชสิ้ทธิในเดือนกมุภาพนัธ์ ;99n 116,056 174,084 27 กมุภาพนัธ์ 2558 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที$ t1 ธนัวาคม ;99n 563,051 489,124  

29. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีโดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับบตัรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที$ 2091 (2)/2554 เมื$อวนัที$ t> สิงหาคม ;99� สําหรับการผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตวน์ํ& า ภายใต้
เงื$อนไขที$กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ
ที$ไดจ้ากการประกอบกิจการที$ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัที$เริ$มมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนั&น (วนัที$ 1 มิถุนายน ;999) โดยจาํนวนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที$ไดรั้บยกเวน้จะตอ้งไม่เกินมูลค่าเงิน
ลงทุนซึ$ งไม่รวมค่าที$ ดินและทุนหมุนเวียนและได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื$ องจักรตามที$
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัและไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้สําหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น ซึ$ งจ่ายจาก
กาํไรของกิจการที$ไดรั้บส่งเสริมการลงทุนตลอดระยะเวลาที$ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 นอกจากนี&  บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีโดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับบตัร
ส่งเสริมการลงทุนเลขที$ 1856 (2)/2556 เมื$อวนัที$ 19 มิถุนายน 2556 และบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที$ 1131 
(2)/2558 เมื$อวนัที$ 4 กุมภาพนัธ์ 2558 สําหรับการผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตวน์ํ& า ภายใตเ้งื$อนไขที$กาํหนด
บางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที$ได้จากการ
ประกอบกิจการที$ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัที$เริ$มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั&น 
(สําหรับบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที$ 1856 (2)/2556 ยงัไม่มีรายได ้และสําหรับบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที$ 
1131 (2)/2558 เริ$มมีรายไดเ้มื$อวนัที$ tr เมษายน ;998) โดยจาํนวนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที$ไดรั้บยกเวน้จะตอ้ง
ไม่เกินมูลค่าเงินลงทุนซึ$ งไม่รวมค่าที$ดินและทุนหมุนเวียนและไดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรับเครื$องจกัร
ตามที$คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้สําหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้น                                          
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ซึ$ งจ่ายจากกาํไรของกิจการที$ได้รับส่งเสริมการลงทุนตลอดระยะเวลาที$ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
และไดรั้บอนุญาตใหห้กัเงินลงทุนในการติดตั&งหรือก่อสร้างสิ$งอาํนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสื$อมราคาตามปรกติ 

รายได้ของบริษทัฯจาํแนกตามกิจการที$ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี&  

 (หน่วย: พนับาท) 
 กิจการที$ไดรั้บการส่งเสริม กิจการที$ไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
รายไดจ้ากการขาย       

รายไดจ้ากการขายในประเทศ Q Q 1,500,847 1,673,266 1,500,847 1,673,266 

รวมรายไดจ้ากการขาย Q Q 1,500,847 1,673,266 1,500,847 1,673,266 

30. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั&นพื&นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีที$เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื$น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี$ยถ่วงนํ&าหนกัของหุน้สามญัที$ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั&นพื&นฐาน แสดงการคาํนวณไดด้งันี&  

 สาํหรับปีสิ&นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
กาํไรต่อหุ้น     
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนที$เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

(พนับาท) 236,977 (38,790) 226,640 (24,222) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี$ยถ่วงนํ&าหนกั (พนัหุน้) 563,051 548,077 563,051 548,077 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.42 (0.07) 0.40 (0.04) 
กาํไรต่อหุ้นจากการดําเนินงานต่อเนื'อง     
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีส่วนที$เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

(พนับาท) 239,717 (37,064) 226,640 (24,222) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี$ยถ่วงนํ&าหนกั (พนัหุน้) 563,051 548,077 563,051 548,077 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) 0.43 (0.07) 0.40 (0.04) 
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31. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที$นาํเสนอนี& สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที$ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ$าเสมอเพื$อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั&งนี& ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทัคือคณะกรรมการบริษทัฯ 

 เพื$อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ                              
ตามประเภทของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานที$รายงานทั&งสิ&น 4 ส่วนงาน ดงันี&   

1. ส่วนงานธุรกิจผลิตอาหารสัตวน์ํ&า 
2. ส่วนงานธุรกิจผลิตอาหารสัตวเ์ลี&ยง 
3. ส่วนงานธุรกิจผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป 
4. ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที$รายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื$อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเกี$ยวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ$ งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัที$ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที$รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสาํหรับ
รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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 ขอ้มูลรายไดแ้ละขาดทุนของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ&นสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปนี&  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานในประเทศ ส่วนงานต่างประเทศ  

