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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั พีพี ไพร์ม 
จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปต่องบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของ
ขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล โดยผูส้อบบัญชี 
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน
และบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืนการสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถใหค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้
จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 
 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ควำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 1.2 เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั ตามท่ีปรากฎใน 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวน  
221 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ 1,517 ลา้นบาท) และมีการใชเ้งินในการลงทุนต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ซ่ึงส่วนใหญ่ของหน้ีสิน
หมุนเวยีนประกอบดว้ย หุ้นกูท่ี้จะถึงก าหนดไถ่ถอนในไตรมาสท่ีสามของปี 2562 จ านวนเงิน 714 ลา้นบาท และเงินกูย้ืมเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถานบนัการเงิน ตัว๋สัญญาใชเ้งินจากสถาบนัการเงิน และการออกตัว๋แลกเงินกบับริษทัและบุคคลอ่ืนรวมทั้งส้ิน 
 254 ลา้นบาท ท่ีครบก าหนดจ่ายคืนในไตรมาสท่ีสอง และไตรมาสท่ีสามปี 2562   
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ านวน 2,017 ลา้นเยน (เทียบเท่า 586 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ 
ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากู้ยืมเงินได้ ซ่ึงถือเป็นการผิดเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู ้ 
ท าใหธ้นาคารผูใ้หกู้มี้สิทธิเรียกเงินกูย้มืดงักล่าวคืนทนัที  
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่เหตุการณ์ดงักล่าวจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ เน่ืองจากเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 
2562 บริษทัไดรั้บการผ่อนผนัการปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวจากธนาคารผูใ้ห้กูอ้ย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ใน
ระหวา่งด าเนินต่างๆ ดงัน้ี  

1. การจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7) ทั้ งน้ีตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ซ่ึงตั้ งอยู่ในบริเวณท่ีใกล้เคียงกันท่ี โออาซาทซึรูมิ เบบปุ จังหวดั 
โออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่น และเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ รวมจ านวน 15 โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้า”) โดยมีราคา
ซ้ือขายประมาณ 320 ลา้นเยนต่อ 1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ลา้นบาท ต่อ 1 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่ต ่า
กว่า 4,800 ล้านเยน หรือ 1,375.69 ล้านบาท และต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 บริษัทฯได้ท าสัญญาจะซ้ือจะขาย
โครงการไฟฟ้ากับผู ้ซ้ือ (Relocation Group) โดยบริษัทได้รับช าระเงินมัดจ าจ านวน  200 ล้านเยน (ประมาณ 59.98  
ลา้นบาท) ทั้ งน้ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายฯระบุให้ผูซ้ื้อ (Relocation Group) จ่ายเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 4,600 ลา้นเยน 
ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562  
เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ไดโ้อนสิทธ์ิและภาระผูกพนัตามสัญญา
จะซ้ือจะขายให ้Beppu Forest Power Co., Ltd. และขยายเวลาเป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  

2. การเพ่ิมทุนการเพ่ิมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่ผู ้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วน 
(Right Offering) จ านวน 281,525,344 บาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมี
นยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีขา้พเจา้มิไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อ
กรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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ข้อมูลและเหตุกำรณ์ทีเ่น้น 

โดยมิไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อย่างใด ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 10.1  
บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เงินลงทุนในหุ้น
ดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของทุนช าระแลว้ของบริษทันั้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นบางส่วนของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทันั้น
ดว้ย  บริษทัฯไดแ้จง้วา่บริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมบริหารงานในบริษทันั้น และไม่มีอิทธิพลเหนือบริษทัดงักล่าว 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เงินลงทุนดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 172.98 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.37 ของสินทรัพยร์วมของ 
กลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงกระจุกตวัอยูท่ี่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพียงบริษทัเดียว มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าว
ของบริษทัฯข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานและราคาตลาดในอนาคตของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว และการท่ีบริษทัฯจะตดัสินใจ
ขายเงินลงทุนน้ี 

 

 

 

 

(นายเจษฎา  หงัสพฤกษ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 15 พฤษภาคม  2562 



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ" "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 18,782                    20,506                 7,424                  16,396                

เงินลงทนุชัว่คราว

   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - เผ่ือขาย 4 33                           34                        33                       34                       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 3, 5 262,523                  323,335               406,226              424,980              

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 3, 11 99,374                    -                           -                          -                          

สินคา้คงเหลือ 6 216,138                  261,867               64,236                261,867              

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 5,655                      6,096                   5,399                  5,865                  

กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย ท่ีจดัประเภทเป็น

     สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 7 1,166,641               1,197,773            -                          -                          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,769,146               1,809,611            483,318              709,142              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 -                             -                           - -                          

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -                             -                           870,193              81,807                

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 10 377,948                  323,605               377,948              323,605              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน 5 -                             -                           -                          -                          

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 3, 11 64,621                    169,112               1,768,561           1,768,561           

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 38,439                    38,685                 38,439                38,685                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 658,655                  675,301               31,878                594,978              

คา่ความนิยม 13,378                    13,651                 -                          -                          

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 14 11,216                    11,508                 192                     11,490                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 75,619                    89,709                 75,619                89,708                

-                           -                          สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7,895                      7,865                   7,895                  7,865                  

   เงินจ่ายล่วงหนา้ 15 194,412                  195,723               130,365              130,365              

   อ่ืน ๆ 7,139                      5,107                   5,013                  5,096                  

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 209,446                  208,695               143,273              143,326              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,449,322               1,530,266            3,306,103           3,052,160           

รวมสินทรัพย์ 3,218,468               3,339,877            3,789,421           3,761,302           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 1



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ" "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 337,355                  549,948               337,355              549,948              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 3,17 226,602                  297,769               366,066              293,950              

เงินกูย้มืระยะสั้น 3 287                         -                           -                          -                          

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 1,292,974               1,320,487            1,292,974           1,320,487           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 7,284                      82                        -                          -                          

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 4,891                      4,717                   3,481                  3,429                  

หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็น

     สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 7 121,419                  128,830               -                          -                          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,990,812               2,301,833            1,999,876           2,167,814           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 18 404,659                  201,352               404,659              201,352              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,794                      4,248                   5,794                  4,248                  

ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 20,450                    19,434                 9,416                  19,434                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 430,903                  225,034               419,869              225,034              

รวมหนีสิ้น 2,421,715               2,526,867            2,419,745           2,392,848           

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 2



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562

31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ" "ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ"

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 843,813,359 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 20 843,813                  843,813               843,813              843,813              

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระแลว้

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

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 489,125                  489,125               489,125              489,125              

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 41,479                    41,479                 41,479                41,479                

ก าไรสะสม

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

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 257,633                  308,155               784,502              826,772              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (611,380)                (645,645)              (565,326)             (608,818)             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 796,753                  813,010               1,369,676           1,368,454           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,218,468               3,339,877            3,789,421           3,761,302           

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทำนแล้ว"
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 512,081            416,053            422,763            403,258            
รายไดอ่ื้น
ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 1,225                553                   1,225                553                   

ดอกเบ้ียรับ 1,430                2,379                4,260                6,061                

ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 13,043              1,647                13,032              -                        
อ่ืนๆ 2,181                16,527              1,543                3,683                

รวมรำยได้ 529,960            437,159            442,823            413,555            
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 433,438            355,135            386,019            343,912            
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 21,569              17,990              21,569              17,990              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  61,066              53,918              39,076              43,572              
คา่ใชจ่้ายอ่ืน - ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 18,872              -                        -                        9,340                
ตน้ทนุทางการเงิน 33,828              28,930              33,645              28,930              

