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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
เสนอ คณะกรรมการ บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ไทยลกัซ์  
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึง
ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปต่องบการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ
สอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตกำรสอบทำน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล โดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและ
บญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอ่ืนการสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี 
ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถให้ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้ งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตกุำรณ์ทีเ่น้น 

โดยมิไดเ้ป็นการให้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
ขา้พเจา้ขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 1.2 เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั ตามท่ีปรากฎใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวน 
779.80 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ 724.88 ลา้นบาท) และมีการใช้เงินในการลงทุนต่างๆ เป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่ของ
หน้ีสินหมุนเวยีนประกอบดว้ย หุน้กูท่ี้จะถึงก าหนดไถ่ถอนในไตรมาสท่ีสองและสามของปี 2561 จ านวนเงิน 986.20 ลา้นบาท 
และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี จ านวน 409.03 ลา้นบาท และ 174.00 ลา้นเยน (ประมาณ 
51.56 ลา้นบาท) โดยในเดือนเมษายน 2561 บริษทัไดจ่้ายช าระหุน้กูท่ี้ครบก าหนดจ านวนแลว้ 386.20 ลา้นบาท 
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และฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการขออนุมติัวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจากสถาบนัการเงินโดยน าโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใตพิ้ภพในประเทศญ่ีปุ่นเป็นหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัการขอกูย้ืมเงิน และไดมี้การเร่ิมเจรจาในการหาแหล่ง
เงินกูอ่ื้นๆ เพ่ิมเติม รวมถึงมีแผนท่ีจะขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินทุนท่ีเพียงพอในการไถ่ถอนหุน้กูแ้ละ
ช าระคืนเงินกูย้ืมและภาระผูกพนัในอนาคตเม่ือถึงก าหนด อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนั บริษทัฯยงัไม่ไดล้งนามในสัญญากูย้ืมเงิน
ใดๆ เพ่ิมเติมและยงัมีความไม่แน่นอนอยู ่

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  

2. เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จ านวนเงินประมาณ 505.97 ลา้นบาท) 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 10.1 บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เงินลงทุนในหุ้นดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั
นั้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นบางส่วนของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทันั้นดว้ย บริษทัฯไดแ้จง้วา่บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเขา้ไปมีส่วน
ร่วมบริหารงานในบริษทันั้น และไม่มีอิทธิพลเหนือบริษทัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินลงทุนดังกล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 505.97 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 39.16 ของสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงกระจุกตวั
อยูท่ี่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพียงบริษทัเดียว มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวของบริษทัฯข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานและราคาตลาดใน
อนาคตของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว และการท่ีบริษทัฯจะตดัสินใจขายเงินลงทุนน้ี 

3. เงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่น  (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บนัทึกเป็นสินทรัพย์
ประเภทต่างๆ เช่น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เงินจ่ายล่วงหนา้และค่าความนิยมรวมจ านวนเงินสุทธิประมาณ 
434 ลา้นบาท หลงัหกัส ารองเผื่อการดอ้ยค่าไปแลว้จ านวนเงินประมาณ 182 ลา้นบาท)  
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 8.1 ในระหว่างปี 2559 Tluxe Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯไดล้งทุนซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของ PPSN Company Limited และ Sumo Power Company Limited บริษทัเหล่าน้ีมีแผนท่ี
จะด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่น บริษัทฯแจง้ให้ขา้พเจา้ทราบวา่โรงผลิตไฟฟ้าก าลงัอยู่
ในระหวา่งการก่อสร้าง และโรงผลิตไฟฟ้าบางแห่งยงัไม่มีสัญญาการขายไฟให้กบัลูกคา้ ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งหมดรายงานผลการด าเนินงานขาดทุนและ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯไดแ้จง้วา่มี
โรงผลิตไฟฟ้า 4 แห่ง (PPSN Company Limited และ Sumo Power Company Limited) ท่ีด าเนินการแลว้ ส่วนอีก 8 แห่งอยู่ใน
ระหวา่งเตรียมการด าเนินงาน นอกจากนั้นบริษทัยอ่ยอีกแห่งของกลุ่มบริษทัคือ SNS Power Company Limited ไดล้งทุนซ้ือโรง
ผลิตไฟฟ้าท่ีด าเนินงานแลว้อีก 1 แห่ง ทั้งน้ี เงินลงทุนในโครงการดงักล่าวไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยป์ระเภทต่างๆในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมจ านวนเงินสุทธิประมาณ 434 ลา้นบาท หลงัหกัส ารองเผื่อการดอ้ยค่าไปแลว้จ านวนเงินประมาณ 182 ลา้นบาท 
การจะไดรั้บคืนมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวข้ึนอยูก่บัความส าเร็จในการสร้างให้โครงการเสร็จสมบูรณ์และผลการด าเนินงาน
ของโครงการในอนาคต 
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4. เงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่น  (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บันทึกเป็นสินทรัพย์
ประเภทต่างๆ เช่น ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เงินจ่ายล่วงหนา้ และตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน
จ านวนเงินประมาณ 750 ลา้นบาท หลงัหกัส ารองเผื่อการดอ้ยค่าไปแลว้จ านวนเงินประมาณ 26 ลา้นบาท และมีการจ่ายค่าใชจ่้าย
ท่ีเก่ียวขอ้งในการซ้ือกิจการจ านวนเงิน 98 ลา้นบาท) 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 8.2 ในระหวา่งเดือนสิงหาคม 2560 และกนัยายน 2560 Geothermal Power 
A Company Limited และ Geothermal Power B Company Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้ลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ โดยการเข้าซ้ือหุ้นทั้ งหมดของบริษัทท่ีจัดตั้ งในประเทศญ่ีปุ่นจ านวน 5 บริษัท ซ่ึง
ประกอบดว้ยโรงผลิตไฟฟ้า 10 แห่ง โดยมี  4 แห่งท่ีเร่ิมด าเนินการแลว้ มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 835 ลา้นบาท ปัจจุบนั
บริษทัฯอยู่ระหว่างด าเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการ ซ่ึงจะถูก
ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) ณ วนัซ้ือกิจการ บริษทัฯบนัทึกผลแตกต่างระหวา่งตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงสูงกว่า
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของบริษทัย่อยดงักล่าวจ านวน 231 ลา้นบาท ไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนภายใตห้ัวขอ้ “ตน้ทุนการซ้ือ
ธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน” ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯไดท้ดสอบ
การดอ้ยค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพิ้ภพทั้ง 10 แห่ง และบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยคา่ของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ียงั
ไม่ไดปั้นส่วนจ านวน 26 ลา้นบาท และบนัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (บริษทัยอ่ย) จ านวน 119 
ลา้นบาท 

เร่ืองอ่ืน ๆ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั 
ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอ่ืนซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน)
และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนซ่ึงผูส้อบบญัชีดงักล่าวให้ขอ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ี
เป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงาน 
ทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญั ตามรายงานลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 
 
 
 

(นายเจษฎา  หงัสพฤกษ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 



บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35,261                 48,293                 9,415                  14,707                