 

ส่วนงานธุรกิจ 
ผลิตอาหารสตัวน์ํ&า 

ส่วนงานธุรกิจ                     
ผลิตอาหารสตัวเ์ลี&ยง 

ส่วนงานธุรกิจ 
ผลิตและจาํหน่าย

ผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูป 

 
ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมส่วนงาน 
ตดัรายการ 
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

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

รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 1,380 1,627 121 47 Q 278 10 Q 1,511 1,952 Q Q 1,511 1,952 

รวมรายได้ 1,380 1,627 121 47 \ 278 10 \ 1,511 1,952 \ \ 1,511 1,952 

ผลการดําเนินงาน               
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 18 (6) 2 (13) Q Q (12) Q 8 (19) Q (1) 8 (20) 
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์             649 (36) 
ดอกเบี&ยรับ             39 13 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย             11 Q 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม             21 Q 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื$น             (11) 15 
ขาดทุนจากค่าเผื$อการดอ้ยค่าเครื$องจกัร             (71) Q 
ขาดทุนจากค่าเผื$อการดอ้ยค่าค่าความนิยม             (201) Q 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (15) (6) 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน             (74) (11) 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้             356 (45) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได ้             (117) 8 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับสําหรับปีจากการ 

   ดาํเนินงานต่อเนื'อง             239 (37) 

ขาดทุนสาํหรับปีจากการดาํเนินงานที$ยกเลิก     (7) (8)       (7) (8) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี             232 (45) 
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ขอ้มูลเกี$ยวกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ&นตามสถานที$ตั&งของลูกคา้ 

(หน่วย : พนับาท) 
 2559 2558 
ไทย 1,500,929 1,952,300 
ญี$ปุ่น 10,359 Q 

รวม 1,511,288 1,952,300 

   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   
(ไม่รวมเครื$องมือทางการเงิน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี สินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออกจากงาน และสิทธิตาม
สญัญาประกนัภยั) 

(หน่วย : พนับาท) 
 2559 2558 
ไทย 734,185 932,015 
ญี$ปุ่น 440,718 Q 

รวม 1,174,903 932,015 

ขอ้มูลเกี$ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี ;997 และ ;99n บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที$มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 
>r ของรายไดข้องกิจการ 

32. กองทุนสํารองเลี&ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั&งกองทุนสํารองเลี& ยงชีพขึ&นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เลี& ยงชีพ พ.ศ. ;9tr โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน กองทุนสํารองเลี& ยงชีพนี&บริหารโดยบริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชั$นแนลแอสชวัรันส์ จาํกดั และ
จะจ่ายให้แก่พนักงานเมื$อพนักงานนั&นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 
;997 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 2 ลา้นบาท (;99n: 1 ลา้นบาท) 

33. ภาระผูกพนัและหนี&สินที'อาจเกดิขึ&น 

33.1 สัญญาขายไฟฟ้า 

ณ วนัที$ t1 ธนัวาคม ;997 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศมีสัญญาขายไฟฟ้ากบับริษทัแห่งหนึ$งที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั
โดยสัญญาดงักล่าวมีอายุ >9 ปี นับตั&งแต่กาํหนดการเดินเครื$องเชิงพาณิชย ์ปริมาณการขายและราคาขาย
ไฟฟ้าเป็นไปตามที$ระบุไวใ้นสัญญา  
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33.2 ภาระผูกพนัเกี'ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที$  t> ธันวาคม ;997 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงินประมาณ 17 ล้านบาท                        
(t> ธันวาคม ;99n: � ล้านบาท) ที$ เกี$ยวข้องกับการซื&อและติดตั&งเครื$ องจกัรและอุปกรณ์ และบริษัทย่อย                                   
ในต่างประเทศมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 1,683 ลา้นเยน ที$เกี$ยวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

33.3 ภาระผูกพนัเกี'ยวกบัสัญญาซื&อวตัถุดิบ 

 ณ วนัที$ t> ธันวาคม ;997  บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกี$ยวกบัสัญญาซื&อวตัถุดิบจาํนวนเงินประมาณ 9 ลา้นเยน     
(t> ธนัวาคม ;99n: ไม่มี) ที$เกี$ยวขอ้งกบัการซื&อวตัถุดิบเพื$อผลิตอาหารสัตวน์ํ&า 