รวมค่ำใช้จ่ำย 568,773            455,973            480,309            443,744            

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 -                        -                        -                        -                        
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (38,813)             (18,814)             (37,486)             (30,189)             
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 11,709              1,661                4,784                (1,595)               
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (50,522)             (20,475)             (42,270)             (28,594)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (9,227)               5,913                -                        -                        

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 43,492              (73,152)             43,492              (73,152)             

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 34,265              (67,239)             43,492              (73,152)             
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (16,257)             (87,714)             1,222                (101,746)           

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 21 (0.09)                 (0.04)                 (0.08)                 (0.05)                 

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2562

ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุน
ส่วนทุนจาก การแปลงคา่ จากการวดั รวม

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน การจ่ายโดยใชหุ้น้ งบการเงินท่ีเป็น มูลคา่เงินลงทุนใน องคป์ระกอบอ่ืน รวม
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุน้ เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 563,051              489,125          41,479                56,845          308,155             (36,827)                  (608,818)                (645,645)                  813,010                   

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ :  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                     -                          -                    (50,522)             (9,227)                    43,492                    34,265                     (16,257)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 563,051              489,125          41,479                56,845          257,633             (46,054)                  (565,326)                (611,380)                  796,753                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 563,051              489,125          41,479                56,845          424,259             (43,840)                  (151,105)                (194,945)                  1,379,814                

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ :

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                     -                          -                    (20,475)             5,913                     (73,152)                  (67,239)                    (87,714)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561 563,051              489,125          41,479                56,845          403,784             (37,927)                  (224,257)                (262,184)                  1,292,100                

 

(หน่วย : พนับาท) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 5



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2562

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) ทนุ

จำกกำรวดัมลูคำ่ รวม
ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนทนุจำกกำรจ่ำย เงินลงทนุ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแลว้ มลูคำ่หุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 563,051          489,125          41,479                    56,845                826,772              (608,818)                            (608,818)                 1,368,454             

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น :

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                      -                      -                              -                          (42,270)              43,492                               43,492                    1,222                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562 563,051          489,125          41,479                    56,845                784,502              (565,326)                            (565,326)                 1,369,676             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 563,051          489,125          41,479                    56,845                573,266              (151,105)                            (151,105)                 1,572,661             

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น :

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                      -                      -                              -                          (28,594)              (73,152)                              (73,152)                   (101,746)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2561 563,051          489,125          41,479                    56,845                544,672              (224,257)                            (224,257)                 1,470,915             

ก ำไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย : พนับำท) 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี 6



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด "สอบทำน"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2562

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (38,813)              (18,814)              (37,486)              (30,189)              
ปรับรำยกำรท่ีกระทบก ำไร (ขำดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
กำรปรับปรุงตน้ทุนทำงกำรเงิน 33,828                28,930                28,625                28,930                
กำรปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 40,389                (18,492)              10,769                (19,269)              
กำรปรับปรุงดว้ยสินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 45,872                (13,716)              (1,065)                 (13,716)              
กำรปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 4,263                  (3,306)                 (477)                    (6,123)                 
กำรปรับปรุงดว้ยเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (8,007)                 (18,214)              61,628                (13,014)              
กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,013)                 (835)                    51                       (477)                    
คำ่เส่ือมรำคำ คำ่สูญส้ินและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 37,523                27,987                1,290                  18,387                
กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหน้ีสิน - ผลประโยชน์พนกังำน 1,016                  390                     520                     390                     
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (27,387)              (1,647)                 (13,032)              9,340                  
กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ 12,292                5,792                  12,292                5,792                  
กำรปรับปรุงอ่ืนท่ีกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน)

    - ขำดทุน (ก ำไร) ก ำไรจำกกำรขำยหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย (1,225)                 (553)                    (1,225)                 (553)                    
- ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 131                     -                          -                          -                          
 - ขำดทุนจำกกำรเลิกใชสิ้นทรัพย์ -                          3,740                  -                          3,740                  
 - โอนกลบักำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บ  (143)                    (292)                    -                          (292)                    
 - ตดัจ ำหน่ำยคำ่ธรรมเนียมในกำรกูย้มืเงิน 5,020                  1,015                  5,020                  1,015                  
 - ดอกเบ้ียรับ (1,430)                 (2,379)                 (4,261)                 (6,061)                 
รวมกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) 141,129              8,420                  100,135              8,089                  

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 102,316              (10,394)              62,649                (22,100)              
   ดอกเบ้ียจ่ำย (83,256)              (29,052)              (28,695)              (29,052)              
   ภำษีเงินไดรั้บคืน (จ่ำยออก) (5,175)                 (16,242)              -                          (16,376)              
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 13,885                (55,688)              33,954                (67,528)              

(หน่วย : พนับำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี 7



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทำน"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2562

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (30)                      (30)                      (30)                      (30)                      

เงินสดจ่ำยสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (14,620)              -                          
เงินสดรับจำกกำรขำยตรำสำรทุนของกิจกำรอ่ืน 7,352 435,731              7,352 435,731              
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือตรำสำรทุนของกิจกำรอ่ืน (6,126)                 (344,579)            (6,126)                 (344,579)            
เงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืนลดลง -                          (90,000)              -                          (90,000)              
เงินสดรับจำกกำรไถ่ถอนตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนด -                          80,500                -                          80,500                
เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 11                       -                          -                          -                          
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (1,914)                 (9,952)                 (1,026)                 (9,952)                 
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (89)                      (3,171)                 -                          (3,171)                 
เงินสดจ่ำยเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (25,572)              -                          (1,788)                 
เงินสดรับช ำระจำกเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,759                  -                          -                          -                          
เงินสดจ่ำยล่วงหนำ้คำ่ซ้ือสินทรัพย์ -                          (2,320)                 -                          (655)                    
ดอกเบ้ียรับ 420                     1,114                  291                     1,158                  
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 1,383                  41,721                (14,159)              67,214                

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดรับจำกเงินกูย้มื :-
จำกกำรออกตัว๋แลกเงิน 47,000                -                          47,000                -                          
จำกกำรออกหุน้กู ้ 207,600              -                          207,600              -                          

เงินสดรับเงินกูย้มืระยะสั้นกิจกำรอ่ืน 287                     -                          -                          -                          
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มื :-
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (275,010)            (4,304)                 (275,010)            (4,304)                 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (12,766)              -                          (12,766)              -                          

เงินสดท่ีผูเ้ช่ำจ่ำยเพ่ือลดจ ำนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจำกสญัญำเช่ำกำรเงิน (608)                    (674)                    (608)                    (674)                    
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์เพ่ิมข้ึน (13,940)              -                          (13,940)              -                          
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 27,287                -                          27,287                -                          

จ่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกูแ้ละคำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู้ (8,330)                 -                          (8,330)                 -                          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (28,480)              (4,978)                 (28,767)              (4,978)                 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ-
ก่อนผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียน (13,212)              (18,945)              (8,972)                 (5,292)                 

ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 18,703                5,913                  -                          -                          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 5,491                  (13,032)              (8,972)                 (5,292)                 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดต้นงวด 13,291                48,293                16,396                14,707                
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกปลำยงวด 24,989                -                          -                          -                          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 18,782                35,261                7,424                  9,415                  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
(หน่วย : พนับำท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี 8



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) "สอบทำน"
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2562 2561 2562 2561
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ :

รำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงิน
   รำยกำรซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ -                          3,603                  -                          3,603                  
  โอนเปล่ียนประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำย

 ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำย 1,166,641           -                          -                          -                          

โอนเปล่ียนประเภทเป็นหน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำย
 ท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีถือไวเ้พ่ือขำย 121,419              -                          -                          -                          

โอนกิจกำรบำงส่วนไปยงับริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั
โดยมีมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอน มีดงัน้ี
  สินคำ้คงเหลือ -                          -                          198,686              -                          
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -                          -                          613                     -                          
  ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ -                          -                          563,097              -                          
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                          -                          415                     -                          
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                          -                          78                       -                          