เงินลงทุนชัว่คราว 4

   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - เผ่ือขาย 200,972               308,186               200,972              308,186              
   ตัว๋แลกเงิน 120,000               110,500               120,000              110,500              
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 320,972               418,686               320,972              418,686              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3, 5.1 207,749               193,786               299,961              281,581              
สินคา้คงเหลือ 6 231,863               217,857               231,863              217,857              
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 32,881                 29,656                 10,681                4,558                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 828,726               908,278               872,892              937,389              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                           -                           -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                           -                           3,000                  3,000                  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 802,394               858,930               802,394              858,930              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 5.2 -                           -                           -                          -                          
เงินให้กูย้มืระยะยาว 3 99,056                 72,452                 1,517,530           1,515,742           
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 11 10,376                 10,376                 10,376                10,376                
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,489,703            1,494,455            654,999              663,223              
คา่ความนิยม 16,258                 16,258                 -                          -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 13 125,865               123,467               13,259                10,437                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,493                 39,778                 34,520                34,789                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7 7,825                   7,796                   7,825                  7,796                  
   ตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน 8.2 205,856               205,856               -                          -                          
   เงินจ่ายล่วงหนา้ 14 184,164               181,845               65,709                65,053                
   อ่ืน ๆ 10,546                 10,464                 4,753                  4,753                  
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 408,391               405,961               78,287                77,602                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,991,536            3,021,677            3,114,365           3,174,099           

รวมสินทรัพย์ 3,820,262            3,929,955            3,987,257           4,111,488           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 1



บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 409,034               408,761               409,034              408,761              
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3, 16 149,918               163,937               145,275              156,786              
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 1,037,895            1,025,882            1,037,895           1,025,882           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,241                   2,857                   1,856                  1,847                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,440                   6,275                   3,710                  4,188                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,608,528            1,607,712            1,597,770           1,597,464           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 17 863,598               868,531               863,598              868,531              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 42,102                 60,354                 41,040                59,288                
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
     ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 13,935                 13,545                 13,935                13,545                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 919,635               942,430               918,573              941,364              

รวมหนีสิ้น 2,528,163            2,550,142            2,516,343           2,538,828           

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 2



บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้" "สอบทานแลว้" "ตรวจสอบแลว้"

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 568,451,520 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 568,452               568,452               568,452              568,452              
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้

      หุน้สามญั 563,050,687 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 563,051               563,051               563,051              563,051              
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 489,124               489,124               489,124              489,124              
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 41,479                 41,479                 41,479                41,479                
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 56,845                 56,845                 56,845                56,845                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 403,784               424,259               544,672              573,266              
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (262,184)              (194,945)              (224,257)             (151,105)             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,292,099            1,379,813            1,470,914           1,572,660           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,820,262            3,929,955            3,987,257           4,111,488           

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 416,053            400,665            403,258            394,338            
รายไดอ่ื้น
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 553                   4,731                553                   4,731                
ดอกเบ้ียรับ 2,379                8,919                6,061                19,732              
ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 1,647                -                        -                        -                        
อ่ืนๆ 16,527              3,513                3,683                3,507                

รวมรำยได้ 437,159            417,828            413,555            422,308            

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 355,135            336,896            343,912            331,682            
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 17,990              13,134              17,990              13,134              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 53,918              45,081              43,572              39,030              
คา่ใชจ่้ายอ่ืน - ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                        8,971                9,340                5,417                
ตน้ทุนทางการเงิน 28,930              21,667              28,930              21,663              
รวมค่ำใช้จ่ำย 455,973            425,749            443,744            410,926            

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                        (168)                  -                        -                        
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (18,814)             (8,089)               (30,189)             11,382              

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 1,661                4,823                (1,595)               4,715                
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (20,475)             (12,912)             (28,594)             6,667                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 5,913                2,943                -                        -                        
ผลก าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (73,152)             83,737              (73,152)             83,737              

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (67,239)             86,680              (73,152)             83,737              
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (87,714)             73,768              (101,746)           90,404              

ก ำไรต่อหุ้น 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 19 (0.04)                 (0.02)                 (0.05)                 0.01                  

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2561

ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทนุ
การแปลงค่า จากการวดั รวม

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนทนุจากการจ่าย งบการเงินท่ีเป็น มูลค่าเงินลงทนุใน องคป์ระกอบอ่ืน รวม
และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 563,051              489,124              41,479                    56,845             673,824           (5,910)                     933                         (4,977)                     1,819,346           
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น :

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                             -                       (12,912)            2,943                      83,737                    86,680                    73,768                
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2560 563,051              489,124              41,479                    56,845             660,912           (2,967)                     84,670                    81,703                    1,893,114           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 563,051              489,124              41,479                    56,845             424,259           (43,840)                   (151,105)                 (194,945)                 1,379,813           
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น :

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                         -                             -                       (20,475)            5,913                      (73,152)                   (67,239)                   (87,714)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2561 563,051              489,124              41,479                    56,845             403,784           (37,927)                   (224,257)                 (262,184)                 1,292,099           

(หน่วย : พนับาท)

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 5



บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) ทุน

จำกกำรวดัมูลค่ำ รวม

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจำกกำรจ่ำย เงินลงทุน องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

และช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 563,051                489,124                41,479                   56,845                  679,035                933                                933                         1,830,467               
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น :

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                            -                            -                             -                            6,667                    83,737                            83,737                    90,404                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2560 563,051                489,124                41,479                   56,845                  685,702                84,670                            84,670                    1,920,871               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 563,051                489,124                41,479                   56,845                  573,266                (151,105)                        (151,105)                 1,572,660               
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น :

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                            -                            -                             -                            (28,594)                 (73,152)                          (73,152)                  (101,746)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 563,051                489,124                41,479                   56,845                  544,672                (224,257)                        (224,257)                 1,470,914               

ก ำไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี 6



บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2561

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (18,814)                 (8,089)                   (30,189)                 11,382                  
ปรับรำยกำรท่ีกระทบก ำไร (ขำดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
กำรปรับปรุงตน้ทุนทำงกำรเงิน 28,930                  19,221                  28,930                  19,216                  
กำรปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (18,492)                 (25,930)                 (19,269)                 (24,986)                 
กำรปรับปรุงดว้ยสินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (13,716)                 (30,443)                 (13,716)                 (30,443)                 
กำรปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (3,306)                   207                        (6,123)                   147                        
กำรปรับปรุงดว้ยเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (18,214)                 53,985                  (13,014)                 51,878                  
กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (835)                      (7,892)                   (477)                      (1,517)                   
คำ่เส่ือมรำคำ คำ่สูญส้ินและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 27,987                  23,086                  18,387                  19,052                  
กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหน้ีสิน - ผลประโยชน์พนกังำน (กลบัรำยกำร) 390                        566                        390                        566                        
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (1,647)                   5,658                    9,340                    4,295                    
กำรปรับปรุงดว้ยส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนจำกบริษทัร่วม -                            168                        -                            -                            
กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรำยกำร) 5,792                    1,207                    5,792                    1,207                    
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

    - ก ำไรจำกกำรขำยหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย (553)                      (4,731)                   (553)                      (4,731)                   
   - ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ -                            (332)                      -                            (332)                      