33.4 ภาระผูกพนัเกี'ยวกบัสัญญาเช่าและบริการ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที$เกี$ยวขอ้งกบัการเช่าพื&นที$ในอาคารและสัญญาบริการ
สาํหรับสิ$งอาํนวยความสะดวกต่างๆ อุปกรณ์ และสัญญาจา้งบริหาร อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั&งแต่ > ถึง � ปี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั&นตํ$าที$ตอ้งจ่ายในอนาคตทั&งสิ&นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา
บริการที$บอกเลิกไม่ได ้ดงันี&  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที$ t> ธนัวาคม 

 2559 2558 
จ่ายชาํระ   

ภายใน > ปี 7 7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน � ปี 4 6 

33.5 ภาระผูกพนัอื'น 

 เมื$อวนัที$  >= สิงหาคม ;99n บริษัทฯได้ทําสัญญารับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี& ยงให้กับบริษัทแห่งหนึ$ ง              
โดยบริษทัฯตกลงที$จะปฎิบติัตามเงื$อนไขที$ระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา t ปี ต่อมาเมื$อวนัที$                       
> มิถุนายน ;997 บริษทัฯและบริษทัดงักล่าวตกลงที$จะยกเลิกสัญญาก่อนกาํหนดและตกลงที$จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากการยกเลิกดงักล่าว 

33.6 การคํ&าประกนั 

 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนังสือคํ&าประกนัซึ$ งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท (2558: 10 ลา้นบาท) ซึ$ งเกี$ยวเนื$องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซึ$ งประกอบดว้ย หนงัสือคํ&าประกนัเพื$อคํ&าประกนั
การใชไ้ฟฟ้าทั&งจาํนวน 
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34. ลาํดับชั&นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนี& สินที$วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั&นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี&  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั > ระดบั ; ระดบั t รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื$อคา้         

ตราสารทุน 1,028 94 Q Q Q Q 1,028 94 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื$อขาย         

ตราสารทุน Q 103 Q Q Q Q Q 103 
ตราสารหนี&* Q Q 147 20 Q Q 147 20 

เงินลงทุนชั$วคราวอื$น         
ตั~วแลกเงิน Q Q 600 377 Q Q 600 377 

สินทรัพย์ที'เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม          
อสงัหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน Q Q 10 10 55 Q 65 10 
หนี&สินที'เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม          
หุ้นกู ้ Q Q 1,476 Q Q Q 1,476 Q 
         

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั > ระดบั ; ระดบั t รวม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

สินทรัพย์ที'วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื$อคา้         

ตราสารทุน 1,028 94 Q Q Q Q 1,028 94 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื$อขาย         

ตราสารทุน Q 103 Q Q Q Q Q 103 
ตราสารหนี&* Q Q 147 20 Q Q 147 20 

เงินลงทุนชั$วคราวอื$น         
ตั~วแลกเงิน Q Q 600 214 Q Q 600 214 

สินทรัพย์ที'เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม          
อสงัหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน Q Q 10 10 55 55 65 65 
หนี&สินที'เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม          
หุ้นกู ้ Q Q 1,476 Q Q Q 1,476 Q 
         

* ระดบั 2 การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคามูลค่าหน่วยลงทุนที$ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั&นของมูลค่ายติุธรรม 
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35. เครื'องมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเสี'ยง 

  เครื$องมือทางการเงินที$สําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามที$นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที$ >r=    
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื$ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี& การคา้และลูกหนี& อื$น เงินให้กูย้ืม เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั& นจาก
สถาบนัการเงิน เจา้หนี& ทรัสต์รีซีทส์ เจา้หนี& การคา้และเจ้าหนี& อื$น หุ้นกู้ และหนี& สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสี$ยงที$เกี$ยวขอ้งกบัเครื$องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความ
เสี$ยงดงันี&  

  ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี$ยงดา้นการให้สินเชื$อที$เกี$ยวเนื$องกบัลูกหนี& การคา้และลูกหนี& อื$น และเงินให้
กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี$ยงนี& โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเชื$อที$เหมาะสม 
ดงันั&นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที$เป็นสาระสําคญัจากการใหสิ้นเชื$อ นอกจากนี&  
การให้สินเชื$อของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเนื$องจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ที$
หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที$บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้
สินเชื$อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี&การคา้และลูกหนี& อื$น และเงินใหกู้ย้มืที$แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

  ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบีย 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี$ ยงจากอตัราดอกเบี& ยที$สําคญัอันเกี$ยวเนื$องกับเงินฝากสถาบันการเงิน         
เงินลงทุน เงินใหกู้ย้ืม เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั&นจากสถาบนัการเงิน เจา้หนี&ทรัสตรี์ซีทส์ หุ้นกูแ้ละ
หนี& สินตามสัญญาเช่าระยะยาว สินทรัพยแ์ละหนี& สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัรา
ดอกเบี&ยที$ปรับขึ&นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี&ยคงที$ซึ$ งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  
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  สินทรัพยแ์ละหนี& สินทางการเงินที$สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี&ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี& สินทางการเงินที$มีอตัราดอกเบี&ยคงที$สามารถแยกตามวนัที$
ครบกาํหนด หรือ วนัที$มีการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่ (หากวนัที$มีการกาํหนดอตัราดอกเบี&ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี&  

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบี&ยคงที$ อตัราดอกเบี&ยปรับขึ&นลง    
 ภายใน > ปี 1 Q 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี&ย รวม อตัราดอกเบี&ยที$แทจ้ริง 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
             (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Q Q Q Q Q Q 72 98 1 10 73 108 0.0 Q 0.5 0.1 Q 0.7 
เงินลงทุนชั$วคราว               
   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด Q เพื$อคา้ Q Q Q Q Q Q Q Q 1,028 94 1,028 94 Q Q 
   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด Q เผื$อขาย Q Q Q Q Q Q Q Q 147 123 147 123 Q Q 
   อื$นๆ 600 377 Q Q Q Q Q Q Q Q 600 377 5.0 Q 6.5 4.2 Q 5.4 
ลูกหนี&การคา้และลูกหนี& อื$น Q Q Q Q Q Q Q Q 190 150 190 150 Q Q 
เงินให้กูย้มืระยะสั&นแก่กิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั Q 96 Q Q Q Q Q Q Q Q Q 96 Q 8.0 
เงินฝากธนาคารที$มีภาระคํ&าประกนั 8 8 Q Q Q Q Q Q Q Q 8 8 1.0 1.0 
เงินลงทุนระยะยาวอื$น Q Q Q Q 2 2 Q Q 3 3 5 5 4.4 4.4 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั Q Q 62 Q Q Q Q Q Q Q 62 Q 3.0 Q 
 608 481 62 Q 2 2 72 98 1,369 380 2,113 961   
หนี&สินทางการเงนิ               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั&น                                    
   จากสถาบนัการเงิน Q 180 

 
Q 

 
Q Q Q Q 4 Q Q Q 184 

 
Q 

 
MOR, 3.2 Q 5.0 

เจา้หนี&ทรัสตร์ีซีทส์ Q Q Q Q Q Q Q 78 Q Q Q 78 Q 1.4 Q 1.6 
เจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื$น Q Q Q Q Q Q Q Q 121 154 121 154 Q Q 
เงินกูย้มืระยะสั&นจากกิจการที$เกี$ยวขอ้งกนักนั 2 Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2 Q 3.0 Q 
เงินกูย้มืระยะสั&นจากกิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั Q 248 Q Q Q Q Q Q Q Q Q 248 Q 4.3 Q 5.8 
หุ้นกู ้ 497 Q 979 Q Q Q Q Q Q Q 1,476 Q 5.0 Q 5.5 Q 
หนี& สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 1 2 1 Q Q Q Q Q Q Q 2 2 2.7 Q 7.1 4.5 Q 8.5 
 500 430 980 Q Q Q Q 82 121 154 1,601 666   
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบี&ยคงที$ อตัราดอกเบี&ยปรับขึ&นลง    

 ภายใน > ปี 1 Q 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ตามราคาตลาด ไม่มีอตัราดอกเบี&ย รวม อตัราดอกเบี&ยที$แทจ้ริง 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
             (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Q Q Q Q Q Q 24 86 1 7 25 93 0.1 Q 0.5 0.1 Q 0.7 
เงินลงทุนชั$วคราว               
   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด Q เพื$อคา้ Q Q Q Q Q Q Q Q 1,028 94 1,028 94 Q Q 
   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด Q เผื$อขาย Q Q Q Q Q Q Q Q 147 123 147 123 Q Q 
   อื$นๆ 600 215 Q Q Q Q Q Q Q Q 600 215 5.0 Q 6.5 4.2 Q 5.1 
ลูกหนี&การคา้และลูกหนี& อื$น Q Q Q Q Q Q Q Q 214 126 214 126 Q Q 
เงินให้กูย้มืระยะสั&นแก่กิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั Q 96 Q Q Q Q Q Q Q Q Q 96 Q 8.0 
เงินฝากธนาคารที$มีภาระคํ&าประกนั 8 8 Q Q Q Q Q Q Q Q 8 8 1.0 1.0 
เงินลงทุนระยะยาวอื$น Q Q Q Q 2 2 Q Q 3 3 5 5 4.4 4.4 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการที$เกี$ยวขอ้งกนั Q 160 539 Q Q Q Q Q Q Q 539 160 2.5 Q 8.0 4.8 
 608 479 539 Q 2 2 24 86 1,393 353 2,026 920   