  ผลประโยชน์พนกังำน -                          -                          10,538                -                          

(หน่วย : พนับำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี 9
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1. ข้อมูลทัว่ไป  

1.1 ขอ้มูลบริษทัฯ 

บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน)  (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)”) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทั
มหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ ำและสัตว์
เล้ียง ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 69/5 หมู่ท่ี 5 ถนนพระรำม 2 (กม. 71) ต ำบลบำงขนัแตก อ ำเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงครำม 

เม่ือวนัท่ี 19 กนัยำยน 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 อนุมติัให้บริษทัเปล่ียนช่ือจำกเดิม “บริษทั ไทยลกัซ์ 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)”) เป็น “บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน)” และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ และหนงัสือ
รับรองบริษทัและบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2561 

1.2 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ ำนวน 221 ลำ้นบำท(เฉพำะ   
บริษัทฯ 1,517 ล้ำนบำท) และมีกำรใช้เงินในกำรลงทุนต่ำง ๆ เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงส่วนใหญ่ของหน้ีสินหมุนเวียน
ประกอบดว้ย หุ้นกูท่ี้จะถึงก ำหนดไถ่ถอนในไตรมำสท่ีสำมของปี 2562 จ ำนวนเงิน 714 ลำ้นบำท และเงินกูย้ืมเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจำกสถำนบนักำรเงิน ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน และกำรออกตัว่แลกเงินกบับริษทัและบุคคลอ่ืนรวม
ทั้งส้ิน 254 ลำ้นบำท ท่ีครบก ำหนดจ่ำยคืนในไตรมำสท่ีสอง และไตรมำสท่ีสำมปี 2562  

และเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน(หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18.1) จ ำนวน 2,017 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 586 
ลำ้นบำท) ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำกูย้มืเงิน
ได ้ซ่ึงถือเป็นกำรผิดเง่ือนไขตำมสญัญำเงินกู ้ท ำใหธ้นำคำรผูใ้หกู้มี้สิทธิเรียกเงินกูย้มืดงักล่ำวคืนทนัที  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวจะไม่เกิดผลเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 
2562 บริษทัไดรั้บกำรผอ่นผนักำรปฏิบติัตำมสญัญำดงักล่ำวจำกธนำคำรผูใ้หกู้ ้

อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนินต่ำงๆ ดงัน้ี 

1) กำรจ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 7) ทั้งน้ีตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (Geothermal Energy) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีใกลเ้คียงกนัท่ี โออำซำทซึรูมิ เบบปุ จงัหวดั
โออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่น และเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ รวมจ ำนวน 15 โครงกำร (“โครงกำรโรงไฟฟ้ำ”) โดยมี
รำคำซ้ือขำยประมำณ 320 ลำ้นเยนต่อ 1 โครงกำร หรือประมำณ 91.71 ลำ้นบำท ต่อ 1 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำรวม
ทั้งส้ินไม่ต ่ำกวำ่ 4,800 ลำ้นเยน หรือ 1,375.69 ลำ้นบำท และต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯไดท้ ำสญัญำจะ
ซ้ือจะขำยโครงกำรไฟฟ้ำกบัผูซ้ื้อ (Relocation Group) โดยบริษทัไดรั้บช ำระเงินมดัจ ำจ ำนวน 200 ลำ้นเยน (ประมำณ 
59.98 ลำ้นบำท) ทั้งน้ีตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยฯระบุให้ผูซ้ื้อ (Relocation Group) จ่ำยเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 4,600 
ลำ้นเยน ภำยในเดือนกมุภำพนัธ์ 2562  

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ไดโ้อนสิทธ์ิและภำระผูกพนัตำม
สญัญำจะซ้ือจะขำยให ้Beppu Forest Power Co., Ltd. และขยำยเวลำเป็นวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
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2) กำรเพ่ิม ทุนโดยกำรออกและ เสนอขำยหุ้ นส ำมัญ เพ่ิ ม ทุนของบ ริษัท ให้ แ ก่ผู ้ ถื อ หุ้ น เดิ มตำมสัด ส่วน 
(Right Offering) จ ำนวน 281,525,344 บำท ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 26 

เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงเงินทุนท่ีเพียงพอในกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้มืระยะยำว กำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละและเงินกูย้ืมเงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำนบนักำรเงิน ตัว๋สญัญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน และกำรออกตัว่แลกเงินกบับริษทัและบุคคลอ่ืน และภำระผกูพนัใน
อนำคตเม่ือถึงก ำหนด  

อยำ่งไรก็ตำม ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่วำ่สำมำรถจดัหำเงินทุนเพ่ิมเติมไดเ้พียงพอในกำรด ำเนินงำนและช ำระภำระ
ผูกพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด ดังนั้ น ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษัทจึงเช่ือว่ำกลุ่มบริษัทจะสำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ือง  
งบกำรเงินน้ีจึงถูกจดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง กำรบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจึง
เป็นไปตำมเกณฑท่ี์วำ่กลุ่มบริษทัจะสำมำรถขำยสินทรัพยแ์ละช 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 2561 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับน้ีจัดท ำข้ึนเป็นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงินฉบับน้ีเป็นภำษำอ่ืนตอ้งให้สอดคลอ้งกับ   
งบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

2.2 เกณฑใ์นกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และ
ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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2.3 นโยบำยกำรบญัชี 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวธีิกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชส้ ำหรับกำรจดัท ำงบ 

กำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

2.3.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกรำคม 2562 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมี
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ กำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให ้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่ไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำร
เปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี  15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสงัหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สญัญำท่ีอยูใ่น
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้
เกิดข้ึนจำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมี
สิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ และก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
พิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  
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2.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

 สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึง สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวธีิกำรค ำนวณ
กำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำร
เก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินหำกน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบัญชีท่ีเก่ียวข้อง มำตรฐำนฉบับน้ีได้ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุก
รำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

 กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคง
ตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำน
กำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

 ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีตอ่งบกำรเงินหำกมีกำรน ำ
มำตรฐำนฉบบัน้ีมำถือปฏิบติั 
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2.4 กำรประมำณกำร 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบักำรรับรู้ และกำร
วดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร 
และขอ้สมมติฐำนท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร  

กำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำน รวมถึงแหล่งข้อมูลส ำคัญท่ีน ำมำใช้ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
ระหวำ่งกำล เหมือนกบัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

3. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

3.1 รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้ - - 6 - รำคำทุน 
ดอกเบ้ียรับ - - 4 4 อตัรำร้อยละ 3 - 8 ต่อปี 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป - - 387 - ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสญัญำ 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 0.5 1 - - อตัรำร้อยละ 3 ต่อปี 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขำยสินคำ้ 41.8 47 - 47 ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับ - 0.7 -     0.7 อตัรำร้อยละ 5 - 7 ต่อปี 
ซ้ือวตัถุดิบ 13 10 - 10 รำคำตลำด 
ค่ำท่ีปรึกษำ 0.8 0.4 -     0.4 รำคำตำมสญัญำ 
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3.2 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม

2562 
31 ธนัวำคม

2561 
31 มีนำคม

2562 
31 ธนัวำคม

2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 5)     
บริษทัยอ่ย - - 172,410 111,872 
บริษทัร่วม 5,990 5,559 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรร่วมกนั) 2,301 1,662   
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 10,602 30,565 - 30,565 

   บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรของบริษทัยอ่ย) 32 -   
 18,925 37,786 172,410 142,437 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 17)     
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (บริษทัยอ่ย) - - 327,877 - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรร่วมกนั) 4 5 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรและผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 12,166 22,773 - 22,773 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรของบริษทัยอ่ย) 1,149 1,459 - - 