กำรปรับปรุงอ่ืนท่ีกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน)
 - เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย -                            (122)                      -                            (122)                      
 - ขำดทุนจำกกำรเลิกใชสิ้นทรัพย์ 3,740                    -                            3,740                    -                            
 - โอนกลบักำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บ  (292)                      (2,299)                   (292)                      (2,299)                   
 - ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมในกำรกูย้มืเงิน 1,015                    2,060                    1,015                    2,060                    
 - ดอกเบ้ียรับ (2,379)                   (8,919)                   (6,061)                   (19,732)                 

รวมกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) 8,420                    25,490                  8,089                    14,259                  
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน (10,394)                 17,401                  (22,100)                 25,641                  

   ดอกเบ้ียจ่ำย (29,052)                 (19,759)                 (29,052)                 (19,712)                 
   ภำษีเงินไดรั้บคืน (จ่ำยออก) (16,242)                 (275)                      (16,376)                 (159)                      
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (55,688)                 (2,633)                   (67,528)                 5,770                    

งบกำรเงินรวม
(หน่วย : พนับำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี 7



บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2561

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือตรำสำรทุนของกิจกำรอ่ืน
 - หลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย (344,579)               (296,478)               (344,579)               (296,478)               
 - เงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืน (90,000)                 (80,603)                 (90,000)                 (80,603)                 

เงินสดรับจำกกำรขำยตรำสำรทุนของกิจกำรอ่ืน
 - หลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย 435,731                275,862                435,731                275,862                
 - เงินลงทุนตัว๋แลกเงิน 80,500                  240,000                80,500                  240,000
 - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            9,580                    -                            9,580                    
 - เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                            12,699                  -                            12,699                  

เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -                            897                        -                            897                        
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (9,952)                   (14,461)                 (9,952)                   (14,461)                 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,171)                   (402)                      (3,171)                   (402)                      
เงินสดจ่ำยเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลอ่ืนหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (25,572)                 (15,541)                 (1,788)                   (80,426)                 
เงินปันผลรับ -                            122                        -                            122                        
ดอกเบ้ียรับ 1,114                    8,374                    1,158                    8,374                    
เงินสดรับ (จ่ำย) อ่ืนจำกกิจกรรมลงทุน

 - เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั (30)                        (32)                        (30)                        (32)                        
 - เงินสดจ่ำยล่วงหนำ้คำ่โรงไฟฟ้ำ -                            (58,159)                 -                            -                            
 -  เงินสดจ่ำยล่วงหนำ้คำ่ซ้ือสินทรัพย์ (2,320)                   (7,200)                   (655)                      (7,200)                   

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 41,721                  74,658                  67,214                  67,932                  
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มื (4,304)                   (1,540)                   (4,304)                   -                            
เงินสดท่ีผูเ้ช่ำจ่ำยเพ่ือลดจ ำนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจำกสญัญำเช่ำกำรเงิน (674)                      (300)                      (674)                      (300)                      
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (4,978)                   (1,840)                   (4,978)                   (300)                      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ-
ก่อนผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียน (18,945)                 70,185                  (5,292)                   73,402                  

ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5,913                    1,459                    -                            -                            
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (13,032)                 71,644                  (5,292)                   73,402                  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดต้นงวด 48,293                  73,202                  14,707                  25,353                  
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 35,261                  144,846                9,415                    98,755                  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี 8



บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2561

2561 2560 2561 2560
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ :

รำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงิน
   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนชัว่ครำวจำกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้
      เป็นเงินลงทุนเผ่ือขำย -                            1,027,603             -                            1,027,603             
   รำยกำรซ้ือโรงไฟฟ้ำโดยกำรจ่ำยช ำระล่วงหนำ้ -                            72,707                  -                            -                            
   รำยกำรซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยกำรจ่ำยช ำระล่วงหนำ้ -                            12,595                  -                            -                            
   รำยกำรซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ 3,603                    5,253                    3,603                    5,253                    
   สินทรัพยไ์ดม้ำภำยใตส้ญัญำสญัญำเช่ำกำรเงิน -                            1,016                    -                            1,016                    

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี 9



บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย        “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561 
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1. ข้อมูลทัว่ไป  

1.1 ขอ้มูลบริษทัฯ 

บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสตัวน์ ้ ำและสัตวเ์ล้ียง ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 69/5  
หมู่ท่ี 5 ถนนพระรำม 2 (กม. 71) ต ำบลบำงขนัแตก อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงครำม 

1.2 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจ ำนวน 779.80 ล้ำนบำท  
(เฉพำะบริษทัฯ 724.88 ลำ้นบำท) และมีกำรใชเ้งินในกำรลงทุนต่ำง ๆ เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงส่วนใหญ่ของหน้ีสินหมุนเวยีน
ประกอบดว้ย หุน้กูท่ี้จะถึงก ำหนดไถ่ถอนในไตรมำสท่ีสองและสำมของปี 2561 จ ำนวนเงิน 986.20 ลำ้นบำท และเงินกูย้ืม
จำกสถำบนักำรเงินท่ีจะครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี จ ำนวน 409.03 ลำ้นบำท และ 174.00 ลำ้นเยน (ประมำณ 51.56 
ลำ้นบำท) โดยในเดือนเมษำยน 2561 บริษทัไดจ่้ำยช ำระหุ้นกูท่ี้ครบก ำหนดจ ำนวนแลว้ 386.20 ลำ้นบำท และฝ่ำยบริหำร
ของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรขออนุมติัวงเงินสินเช่ือเพ่ิมเติมจำกสถำบนักำรเงินโดยน ำโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำม
ร้อนใตพิ้ภพในประเทศญ่ีปุ่นเป็นหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนักำรขอกูย้ืมเงิน และไดมี้กำรเร่ิมเจรจำในกำรหำแหล่งเงินกูอ่ื้น ๆ 
เพ่ิมเติม รวมถึงมีแผนท่ีจะขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงเงินทุนท่ีเพียงพอในกำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละ
ช ำระคืนเงินกูย้ืมและภำระผูกพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด อยำ่งไรก็ตำม ปัจจุบนั บริษทัฯยงัไม่ไดล้งนำมในสัญญำกูย้ืม
เงินใด ๆ เพ่ิมเติม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวแสดงให้เห็นว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อยำ่งมำกเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำม ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่วำ่
สำมำรถจดัหำเงินทุนเพ่ิมเติมไดเ้พียงพอในกำรด ำเนินงำนและช ำระภำระผกูพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด ดงันั้น ผูบ้ริหำร
ของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่ำกลุ่มบริษทัจะสำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ือง งบกำรเงินน้ีจึงถูกจดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์ กำรบญัชี
ส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง กำรบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจึงเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีวำ่กลุ่มบริษทัจะสำมำรถขำย
สินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินไดต้ำมปกติธุรกิจ  

2. เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำลและกำรน ำเสนองบกำรเงนิรวม 

2.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล โดยบริษทั
เลือกเสนองบกำรเงินระหวำ่งกำลแบบยอ่ อยำ่งไรก็ตำม ไดมี้กำรขยำยกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเพ่ิมเติมเช่นเดียวกบั
งบกำรเงินประจ ำปี  