หนี&สินทางการเงนิ               
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั&น                      

จากสถาบนัการเงิน Q 150 Q Q Q Q Q Q Q Q Q 150 Q 3.2 Q 3.3 
เจา้หนี&ทรัสตร์ีซีทส์ Q Q Q Q Q Q Q 78 Q Q Q 78 Q 1.4 Q 1.6 
เจา้หนี&การคา้และเจา้หนี& อื$น Q Q Q Q Q Q Q Q 115 130 115 130 Q Q 
เงินกูย้มืระยะสั&นจากกิจการที$ไม่เกี$ยวขอ้งกนั Q 248 Q Q Q Q Q Q Q Q Q 248 Q 4.3 Q 5.8 
หุ้นกู ้ 497 Q 979 Q Q Q Q Q Q Q 1,476 Q 5.0 Q 5.5 Q 
หนี& สินตามสญัญาเช่าระยะยาว 1 2 1 Q Q Q Q Q Q Q 2 2 2.7 Q 7.1 4.5 Q 8.5 

 498 400 980 Q Q Q Q 78 115 130 1,593 608   
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ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

บริษัทฯมีความเสี$ ยงจากอตัราแลกเปลี$ยนที$สําคัญอนัเกี$ยวเนื$องจากการซื& อหรือขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาซื&อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ$ งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน
หนึ$งปีเพื$อใชเ้ป็นเครื$องมือในการบริหารความเสี$ยง  

ณ วนัที$  t> ธันวาคม ;997 และ ;99n บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี& สินทางการเงินที$เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงันี&  

สกลุเงิน 
หนี& สินทางการเงิน         

ณ วนัที$ t> ธนัวาคม 
อตัราแลกเปลี$ยนเฉลี$ย                            
ณ วนัที$ t> ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 

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

บริษทัฯมีสัญญาซื&อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี&  

2559 

สกุลเงิน จาํนวนที$ซื&อ อตัราแลกเปลี$ยนตามสัญญาของจาํนวนที$ซื&อ วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.7 34.79 Q 35.64 14 มีนาคม ;96r Q 16 มิถุนายน ;96r 

 

2558 

สกุลเงิน จาํนวนที$ซื&อ อตัราแลกเปลี$ยนตามสัญญาของจาํนวนที$ซื&อ วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.6 36.24 Q 36.29 5 กรกฎาคม 2559 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื'องมือทางการเงิน 

 เนื$องจากเครื$องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั&น หรือมีอตัรา
ดอกเบี& ยใกล้เคียงกับอตัราดอกเบี& ยในตลาด เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอตัราดอกเบี& ยใกล้เคียงกับอตัรา
ดอกเบี&ยในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื$องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีที$แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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36. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที$สําคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซึ$ งโครงสร้างทุนที$เหมาะสมเพื$อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู ้ถือหุ้น โดย ณ วนัที$               
31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี& สินต่อทุนเท่ากบั 0.96:1 (2558: 0.45:1) และเฉพาะบริษทัฯ                                    
มีอตัราส่วนหนี& สินต่อทุนเท่ากบั 0.95:1 (2558: 0.40:1)  

37.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

37.1 เมื$อวนัที$ 6 กุมภาพนัธ์ 2560 ที$ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั& งที$ 2/2560 ได้มีมติอนุมติัให้
ลงทุนในโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานลม ด้วยการจัดตั& งบริษัทในประเทศญี$ ปุ่น โดยมีทุน                        
จดทะเบียน 10 ลา้นเยน บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียน 

37.2 เมื$อวนัที$  ;8 กุมภาพนัธ์ 2560 ที$ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ครั& งที$  3/2560 ได้มีมติอนุมัติ                   
การออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัฯในวงเงินไม่เกิน 2,0rr ลา้นบาท การออกและเสนอขายหุ้นกู้
ของบริษทัฯขา้งตน้จะเสนอต่อที$ประชุมผูถื้อหุน้เพื$อขออนุมติัต่อไป  

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี&ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เมื$อวนัที$ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 