 13,319 24,237 327,877 22,773 

เงินใหกู้ย้มื  

เงินใหกู้ย้มื มีรำยกำรเคล่ือนไหวท่ีมีสำระส ำคญัในระหวำ่งงวด ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2562 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
ระหวำ่งงวด 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่   

31 มีนำคม 2562 
M - Luxe Energy Co., Ltd.* บริษทัร่วม 74,738 - (1,500) 73,238 
Aulux Power Co., Ltd.** กรรมกำรร่วมกนั 90,271 (1,759) (1,776) 86,736 
  165,009 (1,759) (3,276) 159,974 

*เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และก ำหนดช ำระเรียกคืนในเดือนมีนำคม 2563 และเม่ือ
ทวงถำม 
**เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และก ำหนดช ำระเรียกคืนในเดือนมีนำคม 2563 และ
เดือนมีนำคม 2564 
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  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2562 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งงวด 

ลดลง 
ระหวำ่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี   

31 มีนำคม 
2562 

บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 157,000 - - 157,000 
PPSN Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 589,370 - - 589,370 
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 4,904 - - 4,904 
รวม  1,768,561 - - 1,768,561 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยเป็นเงินให้กูย้ืมเพ่ือลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่น เงินให้
กูย้ืมดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 – 8 ต่อปี และก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯไม่คำดวำ่จะมีกำรเรียก
ช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวภำยใน 1 ปี บริษทัฯจึงจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบกำรเงิน 

เงินกูย้มืระยะสั้น  

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2562 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง) 
ระหวำ่งงวด 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่   

31 มีนำคม 2562 
Aulux Power Co., Ltd.* - 287 - 287 

*เงินกูย้มืจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และครบก ำหนดช ำระคืนในเดือนมกรำคม 2563  

3.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ี
ใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,795 6,480 3,086 5,202 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 254 224 254 224 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน 3 - 3 - 
รวม 5,052 6,704 3,343 5,426 
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3.4 มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย กำรโอนธุรกิจผลิตอำหำรสตัวใ์หก้บับริษทัยอ่ย 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 มีมติอนุมติัแผนปรับโครงสร้ำงกิจกำร โดย
กำรโอนกิจกำรบำงส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ซ่ึงไดแ้ก่ กิจกำรผลิตอำหำรสัตวน์ ้ ำ ไดแ้ก่ สำยกำรผลิตอำหำร
กุ้ง และอำหำรปลำ และกำรผลิตอำหำรสัตวเ์ล้ียง (FOOD) ทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้ งหมดท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีใช้ในกำร
ประกอบธุรกิจดังกล่ำว สัญญำใบอนุญำตและบตัรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ดงักล่ำวทั้งหมด ใหแ้ก่บริษทัยอ่ย  

ทั้งน้ีปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้ ำเนินกำรต่ำง ๆ ดงัน้ี  

3.4.1 มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

ในปี 2561 

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด เม่ือวนัท่ี  
28 ธนัวำคม 2561 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 
1. มีมติรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำกบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยสิ์น หน้ีสิน ใบอนุญำต

ประกอบกิจกำร และพนักงำนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิตอำหำรสัตวด์งักล่ำวโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 
2562 ทั้ งน้ี มูลค่ำกำรโอนกิจกำรดังกล่ำวจะตีรำคำตำมมูลค่ำบัญชี (Book Value) ตำมหลกัเกณฑ์กำรโอนกิจกำร
บำงส่วน ซ่ึงมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจกำรท่ีจะโอนหกัดว้ยหน้ีสินทั้งหมดของกิจกำรท่ีโอน) ท่ี
จะโอนทั้งหมด คิดเป็นเงินจ ำนวน 809,904,400 บำท โดยบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
จะตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนแก่บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) เพื่อให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑก์ำรโอนกิจกำรบำงส่วน 

ทั้งน้ีบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จะท ำกำรโอน
และรับโอนกิจกำรบำงส่วนตำมหลกัเกณฑข์องพระรำชกฤษฎีกำท่ีออกตำมประมวลกฎหมำยรัษฎำกรวำ่ดว้ยกำร
ยกเวน้รัษฎำกร (ฉบับท่ี 516) พ.ศ. 2554 และประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร เร่ืองก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และ
เง่ือนไขกำรโอนกิจกำรบำงส่วนให้แก่กนัของบริษทัมหำชนจ ำกดั หรือบริษทัจ ำกดั เพื่อยกเวน้รัษฎำกร ลงวนัท่ี 27 
กนัยำยน พ.ศ. 2554 รวมทั้ งประกำศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองดงักล่ำว (รวมเรียกว่ำ “หลกัเกณฑ์กำรโอนกิจกำร
บำงส่วน”)  

2. จำกท่ีประชุมมีมติให้รับโอนธุรกิจผลิตอำหำรสัตวน์ ้ ำจำก บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) มีมติพิเศษให้เพ่ิมทุน 
ของบริษทัอีก 809,904,400 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 80,990,440 หุ้น มีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 
ใหแ้ก่บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) โดยจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัน้ี 

2.1 เพ่ิมทุนข้ึนอีก 795,039,400 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 79,503,940 หุ้น มีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 
โดยออกให้เสมือนว่ำได้ใช้เต็มค่ำแล้ว (ไม่ต้องลงเงินเลย) เพ่ือตอบแทนกำรท่ีบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด 
(มหำชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัไดช้ ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนดว้ยทรัพยสิ์น โดยกำรโอนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจผลิต อำหำรสัตว ์ให้แก่บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมีมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ
จ ำนวน 795,039,400 บำท มำลงทุนช ำระค่ำหุน้จ ำนวน 79,503,940 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท  
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2.2 เพ่ิมทุนข้ึนอีก 14,865,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 1,486,500 หุ้น มีมูลค่ำหุน้ละ 10 บำท โดย
ช ำระค่ำหุน้เป็นเงินสด 

ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรรับโอนกิจกำรนั้น อำจมีควำมจ ำเป็นท่ีบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
จะตอ้งรับโอนทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรผลิตอำหำรสัตวใ์นหลำยครำว ท่ีประชุมจึงมอบอ ำนำจให้คณะ 
กรรมกำรเป็นผูมี้อ  ำนำจจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่เป็นครำวๆไปและมอบอ ำนำจในกำรพิจำรณำ 
ก ำหนด แกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือ เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรรับโอนทรัพยสิ์นจำกบริษทั 
พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน)ในแต่ละครำว 

3. ไดมี้มติพิเศษแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ำกดั จะถูกแกไ้ขเป็นครำวๆ ไปเพื่อให้สอดคลอ้งกบัจ ำนวนทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทยลกัซ์ 
เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ท่ีไดเ้พ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนทรัพยสิ์นจำกบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ใน
แต่ละครำว 

ในปี 2562 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 8 
กมุภำพนัธ์ 2562 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1. มีมติอนุมัติกำรแก้ไขเพ่ิมเติมรำยละเอียดของกำรรับโอนกิจกำรผลิตอำหำรสัตวจ์ำกบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด 
(มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยสิ์น หน้ีสิน ใบอนุญำตประกอบกิจกำร และพนกังำนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำร
ผลิตอำหำรสัตวด์งักล่ำว โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (“วนัโอนกิจกำร”) โดยก ำหนดมูลค่ำกำรโอนกิจกำร
ตำมมูลค่ำบญัชี (Book Value) ตำมหลกัเกณฑก์ำรโอนกิจกำรบำงส่วน ซ่ึงมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (ทรัพยสิ์นทั้งหมด
ของกิจกำรท่ีจะโอนหักด้วยหน้ีสินทั้ งหมดของกิจกำรท่ีจะโอน) ท่ีจะโอนทั้ งหมด ซ่ึงคิดเป็นเงินจ ำนวน 
809,904,400 บำท นั้น 