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด ดงันั้นจึงเนน้กำรให้
ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกำร เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ 
ผูใ้ชง้บกำรเงินควรใชง้บกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควบคู่ไปกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับน้ีจัดท ำข้ึนเป็นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงินฉบับน้ีเป็นภำษำอ่ืนตอ้งให้สอดคลอ้งกับ   
งบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 
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2.2 เกณฑใ์นกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมน้ีจัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  
(“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

2.3 นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ส ำหรับกำรจัดท ำงบ
กำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่และกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินหลำยฉบบั ดงัน้ี 

2.3.1 มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีส ำคญัซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ซ่ึงบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติัในกำรจดัท ำงบกำรเงินเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 
2561 แลว้ โดยไม่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 7   (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภำษีเงินได ้

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี  7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจกำรท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมจดัหำเงินทั้งท่ีเป็นรำยกำรท่ีเป็นเงินสดและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้กำรอธิบำยใหช้ดัเจนในเร่ืองวธีิกำรบญัชีส ำหรับภำษีเงินไดร้อ
ตดับัญชีกรณีมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมท่ีมีจ ำนวนต ่ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย ์ในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 

- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำต ่ำกวำ่ฐำนภำษีของสินทรัพยน์ั้น จะถือวำ่มีผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ี
ใชห้กัภำษีเกิดข้ึน 

- ในกำรประมำณกำรก ำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสนันิษฐำนวำ่จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยใ์น
มูลค่ำท่ีสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีได ้ 

- ในกรณีท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีขอ้จ ำกดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมำของก ำไรทำงภำษี ท่ีสำมำรถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพำะในประเภทท่ีก ำหนด กำรพิจำรณำกำรจะไดใ้ชป้ระโยชน์ของสินทรัพยภ์ำษีเงิน
ไดร้อตดับญัชีจะตอ้งน ำไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนัเท่ำนั้น 

- ในกำรประมำณก ำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจ ำนวนท่ีใช้หักภำษีท่ีเกิดจำกกำรกลบัรำยกำรของ ผล
แตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีนั้น 

ผูบ้ริหำรของบริษัทได้ประเมินและพิจำรณำว่ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่ำวข้ำงต้นไม่มีผลกระทบท่ีมี
นยัส ำคญัต่อบริษทั 

2.3.2 มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีกำรปรับปรุง ซ่ึงสภำวิชำชีพบญัชีมีแผนท่ีจะให้มีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเก่ียวขอ้งกบับริษทั ซ่ึงยงั
ไม่ไดน้ ำมำตรฐำนท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9    เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิใน 
         หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

2.4 กำรประมำณกำร 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบักำรรับรู้ และกำร
วดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร 
และขอ้สมมติฐำนท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร  
กำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำน รวมถึงแหล่งขอ้มูลส ำคญัท่ีน ำมำใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่ง
กำล เหมือนกบัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2561 2560 2561 2560  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 4 11 อตัรำร้อยละ 3 - 8 ต่อปี 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 1 - - - อตัรำร้อยละ 3 ต่อปี 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขำยสินคำ้ 47 45 47 45 ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับ      0.7 7     0.7 7 อตัรำร้อยละ 5 - 7 ต่อปี 
ซ้ือวตัถุดิบ 10 19 10 19 รำคำตลำด 
ค่ำท่ีปรึกษำ 0.4 -     0.4 - รำคำตำมสญัญำ 

  



บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย        “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561 

 13 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม
2561 

31 ธนัวำคม
2560 

31 มีนำคม
2561 

31 ธนัวำคม
2560 

เงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ร่วมกนัและบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้รำยหน่ึง) 90,000 - 90,000 - 

 90,000 - 90,000 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
   (หมำยเหตุ 5)     
บริษทัยอ่ย - - 99,441 95,186 
บริษทัร่วม 3,967 3,406 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรร่วมกนั) 36 16 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรและผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 22,036 11,730 22,036 11,730 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ร่วมกนัและบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้รำยหน่ึง) 705 - 705 - 

 26,744 15,152 122,182 106,916 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
    (หมำยเหตุ 16)     
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรร่วมกนั) 5 5 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรและผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 7,056 4,250 7,056 4,250 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรของบริษทัยอ่ย) 970 1,179 - - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,031 5,434 7,056 4,250 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยำว  

ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมของบริษทัฯแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และกำรเคล่ือนไหวของเงินให้
กูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

   (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2561 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวำ่งงวด 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่   

31 มีนำคม 2561 

M - Luxe Energy Co., Ltd.* บริษทัร่วม 72,452 - 1,032 73,484 

Aulux Power Co., LTD.** กรรมกำรร่วมกนั - 25,572 - 25,572 

  72,452 25,572 1,032 99,056 

*เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และก ำหนดช ำระเรียกคืนในเดือนสิงหำคม 2561 และ
เดือนมีนำคม 2563 อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯไม่คำดวำ่จะมีกำรเรียกช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัร่วมในเดือนสิงหำคม 2561 
จึงจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบกำรเงิน  

**เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และก ำหนดช ำระเรียกคืนในเดือนมีนำคม 2563  

 (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2561 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งงวด 

ลดลง 
ระหวำ่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี   

31 มีนำคม 
2561 

บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 166,659 - - 166,659 
PPSN Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 598,786 - - 598,786 
Sumo Power Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 83,729 - - 83,729 
Geothermal Power A Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 557,619 - - 557,619 
Geothermal Power B Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 375,939 - - 375,939 
P Green Energy Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 3,810 1,788 - 5,598 
รวม  1,786,542 1,788 - 1,788,330 

หกั : ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  (270,800) - - (270,800) 

  1,515,742 1,788 - 1,517,530 
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เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินให้กูย้มืเพ่ือลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่น เงินให้กูย้ืม
ดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 – 8 ต่อปี และก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯไม่คำดวำ่จะมีกำรเรียกช ำระ
คืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวภำยใน 1 ปี บริษทัฯจึงจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบกำรเงิน 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ี
ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,480 4,347 5,202 3,234 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 224 228 224 228 

รวม 6,704 4,575 5,426 3,462 

4. เงนิลงทุนช่ัวครำว 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (กองทุนรวม)   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย – รำคำทุน 200,244 307,522 
บวก : ส่วนเกินทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน 728 664 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย – มูลค่ำยติุธรรม 200,972 308,186 
ตัว๋แลกเงิน 120,000 110,500 
รวม 320,972 418,686 

4.1 ตัว๋แลกเงิน 

ในระหวำ่งงวดมีรำยกำรเคล่ือนไหวดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม /  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 110,500 
ลงทุนเพ่ิม  90,000 
รับช ำระคืน (80,500) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 120,000 
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 ตัว๋แลกเงินจ ำนวน 120 ลำ้นบำท ตัว๋แลกเงินดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.50 ต่อปี และ 6.25 
ต่อปี ตัว๋แลกเงินเหล่ำน้ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 

บริษทัฯพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรช ำระคืนตัว๋แลกเงินขำ้งตน้เน่ืองจำกตอ้งกำรบริหำรสภำพคล่องของบริษทัฯ ซ่ึงอยู่
ระหวำ่งรอก ำหนดกำรใชเ้งินตำมแผนกำรใชเ้งินในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ทั้งน้ีบริษทัฯประเมิน
เครดิตของผู ้ออกตั๋วแลกเงินเหล่ำน้ีแล้ว และเช่ือว่ำจะได้รับช ำระคืนตั๋วแลกเงินทั้ งหมดในอนำคตโดยไม่มีกำร 
ผิดนดัช ำระคืน 

4.2 ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัฯขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยมูลค่ำตำมบญัชี 394.28 
ลำ้นบำท (2560 : 254.0 ลำ้นบำท) และรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยในงบก ำไรหรือขำดทุนจ ำนวน 0.55 ลำ้นบำท (2560 : 1.3 
ลำ้นบำท) 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

5.1 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม
2561 

31 ธนัวำคม
2560 

31 มีนำคม
2561 

31 ธนัวำคม
2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 22,036 11,730 22,036 11,730 

 22,036 11,730 22,036 11,730 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 156,178 140,033 152,952 136,064 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  20,393 29,445 20,393 29,445 
3 – 6 เดือน 7,074 17,770 7,074 17,770 
6 – 12 เดือน 16,565 8,082 16,565 8,082 
มำกกวำ่ 12 เดือน 3,060 228 3,060 228 

รวม 203,270 195,558 200,044 191,589 
หกั : ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (22,987) (17,195) (22,987) (17,195) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 180,283 178,363 177,057 174,394 

 202,319 190,093 199,093 186,124 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม
2561 

31 ธนัวำคม
2560 

31 มีนำคม
2561 

31 ธนัวำคม
2560 

ลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 911 916 2,024 1,997 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 618 140 618 140 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,797 2,506 98,122 93,189 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 104 131 104 131 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 5,430 3,693 100,868 95,457 

 207,749 193,786 299,961 281,581 

5.2 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีระยะยำวมูลค่ำ 58.72 ลำ้นบำท เป็นลูกหน้ีกำรคำ้หลำยรำยซ่ึงคำ้งช ำระเป็นเวลำนำนและอยูใ่น
ระหวำ่งด ำเนินคดีของบริษทัฯ บริษทัฯตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีดงักล่ำวโดยค ำนึงถึงรำคำขำยทอดตลำด
ของหลกัประกนัหรือมูลค่ำหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัฯไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ ำนวน 58.72 
ลำ้นบำท  

6. สินค้ำคงเหลือ 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 13,900 

กลบัรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ                 292 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 14,192 

7. เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ำ้ประกนั 

เงินฝำกประจ ำซ่ึงบริษทัฯไดน้ ำไปค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 
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8. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31ธนัวำคม 2560 มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) รำคำทุน 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
ของเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวธีิรำคำทุน - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ           
บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั 3,000 3,000 100 100 3,000 3,000 - - 3,000 3,000 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 (100,000) (100,000) - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย 
   บริษทัฯ - สุทธิ     103,000 103,000 (100,000) (100,000) 3,000 3,000 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท ทีลักซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด         
Tluxe Investments Limited 10* 10* 100 100 - - - - - - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Tluxe Investments Limited          
Tluxe Holdings Limited 10* 10* 100 100 - - - - - - 
Geothermal Power A Co., Ltd. 10* 10* 100 100 - - - - - - 
Geothermal Power B Co., Ltd. 10* 10* 100 100 - - - - - - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Tluxe  Holdings Limited          
Sumo Power Co., Ltd. 1,000** 1,000** 100 100 - - - - - - 
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal 
   Power Station No.1 Liaison Company 10** 10** 100 100 - - - - - - 
P Green Energy Co., Ltd. 1,000** 1,000** 100 100 - - - - - - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Geothermal Power A Co., Ltd.          
Fino Binary Power Plant LLC. 10** 10** 100 100 - - - - - - 
NIS Binary Power Plant LLC. 10** 10** 100 100 - - - - - - 
Lena Power Station No.1 LLC. 5,000** 5,000** 100 100 - - - - - - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Geothermal Power B Co., Ltd.          
PPSN Co., Ltd. 12,000** 12,000** 100 100 - - - - - - 
SNS Power Co., Ltd. 500** 500** 100 100 - - - - - - 
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 
   LLC. 100** 100** 100 100 - - - - - - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Sumo Power Co., Ltd.          
Otomeyama Energy Co., Ltd 500** 500** 100 100 - - - - - - 
S - Power Co., Ltd. 500** 500** 100 100 - - - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     103,000 103,000 (100,000) (100,000) 3,000 3,000 
* หน่วย : พนัเหรียญสหรัฐ 
** หน่วย : พนัเยน 
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8.1 เงินลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่น (ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บนัทึกเป็นสิน 

ทรัพยป์ระเภทต่ำง ๆ เช่น ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เงินจ่ำยล่วงหนำ้ และค่ำควำมนิยมรวมจ ำนวน

เงินสุทธิประมำณ 434 ลำ้นบำท หลงัหกัส ำรองเผื่อกำรดอ้ยค่ำไปแลว้จ ำนวนเงินประมำณ 182 ลำ้นบำท)  

ในระหว่ำงปี 2559 Tluxe Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ลงทุนซ้ือหุ้นสำมัญทั้ งหมดของ PPSN 
Company Limited และ Sumo Power Company Limited บริษทัเหล่ำน้ีมีแผนท่ีจะด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำม
ร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงโรงผลิตไฟฟ้ำก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสร้ำง และโรงผลิตไฟฟ้ำบำงแห่งยงัไม่มีสัญญำ
กำรขำยไฟให้กบัลูกคำ้ ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่ำวทั้งหมดรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนขำดทุนและ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัฯมีโรงผลิตไฟฟ้ำ 4 แห่ง (PPSN Company Limited และ Sumo 
Power Company Limited) ท่ีด ำเนินกำรแลว้ ส่วนอีก 8 แห่งอยูใ่นระหวำ่งเตรียมกำรด ำเนินงำน นอกจำกนั้น บริษทัยอ่ยอีก
แห่งของกลุ่มบริษทัคือ SNS Power Company Limited ได้ลงทุนซ้ือโรงผลิตไฟฟ้ำท่ีด ำเนินงำนแลว้อีก 1 แห่ง ทั้งน้ี เงิน
ลงทุนในโครงกำรดงักล่ำวไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยป์ระเภทต่ำง ๆ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมจ ำนวนเงินสุทธิประมำณ 
434 ลำ้นบำท หลงัหักส ำรองเผื่อกำรดอ้ยค่ำไปแลว้จ ำนวนเงินประมำณ 182 ลำ้นบำท กำรจะไดรั้บคืนมูลค่ำของเงินลงทุน
ดงักล่ำวข้ึนอยูก่บัควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงใหโ้ครงกำรเสร็จสมบูรณ์และผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรในอนำคต 

8.2 เงินลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่น (ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บันทึกเป็น