เน่ืองจำกในขั้นตอนกำรโอนกิจกำรดังกล่ำว ปรำกฏว่ำมีทรัพยสิ์นบำงประกำรซ่ึงไม่สำมำรถโอนให้แก่กันได ้
ดงันั้น มูลค่ำกำรโอนกิจกำรดงักล่ำวจึงลดลงจำก 809,904,400 บำท เป็นจ ำนวน 773,765,631.64 บำท และเน่ืองจำก
ควำมล่ำชำ้ในกำรโอนทรัพยสิ์นบำงรำยกำร ดงันั้น บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จะช ำระ
ค่ำตอบแทนบำงส่วนดว้ยกำรออกหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 418,078,470.00 
บำท และส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 355,687,161.64 บำท บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จะช ำระ
ดว้ยเงินสด ทั้งน้ี เน่ืองจำกมีทรัพยสิ์นบำงรำยกำร อนัไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นประเภทอสงัหำริมทรัพย ์เป็นตน้ ซ่ึงบริษทั พีพี 
ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ยงัไม่สำมำรถท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ได ้บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จึงจะท ำกำรแบ่งช ำระค่ำรับโอนกิจกำรส่วนท่ีเหลือ
ใหแ้ก่บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) เป็นสองส่วน ดงัน้ี 

1) ค่ำตอบแทนกำรรับโอนกิจกำร จ ำนวน 196,000,000 บำท จะช ำระภำยใน 60 วนันบัแต่วนัโอนกิจกำร 

2) ค่ำตอบแทนกำรรับโอนกิจกำรส่วนท่ีเหลือ จ ำนวน 159,687,161.64 บำท จะทยอยช ำระให้แลว้เสร็จภำยในวนัจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงต่อส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ำยช ำระ ค่ำตอบแทนกำรรับโอนกิจกำรส่วนท่ีเหลือแลว้ทั้งจ ำนวน 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วนัที ่31 มนีำคม 2562 

 19 

2. มีมติยืนยนักำรเพ่ิมทุนตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด ตำมท่ีได้รับช ำระค่ำหุ้นแล้ว จ ำนวน 43,269,847 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นเงินเพ่ิมทุน 
432,698,470 บำท และใหย้กเลิกกำรออกหุน้เพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือ จ ำนวน 37,720,593 หุน้  

3. อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ข้ึนอีก 196,000,000 บำท โดย
กำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 19,600,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท (สิบบำท) ซ่ึงตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเตม็ค่ำ 

4. มติพิเศษอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ในงวดปี 2562 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บำท) 
 มูลค่ำหุน้ 31 มีนำคม 2562 
 ต่อหุน้(บำท) จ ำนวนหุน้  จ ำนวนเงิน 
ทุนจดทะเบียน     
ยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 10 100,000.00  1,000,000.00 
เพ่ิมทุนระหวำ่งงวด 10 62,869,847.00  628,698,470.00 
คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562  62,969,847.00  629,698,470.00 

ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว 
 

   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 10 100,000.00  1,000,000.00 
เพ่ิมทุนระหวำ่งงวด คร้ังท่ี 1     
รับช ำระดว้ยสินคำ้คงเหลือ 10  19,869,630.30    198,696,303.00  
รับช ำระดว้ยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 10  21,938,216.70   219,382,167.00  
รับช ำระดว้ยเงินสด 10 1,462,000.00  14,620,000.00 

ณ วนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ 2562  43,369,847.00  433,698,470.00 
เพ่ิมทุนระหวำ่งงวด คร้ังท่ี 2     
รับช ำระดว้ยเงินสด 10 19,600,000.00  196,000,000.00 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562  62,969,847.00  629,698,470.00 

เพ่ิมทุนระหวำ่งงวด คร้ังท่ี 1 
เม่ือวนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ 2562 บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพ่ิมทุนโดย
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดรั้บโอนทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิต อำหำรสัตวจ์ำก
บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิม ตำมกำรโอนกิจกำร โดยคิดเป็นมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิทั้ งส้ิน 
418,078,470 บำท ถือเป็นกำรรับช ำระค่ำหุน้ดว้ยทรัพยสิ์น ดงัน้ี  

1.สินคำ้คงเหลือ         รวมมูลค่ำ  198,696,303.00 บำท 
2. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   รวมมูลค่ำ  219,382,167.00 บำท 
รวมมูลค่ำทรัพย์สินทั้งส้ิน       จ ำนวน      418,078,470.00 บำท 
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โดยบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดอ้อกหุน้สำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวน 41,807,847 หุน้ มูลค่ำหุน้
ละ 10 บำท รวมเป็นมูลค่ำหุ้นทั้ งส้ิน 418,078,470.00 บำท ให้แก่บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) โดยให้เสมือน
หน่ึงวำ่ บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ไดใ้ชเ้งินค่ำหุน้จนเตม็มูลค่ำแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

2. บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดรั้บเงินช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุน จ ำนวน 14,620,000.00 บำท เพื่อ
เป็นค่ำหุน้จ ำนวน 1,462,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท จำกบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน)  

โดยบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดอ้อกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวน 1,462,000 หุ้น มูลค่ำหุน้ละ 
10 บำท รวมเป็นมูลค่ำหุน้ทั้งส้ิน 14,620,000.00 บำท ใหแ้ก่บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน)  

บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียน เพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำว 
ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ 2562 

เพ่ิมทุนระหวำ่งงวด คร้ังท่ี 2 

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดรั้บเงินช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุน จ ำนวน 
196,000,000 บำท เพ่ือเป็นค่ำหุน้จ ำนวน 19,600,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท จำกบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน)  

บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียน เพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำว 
ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2562 

เพ่ิมทุนระหวำ่งงวด คร้ังท่ี 3 

เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2562 บริษทัไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดรั้บเงินช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุน จ ำนวน 
159,687,160 บำท เพื่อเป็นค่ำหุน้จ ำนวน 15,968,716 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 จำกบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน)  

บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียน เพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำว 
ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2562 
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3.4.2 กำรโอนธุรกิจผลิตอำหำรสตัวแ์ก่บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั  

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอนในงวดปี 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอน

และรับโอนระหวำ่งกนั 
สินทรัพย์หมุนเวยีน  

สินคำ้คงเหลือ 198,696,303  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 612,894  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   
ท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ 64,666,270  
โรงงำน 216,201,311  
อำคำร 45,436,435  
เคร่ืองจกัร 154,894,458  
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 17,346,164  
บ่อเล้ียงกุง้ 1  
บ่อเล้ียงปลำ 5,041  
บ่อบำดำล 59,426  
อุปกรณ์โรงงำน 32,194,883  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 20,703,423  
เคร่ืองมือเคร่ืองใชว้จิยัฯ 2,873  
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 7,264,610 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 2,923,316  
เคร่ืองตกแต่งฯ 1,136,902  
ยำนพำหนะ 13  
ซอฟแวร์ 8,523,710  
เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 261,707  
ก่อสร้ำงเคร่ืองใชส้ ำนกังำน(ซอฟแวร์รอติดตั้ง) 2,758,103  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 77,790 

 773,765,633 
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4. เงนิลงทุนช่ัวครำว 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (กองทุนรวม)   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย – รำคำทุน 33,635 33,287 
บวก : ส่วนเกินทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (431) 348 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย – มูลค่ำยติุธรรม 33,204 33,635 

ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม /  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำคำทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 33,635 
ซ้ือระหวำ่งงวด - 
ขำยระหวำ่งงวด – รำคำทุน - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยในระหวำ่งงวด (431) 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 33,204 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