สินทรัพยป์ระเภทต่ำงๆ เช่น ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เงินจ่ำยล่วงหนำ้ และตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงั

ไม่ไดปั้นส่วนจ ำนวนเงินประมำณ 750 ลำ้นบำท หลงัหักส ำรองเผื่อกำรดอ้ยค่ำไปแลว้จ ำนวนเงินประมำณ 26 ลำ้นบำท 

และมีกำรจ่ำยค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรซ้ือกิจกำรจ ำนวนเงิน 98 ลำ้นบำท) 

ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรให้มีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนั
ซ้ือกิจกำร เพ่ือปันส่วนตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจให้แก่รำยกำรดงักล่ำว โดยกำรวดัมูลค่ำน้ีส่วนใหญ่แลว้มีควำมเก่ียวขอ้งกบั
กำรระบุและวดัมูลค่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยท่ี์มีตวัตนบำงรำยกำร ซ่ึงจะถูกด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จภำยใน
ระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือกิจกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) 
โดยในระหวำ่งช่วงระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำน้ี บริษทัฯจะท ำกำรปรับปรุงยอ้นหลงัประมำณกำรท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัซ้ือ
กิจกำร และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพ่ิมเติม และปรับปรุงก ำไรขำดทุนเพ่ือให้สะทอ้นขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ขอ้เท็จจริงและสถำนกำรณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัซ้ือกิจกำร บริษทัฯบันทึกผลต่ำงของตน้ทุนในกำรซ้ือเงินลงทุนใน
บริษทัย่อย ซ่ึงสูงกว่ำมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของบริษทัเหล่ำน้ีไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทัฯ โดยแสดงไว้
ภำยใตห้วัขอ้ “ตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน” 

ในระหว่ำงปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้ ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้
พิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่นทั้งหมด โดยเปรียบเทียบระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจำกหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจำก
มูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำง
กำรเงินซ่ึงได้รับอนุมติัจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ  ภำยใตส้มมติฐำนหลกัท่ีว่ำสัญญำขำยไฟของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ดงักล่ำวมีระยะเวลำ 15 ปี และมีขอ้สมมติอ่ืนท่ีส ำคญัในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 
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ก ำลงักำรผลิต (หน่วย : กิโลวตัตต์่อชัว่โมง) 83 - 100 

อตัรำกำรเติบโต (หน่วย : ร้อยละต่อปี) 0.1, 1.2 

อตัรำคิดลดก่อนภำษี (หน่วย : ร้อยละต่อปี) 3.0 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอตัรำกำรเติบโตจำกอตัรำเงินเฟ้อระยะยำว และอตัรำคิดลดเป็นอตัรำก่อนภำษี ท่ีสะทอ้นถึงควำม
เส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนั้น ๆ 

จำกผลกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวขำ้งตน้ ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพจ ำนวน 29 ลำ้นบำท ซ่ึงประกอบดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพท่ีเพ่ิงซ้ือเขำ้มำในระหวำ่งปี 2560 และอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรปันส่วนตน้ทุนกำร
ซ้ือธุรกิจ โดยบนัทึกเป็นค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วนจ ำนวน 26 ลำ้นบำท และบนัทึกเป็น
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของโรงไฟฟ้ำ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์จ ำนวน 3 ลำ้นบำทมูลค่ำตำมบญัชีของตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงั
ไม่ไดปั้นส่วน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561และ 31 ธนัวำคม 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 
Fino Binary Power 

Plant Limited Liability 
Company 

NIS Binary Power 
Plant Limited 

Liability Company 

Beppu Tsurumi 
Onsen Geothermal 
Power Station No.1 
Liaison Company 

Dual Energy Binary 
- Power Plant No.1 
Limited Liability 

Company 

Lena Power Station 
No.1 Limited 

Liability Company รวม 

ตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงั
ไม่ไดปั้นส่วน 57,771 47,143 47,133 47,126 31,896 231,069 

หกั : ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (17,678) (2,318) (2,029) (3,188) - (25,213) 

ตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงั
ไม่ไดปั้นส่วน - สุทธิ 40,093 44,825 45,104 43,938 31,896 205,856 

8.3 เงินปันผลรับ 

บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 

9. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

  (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
M – Luxe Energy Co., Ltd. 25 25 - - 

รวม   - - 
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9.1 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมทีข่ำดทุนเกนิทุน 

 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 แห่ง ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำวจนมูล 
ค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียเท่ำกบัศูนย ์บริษทัไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจำก
บริษทัฯไม่ไดมี้ภำระผกูพนัตำมกฎหมำยหรือทำงพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ำยเงินเพ่ือช ำระภำระผูกพนัของบริษทัร่วมดงักล่ำว โดย
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส่วนแบ่งผลขำดทุนท่ีหยดุรับรู้ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งผลขำดทุน 

ในระหวำ่งปี 
ส่วนแบ่งผลขำดทุนสะสม 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2561 2560 2561 2560 
M – Luxe Energy Co., Ltd. 0.15 2.00 3.15 3.00 
รวม 0.15 2.00 3.15 3.00 

10. เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน  

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - รำคำทุน 1,077,986 1,045,004 
หกั : ส่วนต ่ำกวำ่ทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (279,042) (189,524) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - มูลค่ำยติุธรรม 798,944 855,480 

เงินลงทุนทัว่ไป - รำคำทุน 5,000 5,000 

หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (1,550) (1,550) 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 3,450 3,450 

รวม 802,394 858,930 

10.1 บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สำมญัของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ 
โดยหุ้นสำมญัของบริษทัดงักล่ำวจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เงินลงทุนในหุ้นดงักล่ำวคิดเป็นประมำณ
ร้อยละ 14 ของทุนช ำระแล้วของบริษัทนั้ น ซ่ึงผูถื้อหุ้นบำงส่วนของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทันั้ นด้วย ทั้ งน้ี  
บริษทัฯ ไม่มีควำมตั้งใจท่ีจะเขำ้ไปมีส่วนร่วมบริหำรงำนในบริษทันั้นและไม่มีอิทธิพลเหนือบริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2561 เงินลงทุนดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 505.97 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 39.16 ของสินทรัพยสุ์ทธิของ
กลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีควำมเส่ียงกระจุกตวัอยูท่ี่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพียงบริษทัเดียว มูลค่ำของเงินลงทุน
ดงักล่ำวของบริษทัฯข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนและรำคำตลำดในอนำคตของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว และกำรท่ี
บริษทัฯจะตดัสินใจขำยเงินลงทุนน้ี 
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10.2 บริษทัฯไดน้ ำหุ้นสำมญัของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บำงส่วนไปจ ำน ำไวก้บัสถำบนักำรเงินแห่ง
หน่ึงเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสั้นท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินนั้น ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวมขอ้ 15 

11. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

  มูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำน / ท่ีดินใหเ้ช่ำ 32,793 32,793 
อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 32,105 32,105 

 มูลค่ำยติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑร์ำคำตลำดส ำหรับท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำนและใชเ้กณฑว์ธีิพิจำรณำ
จำกรำยได ้(Income Approach) ส ำหรับท่ีดินและอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ของอำคำรดงักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำพ้ืนท่ีว่ำงระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะยำว
ของค่ำเช่ำ 

12. ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561                1,494,455                  663,223  
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งงวด – รำคำทุน  13,554 13,554 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด – รำคำทุน (5,411) (5,411) 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด – ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 1,671 1,671 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (26,331) (18,038) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 11,765 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 1,489,703 654,999 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำม
บญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว มีจ ำนวนเงินประมำณ 732.76 ลำ้นบำท  

 บริษทัฯไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวนประมำณ 363 ลำ้นบำท ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จำกสถำบนักำรเงิน ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 17.1 
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13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 123,467 10,437 
ซ้ือเพ่ิมในระหวำ่งงวด 3,171 3,171 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (1,656) (349) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 883 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 125,865 13,259 

14. เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม

2561 
31 ธนัวำคม 

2560 
31 มีนำคม

2561 
31 ธนัวำคม 

2560 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 
   พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 30,275 29,850 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม - - - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ้ ำพรุ้อน 88,180 86,942 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรัพย ์ 65,709 65,053 65,709 65,053 
รวม 184,164 181,845 65,709 65,053 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหล้งทุนในโรงผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำม
ร้อนใตพ้ิภพจ ำนวน 9 แห่ง ในประเทศญ่ีปุ่น มีมูลค่ำโครงกำรทั้งหมดจ ำนวน 2,700 ลำ้นเยน (786 ลำ้นบำท) ณ วนัท่ี 31 
มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 Sumo Power Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีกำรจ่ำยเงินมดั
จ ำส ำหรับโรงผลิตไฟฟ้ำ 2 แห่ง เป็นจ ำนวนเงิน 103 ลำ้นเยน (30 ลำ้นบำท)  
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15. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

 (หน่วย : พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ร้อยละต่อปี) ก ำหนดช ำระคืน 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 4.8 8 สิงหำคม 2561 180,000 180,000 
เงินกูย้มืระยะสั้น 5.8 5 กนัยำยน 2561 229,034 228,761 

รวม   409,034 408,761 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจ ำนวน 229 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำหุ้นสำมญัของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
โดยใหมี้มูลค่ำไม่นอ้ยกวำ่ 1.2 เท่ำของวงเงินกูย้มื ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 10.2 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อส่วนทุน เป็นตน้  

16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 
2561 

31 ธนัวำคม 
2560 

31 มีนำคม 
2561 

31 ธนัวำคม 
2560 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,787 3,980 6,787 3,980 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 87,513 87,010 87,513 87,010 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 970 1,179 - - 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,271 13,675 11,231 8,239 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น 2,365 4,409 2,365 4,409 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 5 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,749 12,384 12,121 12,381 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 269 270 269 270 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 24,989 41,025 24,989 40,497 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 149,918 163,937 145,275 156,786 
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17. เงนิกู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
เงนิกู้ยืมระยะยำว   
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 652,061 646,678 
หุน้กู ้ 1,243,806 1,242,811 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 5,626 4,924 
รวมเงินกูย้มืระยะยำว 1,901,493 1,894,413 

หัก : ส่วนของหนีสิ้นระยะยำวทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (51,557) (40,185) 
หุน้กู ้ (984,081) (983,830) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว (2,257) (1,867) 

รวมส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,037,895) (1,025,882) 

 863,598 868,531 

17.1 เงนิกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 646,678 
บวก กูเ้พ่ิม - 
หกั จ่ำยช ำระ (4,304) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 9,941 
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชี (254) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 652,061 
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  (หน่วย : พนับำท) 

อตัรำดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
JPY LIBOR (3 เดือน)  
   บวกร้อยละ 3 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือน เร่ิมผอ่นช ำระงวดแรกในเดือนท่ีส่ี
หลงัจำกกำรเบิกเงินกูง้วดแรก (พฤศจิกำยน 2560)                          
ในอตัรำงวดท่ี 1 ถึง 35 งวดละ 14.5 ลำ้นเยน ส่วนท่ีเหลือ
ช ำระคืนทั้งหมดในงวดท่ี 36 652,061 646,678 

หกั : ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (51,557) (40,185) 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 600,504 606,493 

 เงินกูย้มืดงักล่ำวจ ำนวน 2,205 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 647 ลำ้นบำท) มีเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำใหบ้ริษทัฯด ำเนินกำรจดจ ำนอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ และบริษทัฯตอ้งด ำเนินกำรจดจ ำนองทรัพยสิ์นในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำม
ร้อนใตพิ้ภพในประเทศญ่ีปุ่น จ ำน ำสัญญำซ้ือขำยไฟ จ ำน ำหุ้นของบริษทัเจำ้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ และจ ำน ำหรือโอน
สิทธิในบญัชีรำยไดค้่ำไฟฟ้ำจ ำนวน 4 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยโรงไฟฟ้ำ 8 แห่ง 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อส่วนทุน เป็นตน้  

17.2 หุ้นกู้ 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
หุน้กู ้ 1,246,700 1,246,700 
หกั : ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (2,894) (3,889) 

หุน้กู ้– สุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ 1,243,806 1,242,811 
หกั : ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี (984,081) (983,830) 

หุน้กู ้– สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี 259,725 258,981 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 1,246,700 
ออกหุน้กู ้ - 
ไถ่ถอนหุน้กู ้ - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561             1,246,700 
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 ยอดคงเหลือของหุน้กูท่ี้ออกและเสนอขำยโดยบริษทัฯจ ำนวน 1,247 ลำ้นบำท เป็นหุน้กูช้นิดระบุ
ช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงเสนอขำยนกัลงทุนในวงจ ำกดั หุ้นกูด้งักล่ำว
ก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มีรำยละเอียดท่ีส ำคญัดงัน้ี 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ จ ำนวนหน่วย 
มูลค่ำท่ีตรำไว้
ต่อหน่วย มูลค่ำรวม อตัรำดอกเบ้ีย วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

  (บำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี)  
30 เมษำยน 2559 386,200 1,000 386 5.4 30 เมษำยน 2561 
28 กรกฎำคม 2559 200,000 1,000 200 5.0 30 กรกฎำคม 2561 
5 สิงหำคม 2559 400,000 1,000 400 5.0 5 สิงหำคม 2561 
26 กรกฎำคม 2560 260,500 1,000 261 6.3 26 กรกฎำคม 2562 

 ภำยใตข้อ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำร
ด ำรงอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2561 บริษทัไดจ่้ำยช ำระหุน้กูท่ี้ครบก ำหนด จ ำนวน 386.20 ลำ้นบำทแลว้ทั้งจ ำนวน 

18. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 
2091 (2)/2554 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2554 ส ำหรับกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ ำ ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร 
สิทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำร
ส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2555) โดยจ ำนวนภำษีเงินได้
นิติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้จะตอ้งไม่เกินมูลค่ำเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนและไดรั้บลดหย่อนอำกรขำเขำ้
ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติัและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ซ่ึงจ่ำย
จำกก ำไรของกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 นอกจำกน้ี บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุน
เลขท่ี 1856 (2)/2556 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2556 และบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1131 (2)/2558 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2558 
ส ำหรับกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ ำ ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (ส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1856 (2)/2556 ยงัไม่มีรำยได ้และส ำหรับบตัรส่งเสริมกำร
ลงทุนเลขท่ี 1131 (2)/2558 เร่ิมมีรำยไดเ้ม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558) โดยจ ำนวนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้จะตอ้งไม่
เกินมูลค่ำเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่ำท่ี ดินและทุนหมุนเวียนและได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมท่ี
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติัและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงจ่ำยจำกก ำไรของกิจกำรท่ี
ไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและไดรั้บอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้ง
หรือก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ 
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19. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งงวด 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงัน้ี 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

ก ำไรต่อหุ้น     
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับำท) (20,475) (12,912) (28,594) 6,667 

จ ำนวนหุน้สำมญั (พนัหุน้) 563,051 563,051 563,051 563,051 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท) (0.04) (0.02) (0.05) 0.01 

20. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มลูส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน

ได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัคือคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์

และบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  

1. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสตัวน์ ้ ำ 

2. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสตัวเ์ล้ียง 

3. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรตดัสินใจ

เก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำ

จำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน

ในงบกำรเงิน 

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบั

บุคคลภำยนอก 
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 ขอ้มูลรำยไดแ้ละขำดทุนของส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 ส่วนงำนในประเทศ ส่วนงำนต่ำงประเทศ  
 

ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำร
สตัวน์ ้ำ 

ส่วนงำนธุรกิจ                
ผลิตอำหำรสตัวเ์ล้ียง 

 
ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำ รวมส่วนงำน 
 

ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกคำ้ภำยนอก 356 350 47 45 13 6 416 401 - - 416 401 

รวมรำยได้ 356 350 47 45 13 6 416 401 - - 416 401 

ผลกำรด ำเนินงำน             
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน (3) 10 1 1 (11) (5) (13) 6 - - (13) 6 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์           1 5 
ดอกเบ้ียรับ           2 9 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) อ่ืน           20 (6) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม           - - 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน           (28) (22) 

ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้           (18) (8) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้           (2) (5) 

ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง           (20) (13) 
ขำดทุนส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก           - - 

ขำดทุนส ำหรับงวด           (20) (13) 
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21. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

21.1 สัญญำขำยไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศมีสัญญำขำยไฟฟ้ำกบับริษทัแห่งหน่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัโดยสัญญำ
ดงักล่ำวมีอำย ุ15 ปี นบัตั้งแต่ก ำหนดกำรเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย ์ปริมำณกำรขำยและรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีระบุไว้
ในสญัญำ  

21.2 สัญญำรับบริกำรน ำ้พุร้อน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัยอ่ยหลำยแห่งในต่ำงประเทศมีภำระผูกพนัตำมสัญญำรับบริกำรน ้ ำพุร้อนกบับริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.4 ลำ้นเยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้ำ สญัญำดงักล่ำวมีอำย ุ15 ปี นบัตั้งแต่
วนัเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์

ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และเดือนมกรำคม 2561 บริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจเพ่ือยกเวน้ค่ำบริกำร
น ้ ำพรุ้อนกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว ตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญำ 

21.3 สัญญำจ้ำงบริหำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศมีภำระผูกพนัตำมสัญญำจ้ำงบริหำรและบ ำรุงรักษำ
โรงไฟฟ้ำกับบริษัทท่ีไม่เก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ลำ้นเยนต่อเดือน ต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำ
ดงักล่ำวมีอำย ุ5 ปี นับตั้งแต่ไดรั้บมอบโครงกำร โดยสำมำรถต่อสัญญำไดอี้กคร้ังละ 5 ปี ซ่ึงมีระยะเวลำสูงสุด 15 ปี 
ภำยใตเ้ง่ือนไขเดิม 

21.4 สัญญำก ำหนดสิทธิใช้พื้นที ่

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ มีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำก ำหนดสิทธิใชพ้ื้นท่ีกบับริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพ่ือด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนลมเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ลำ้นเยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้ำ 
สญัญำดงักล่ำวมีอำย ุ21 ปีนบัแต่วนัลงนำมในสญัญำ 

21.5 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 5 ลำ้นบำท (2560 : 7 ลำ้นบำท)  ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
ซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 1,854 ลำ้นเยน 
(31 ธนัวำคม 2560 : 1,981 ลำ้นเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

21.6 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือวตัถุดบิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำซ้ือวตัถุดิบจ ำนวนเงินประมำณ 1.75 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
(31 ธนัวำคม 2560 : 2 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือวตัถุดิบเพ่ือผลิตอำหำรสตัวน์ ้ ำ 

21.7 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและบริกำร 

บริษทัฯได้เขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรเช่ำพ้ืนท่ีในอำคำรและสัญญำบริกำรส ำหรับส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ และเช่ำยำนพำหนะ อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 
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บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำบริกำรท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 8 9 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี - - 

21.8 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำพื้นทีร่ะยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบธุรกิจศูนยบ์ริกำร ดำ้นสตัวเ์ล้ียงครบวงจร
จ ำนวนเงินประมำณ 7.2 ลำ้นบำท อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 18 ปี นับแต่วนัส่งมอบกำรครอบครองทรัพยสิ์น ปัจจุบนัพ้ืนท่ี
ใหเ้ช่ำยงัอยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสร้ำงและยงัไม่มีกำรส่งมอบกำรครอบครองทรัพยสิ์น 

21.9 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวน 8.4 ลำ้นบำท (31 ธันวำคม 2560 : 8 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำทั้งจ ำนวน 

22. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

22.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศท่ีส ำคญัดงัน้ี 

สกลุเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน  อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 31 มีนำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 31.23 32.68 
เยน 2,190.50 - 0.29 0.29 

 
31 ธนัวำคม 2560 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ 
อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของ

จ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.7 34.79 - 35.64 14 มีนำคม 2560 - 16 มิถุนำยน 2560 
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22.2 ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

31 มีนำคม 
2561 

31 ธนัวำคม 
2560  

31 มีนำคม 
2561 

31 ธนัวำคม 
2560  

31 มีนำคม 
2561 

31 ธนัวำคม 
2560  

31 มีนำคม 
2561 

31 ธนัวำคม 
2560  

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้         

ตรำสำรทุน - - - - - - - - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย         

ตรำสำรทุน 799 855 - - - - 799 855 
ตรำสำรหน้ี* - - 201 308 - - 201 308 

เงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืน         
ตัว๋แลกเงิน - - 120 110 - - 120 110 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - - 10 10 55 55 65 65 
หนีสิ้นที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
หุ้นกู ้ - - 1,244 1,243 - - 1,244 1,243 

* ระดบั 2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใชร้ำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

ในระหวำ่งงวดปัจจุบนัไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

23. กำรบริหำรจดักำรทุน 

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้นโดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.96 : 1 (31 ธันวำคม 2560 : 1.85 :1) และเฉพำะบริษัทฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.68 : 1  
(31 ธนัวำคม 2560 : 1.61 : 1)  

24. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2561 