5.1 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม

2562 
31 ธนัวำคม

2561 
31 มีนำคม

2562 
31 ธนัวำคม

2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 10,602 14,379 46,735 14,379 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  - 16,186 9,450 16,186 
3 – 6 เดือน - - - - 
6 – 12 เดือน - - - - 
มำกกวำ่ 12 เดือน - - - - 

รวม 10,602 30,565 56,185 30,565 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม

2562 
31 ธนัวำคม

2561 
31 มีนำคม

2562 
31 ธนัวำคม

2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 182,847 220,268 180,957 220,268 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  39,750 55,856 39,609 55,856 
3 – 6 เดือน 20,848 8,057 20,848 8,057 
6 – 12 เดือน 8,550 7,229 8,550 7,229 
มำกกวำ่ 12 เดือน 8,130 17,184 8,130 17,184 

รวม 260,125 308,594 258,094 308,594 
หกั : ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (27,104) (28,441) (27,104) (28,441) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 233,021 280,153 230,990 280,153 

 243,623 310,718 287,175 310,718 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน     
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 900 854 2,326 2,026 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,279 3,109 630 168 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,423 6,367 113,899 109,846 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 106 153 4 88 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ำยล่วงหนำ้ 2,192 2,134 2,192 2,134 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 18,900  12,617 119,051 114,262 

 262,523 323,335 406,226 424,980 

5.2 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีระยะยำวมูลค่ำ 58 ลำ้นบำท (2561: 44 ลำ้นบำท) เป็นลูกหน้ีกำรคำ้หลำยรำยซ่ึงคำ้งช ำระเป็น
เวลำนำนและอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินคดีของบริษทัฯ บริษทัฯตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีดงักล่ำวโดยค ำนึงถึง
รำคำขำยทอดตลำดของหลกัประกนัหรือมูลค่ำหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
เป็นจ ำนวน 58 ลำ้นบำท (2561: 44 ลำ้นบำท) 
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6. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 มีนำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 72,424  69,650  64,647  69,650 
วตัถุดิบ 101,441  160,603  -  160,603 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 15,553  -  -  - 
ภำชนะบรรจุหีบห่อและวสัดุส้ินเปลือง 11,698  14,146  -  14,146 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 30,905  33,208  -  33,208 

รวม 232,021  277,607  64,647  277,607 
หกั ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง (15,883)  (15,740)  (411)  (15,740) 
 216,138  261,867  64,236  261,867 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 15,740  13,900  15,740  13,900 
ตั้งเพ่ิมข้ึน 143  2,902  -  2,902 
โอนกลบั/จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด -  (1,062)  (15,329)  (1,062) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 15,883  15,740  411  15,740 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขำย ในงบก ำไรขำดทุน 

7. กลุ่มสินทรัพย์(หนีสิ้น)ทีจ่ะจ ำหน่ำยทีจ่ดัประเภทสินทรัพย์(หนีสิ้น)ที่ถือไว้เพ่ือขำย 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จ ำหน่ำยโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (Geothermal Energy) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณท่ี ใกล ้เคียงกนัท่ี โออำซำทซึรูมิ เบบปุ จงัหวดั
โออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่น และเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ รวมจ ำนวน 15 โครงกำร (“โครงกำรโรงไฟฟ้ำ”) โดยมีรำคำซ้ือ
ขำยประมำณ 320 ลำ้นเยน ต่อ 1 โครงกำร หรือประมำณ 91.71 ลำ้นบำท ต่อ 1 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้ งส้ินไม่ต ่ำกว่ำ 
4,800 ลำ้นเยน หรือ 1,375.69 ลำ้นบำท (อำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ี 28.6602 บำท ต่อ 100 เยน จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ณ วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2561) ให้แก่ Relocation Group  ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนภำยใตก้ฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่น (“ผูซ้ื้อ”) โดย
บริษทัฯ พิจำรณำจ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำในรูปแบบกำรจ ำหน่ำยหุ้นในบริษทัย่อยของบริษทัฯซ่ึงเป็นเจำ้ของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำ หรือโดยกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ  

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯไดท้ ำสญัญำจะซ้ือจะขำยโครงกำรไฟฟ้ำกบัผูซ้ื้อ(Relocation Group) โดยบริษทัไดรั้บ
ช ำระเงินมดัจ ำจ ำนวน 200 ลำ้นเยน (ประมำณ 59.98 ลำ้นบำท) ทั้งน้ีตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยฯระบุให้ผูซ้ื้อ(Relocation Group) 
จ่ำยเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 4,600 ลำ้นเยน ภำยในเดือนกมุภำพนัธ์ 2562  

เม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ไดโ้อนสิทธ์ิและภำระผกูพนัตำมสญัญำจะซ้ือ
จะขำยให ้Beppu Forest Power Co., Ltd. และขยำยเวลำเป็นวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
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เม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2562 บริษทัไดรั้บเงินมดัจ ำเพ่ิมเติมจ ำนวน 400 ลำ้นเยน (ประมำณ 116.28 ลำ้นบำท) 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นวำ่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนท่ีสัญญำจะมีผลสมบูรณ์ ดงันั้นบริษทัจึงไดจ้ดั
ประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พ่ือขำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม และวดัมูลค่ำ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกวำ่ระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีกบัมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย โดยมูลค่ำท่ี
ต ่ำกวำ่คือมูลค่ำตำมบญัชี 

กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 24,989 17,774 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 39,977 30,638 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,871 7,616 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 693,326 720,231 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 336,668 349,893 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,512 4,692 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 22,097 22,843 

ค่ำควำมนิยม 43,201 44,086 

รวม 1,166,641 1,197,773 

หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 4,037 4,640 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 2,089 5,533 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 59,270 60,457 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 56,023 58,200 

รวม 121,419 128,830 
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8. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) รำคำทุน 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
ของเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวธีิรำคำทุน - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
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 (22,225) (22,225) 77,775 77,775 
บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 629,698 1,000 100 100 789,386 1,000 - - 789,386 1,000 
P PRIME  SINGAPORE PTE. LTD. 32 32 100 100 32 32 - - 32 32 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ - สุทธิ    892,418 104,032 (22,225) (22,225) 870,193 81,807 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท ทีลักซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด         
Tluxe Investments Limited 10* 10* 100 100 - - - - - - 
Origin Power Investment Co., Ltd. 0.1* 0.1* 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 Origin Power Investment Co., Ltd.          
   Wind Power A Co., Ltd. 0.1* 0.1* 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     892,418 104,032 (22,225) (22,225) 870,193 81,807 
* หน่วย : พนัเหรียญสหรัฐ 
** หน่วย : พนัเยน 

8.1 เงินปันผลรับ 

บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 
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9. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 
 31 มีนำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 31 มีนำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

M – Luxe Energy Co., Ltd. 25 25 - - 
รวม   - - 

9.1 เงนิลงทุนในบริษัทร่วมทีข่ำดทุนเกนิทุน 

 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 แห่ง ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำวจน 
มูลค่ำตำมบญัชีตำมวธีิส่วนไดเ้สียเท่ำกบัศูนย ์บริษทัไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจำก
บริษทัฯไม่ไดมี้ภำระผูกพนัตำมกฎหมำยหรือทำงพฤตินัยท่ีตอ้งจ่ำยเงินเพ่ือช ำระภำระผูกพนัของบริษทัร่วมดงักล่ำว  
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ส่วนแบ่งผลขำดทุนท่ีหยดุรับรู้ในระหวำ่งงวด/ปี 

บริษทัร่วม 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
M – Luxe Energy Co., Ltd. 0.19 0.70 

10. เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน  

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - รำคำทุน 1,080,384 1,080,384 
หกั : ส่วนต ่ำกวำ่ทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (705,886) (760,229) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - มูลค่ำยติุธรรม 374,498 320,155 

เงินลงทุนทัว่ไป - รำคำทุน 5,000 5,000 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (1,550) (1,550) 
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 3,450 3,450 
รวม 377,948 323,605 
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 ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนหุน้  

(พนัหุน้) 
จ ำนวนเงิน  
(พนับำท) 

รำคำทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 142,371 1,080,384 
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งงวด 3,604 6,126 
จ ำนวนหุน้เพ่ิมข้ึนจำกหุน้ปันผลและใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 9,273 - 
ขำยระหวำ่งงวด – รำคำทุน (3,604) (7,351) 
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน - 1,225 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีรับรู้ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - (705,886) 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 151,644 374,498 

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 2562 เงินลงทุนดงักล่ำวมีจ ำนวน 43.25 ลำ้นหุ้น(มูลค่ำตำมบัญชี 172.98 ลำ้นบำท) คิดเป็นร้อยละ 5.37 ของ
สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีควำมเส่ียงกระจุกตวัอยูท่ี่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพียงบริษทัเดียว 
มูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวของบริษทัฯข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนและรำคำตลำดในอนำคตของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดงักล่ำว และกำรท่ีบริษทัฯจะตดัสินใจขำยเงินลงทุนน้ี 

10.2 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯไดน้ ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจ ำนวน 117.34 ลำ้นหุ้น(มูลค่ำตำมบญัชี 319.22 
ลำ้นบำท) ไปเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสั้น และเป็นหลกัประกนัในกำรออกหุ้นกู ้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 16 และ 18.2  ตำมล ำดบั  
เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2562 บริษทัไดจ่้ำยช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นแลว้ทั้งจ ำนวน และไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจ ำนวน 12 ลำ้นหุน้ (มูลค่ำตำมบญัชี 48 ลำ้นบำท) ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 16 

10.3 ในระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯมีกำรขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยมูลค่ำตำมบญัชี 
6.13 ลำ้นบำท และรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยสุทธิจำกภำษีเงินไดใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนจ ำนวน 1.23 ลำ้นบำท 
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11. เงนิให้กู้ยืมระยะยำว 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม

2562 
31 ธนัวำคม

2561 
31 มีนำคม

2562 
31 ธนัวำคม

2561 
เงนิให้กู้ยืมระยะยำว     
   เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย(หมำยเหตุ 3.2) - - 1,768,561 1,768,561 
   เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(หมำยเหตุ 3.2) 159,974 165,009 - - 
   เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืน 4,021 4,103 - - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยำว 163,995 169,112 1,768,561 1,768,561 
หัก : ส่วนของเงนิให้กู้ยืมระยะยำวทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี     

   เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย(หมำยเหตุ 3.2) - - - - 
   เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(หมำยเหตุ 3.2) (95,353) - - - 
   เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืน (4,021) - - - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (99,374) - - - 
 64,621 169,112 1,768,561 1,768,561 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืน 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืน มีรำยกำรเคล่ือนไหวท่ีมีสำระส ำคญัในระหวำ่งงวด ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 4,103 
บวก ใหกู้เ้พ่ิม - 
หกั รับช ำระ - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (82) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 4,021 

 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืนมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี และก ำหนดช ำระเรียกคืนเม่ือทวงถำม 
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12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 38,685 
โอนเขำ้(ออก) - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (246) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 38,439 

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

มูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 
ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำน / ท่ีดินใหเ้ช่ำ 76,555 76,555 
อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 57,762 57,762 

 มูลค่ำยติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑร์ำคำตลำดส ำหรับท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำนและใชเ้กณฑว์ธีิพิจำรณำ
จำกรำยได้ (Income Approach) ส ำหรับท่ีดินและอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของอำคำรดงักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำพ้ืนท่ีวำ่งระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะ
ยำวของค่ำเช่ำ 

บริษทัฯไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรำคำทุนจ ำนวนประมำณ 74 ลำ้นบำท ไปค ้ ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำก
สถำบนักำรเงินและหุน้กู ้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 16 และ18.2 
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13. ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 1,395,532 594,978 
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งงวด – รำคำทุน  1,914 1,026 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด – รำคำทุน (145) - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (30,694) (1,029) 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด – ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 3 - 
โอน(ออก)ใหบ้ริษทัยอ่ย* - (563,097) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (14,629) - 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 7) (693,326) - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 658,655 31,878 

*   ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯ โอนให้กบับริษทัย่อยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.4 บำงรำยกำรยงัไม่
สำมำรถท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำยให้กบับริษทัย่อยได ้อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยอ่ยมีควำมสำมำรถในกำรสั่ง
กำรกำรใชง้ำน และกำรไดรั้บประโยชน์จำกทรัพยสิ์นดงักล่ำวจำกกำรใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ตำมปกติของบริษทัยอ่ย
แลว้  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำ ทำงกำรเงินโดยมี
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 6 ลำ้นบำท (2561 : 7 ลำ้นบำท) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำม
บญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว มีจ ำนวนเงินประมำณ 149 ลำ้นบำท (2561 : 813 
ลำ้นบำท) 

 บริษทัฯไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ รำคำทุนจ ำนวนประมำณ 616 ลำ้นบำท ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนั
กำรเงิน (หมำยเหตุขอ้ 18.1) 
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14. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 361,401 11,490 
ซ้ือเพ่ิมในระหวำ่งงวด 89 - 
โอน(ออก)ใหบ้ริษทัยอ่ย(หมำยเหตุ 3.4) - (11,282) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (6,584) (16) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (7,022) - 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 7) (336,668) - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 11,216 192 

15. เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561 
31 มีนำคม 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 29,582 30,188 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ้ ำพรุ้อน 34,465 35,170 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรัพย ์ 64,800 64,800 64,800 64,800 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับโครงกำรริเวอร์ไซด ์ 65,565 65,565 65,565 65,565 
รวม 194,412 195,723 130,365 130,365 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรัพย ์

ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำร บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้
ลงทุนเช่ำพ้ืนท่ีโครงกำรพีเพิล พำร์ค อ่อนนุช ซ่ึงเป็นอำคำรโฮมออฟฟิศรวมพ้ืนท่ีเช่ำ จ ำนวน 8 ห้อง ขนำดพ้ืนท่ีรวม 
1,369.30 ตำรำงเมตร มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 18 ปี ค่ำเช่ำรวม 72 ลำ้นบำท เพ่ือต่อยอดธุรกิจอำหำรสัตวเ์ล้ียง ให้เป็น PET 
CENTER หรือศูนยบ์ริกำรด้ำนสัตวเ์ล้ียงครบวงจรส ำหรับคนรักสัตว ์ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 อำคำรโฮมออฟฟิศได้
ก่อสร้ำงมีควำมคืบหนำ้ 100% โดยปัจจุบนัทำงผูรั้บเหมำอยูร่ะหวำ่งกำรเก็บรำยละเอียดของงำน 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับกำรโครงกำรริเวอร์ไซด ์
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ เขำ้ท ำธุรกรรม
กำรร่วมลงทุนกับบริษัท ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด หรือ Rich Partners Co., Ltd (“ริช พำร์ท  เนอร์ส”) ในโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ประเภทผสมผสำน (Mixed Use) ภำยใต้โครงกำรช่ือ อำคำรริเวอร์ไซด์  หรือ  Riverside Tower  
(“โครงกำรริเวอร์ไซด์”) ตั้งอยูท่ี่เมืองดำนงั ประเทศเวียดนำม โดยโครงกำรดงักล่ำวพฒันำภำยใต ้บริษทัเจำ้ของโครงกำร 
ช่ือบริษทั ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เมน้ท์ จ ำกดั หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสทเ์มน้ท์”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนภำยใตก้ฎหมำยของประเทศเวยีดนำม ทั้งน้ี บริษทัฯ จะร่วมลงทุน ในโครงกำรเป็นเงินจ ำนวนไม่เกิน 
3,100 ลำ้นเยน หรือ 911.83 ลำ้นบำท (อำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ี 29.4140 บำท ต่อ 100 เยน จำกธนำคำรแห่งประเทศ
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ไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2561) และบริษทัฯ จะมีสิทธิในกำรจ ำหน่ำย และ ไดรั้บผลตอบแทนทั้งหมดจำกกำรจ ำหน่ำย
หอ้งชุดพกัอำศยัของโครงกำรริเวอร์โซด ์ซ่ึงบริษทัฯ ไดค้ดัเลือกและตกลงกบัผูร่้วมทุน ซ่ึงคิดเป็นพ้ืนท่ีรวมประมำณไม่ต ่ำ
กวำ่ร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีในส่วนพกัอำศยัทั้งหมดในโครงกำรริเวอร์ไซด์ โดยบริษทัฯ จะไดก้ำรรับประกนัผลตอบแทนกำร
ร่วมลงทุนขั้นต ่ำในอตัรำร้อยละ 6 ต่อปีของจ ำนวนเงินลงทุนของบริษทัฯทั้งหมด ตำมท่ีจะก ำหนดในสัญญำร่วมลงทุน 
หรือ Joint Investment Agreement (“สัญญำร่วมลงทุนฯ”) ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด อยู่ในระหว่ำง
เจรจำ และจะลงนำมในสญัญำดงักล่ำวต่อไป  

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2561 บริษทัไดจ่้ำยช ำระเงินมดัจ ำจ ำนวน 210 ลำ้นเยน (ประมำณ 62.31 ลำ้นบำท) และจะช ำระเงิน
ลงทุนส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อน ต่ำงๆ ตำมท่ีจะระบุไวใ้นสัญญำร่วมลงทุนฯ ส ำเร็จครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี 
หำกเง่ือนไขบงัคบัก่อน ต่ำงๆดงักล่ำวไม่ส ำเร็จครบถว้นภำยในระยะเวลำก ำหนด บริษทัฯ มีสิทธิ ไดรั้บเงินมดัจ ำดงักล่ำว
คืนทั้งจ ำนวน 

เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุ้นและบริษทั ริช พำร์ท เนอร์ส จ ำกดั โดยผูถื้อหุ้นของ
บริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ตกลงท่ีจะโอนหุ้นทั้งหมดของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ให้แก่บริษทัฯ ในรำคำเท่ำกบั
มูลค่ำท่ีตรำไว ้(10 ลำ้นเยน) เพื่อเป็นหลกัประกนัส ำหรับกำรช ำระเงินมดัจ ำ รวมถึงเพ่ือให้บริษทัฯ มัน่ใจไดว้ำ่ บริษทั ริช 
พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั และผูถื้อหุน้ของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั จะปฏิบติัตำมเง่ือนไข บงัคบัก่อนทั้งหมดตำมสญัญำร่วม
ลงทุนฯ ซ่ึงรวมถึงกำรท่ีบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั (หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั) จะตอ้งเขำ้เป็นผู ้
ถือหุน้ทั้งหมดใน บริษทั ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั ทั้งน้ี เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนทั้งหมดส ำเร็จแลว้ บริษทัฯ จะ
โอนหุน้ทั้งหมดของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั คืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ในรำคำเท่ำกบัมูลค่ำ
ท่ีตรำไวข้องหุน้ โดยเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดจ่้ำยช ำระเงินค่ำหุ้นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 10 
ลำ้นเยน (ประมำณ 3 ลำ้นบำท) 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2562 มีมติลงนำมในหนังสือขยำยระยะเวลำ
โครงกำรฯ ทั้งน้ีมีเง่ือนไขท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1)  ใบอนุญำตต่ำงๆ ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ ตอ้งแลว้เสร็จภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 ปัจจุบนัผูถื้อหุน้และบริษทั ริช 
พำร์ท เนอร์ส จ ำกดั อยูร่ะหวำ่งกำรขอใบอนุญำติต่ำงๆ    

2)  บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะท ำโครงกำรต่อหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงบริษทัจะพิจำรณำและแจง้ใหท้รำบภำยในวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 
3)  ขยำยระยะเวลำของ “สญัญำร่วมลงทุนฯ” ไปเป็นวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
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16. เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงนิ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ร้อยละต่อปี) ก ำหนดช ำระคืน 31 มีนำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 
เงินเบิกเกินบญัชี   27,564 277 
ตัว๋สญัญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน 4.50 9 เมษำยน 2562 180,000 180,000 
ตัว๋แลกเงินจำกบริษทัและบุคคลอ่ืน 7.00 - 7.50 6 พฤษภำคม 2562 ถึง 

19 มิถุนำยน 2562 
44,373 71,937 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 5.75 31 พฤษภำคม 2562 29,990 230,000 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท   55,557 69,497 
   337,484 551,711 
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชี  (129) (1,763) 
   337,355 549,948 

 ตัว๋สญัญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน  

เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2562 บริษทัไดไ้ถ่ถอนตัว๋แลกเงินท่ีครบก ำหนดจ ำนวน 180 ลำ้นบำท และไดอ้อกตัว๋ฉบบัใหม่ จ ำนวน 
150 ลำ้นบำท มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.4 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 9 กรกฏำคม 2562 

ตัว๋สญัญำใชเ้งินดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ รำคำทุน 12 ลำ้นบำท 

 ตัว๋แลกเงินจำกบริษทัและบุคคลอ่ืน 

มีหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำหุ้น เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจ ำนวน 23.74 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตำมบญัชี 86.2
ลำ้นบำท) (หมำยเหตุขอ้ 10.2) 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2562 บริษทัไดจ่้ำยช ำระเงินตัว๋แลกเงินจำกบริษทัและบุคคลอ่ืนท่ีครบก ำหนด จ ำนวน 10 ลำ้นบำท
แลว้ทั้งจ ำนวน 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 

ค ้ำประกนัโดย  

 1.ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำหุน้ เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจ ำนวน 30.50 ลำ้นหุน้ (มูลค่ำตำมบญัชี 122 ลำ้นบำท) โดยให้
มีมูลค่ำไม่นอ้ยกวำ่ 1.2 เท่ำของวงเงินกูย้มื (หมำยเหตุขอ้ 10.2) และบริษทัฯไดล้งนำมในหนงัสือยนิยอมใหธ้นำคำรสำมำรถ
ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหุน้ท่ีวำงไวเ้ป็นหลกัประกนั หำกบริษทัฯ ผิดเง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

 2.กำรค ้ำหลกัประกนัทำงธุรกิจภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัประกนัทำงธุรกิจ พ.ศ.2558 โดยเงินฝำกธนำคำรของกิจกำร  

 3.น ำโรงไฟฟ้ำท่ีประเทศญ่ีปุ่นจ ำนวน 7 โรง เป็นหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั โดยกำรจ ำน ำหุ้นบริษทัท่ีประเทศญ่ีปุ่น 4 บริษทั 
(PPSN Company Limited, Sumo Power Co.,Ltd, SNS Power Co., Ltd., Lena Power Station No.1 Limited Liability 
Cooperation) ซ่ึงเป็นเจำ้ของโรงไฟฟ้ำ 7 โรงดงักล่ำว (หมำยเหตุขอ้ 8) 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อส่วนทุน เป็นตน้ 

 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2562 บริษทัไดมี้กำรจ่ำยช ำระเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน และ
บริษทัไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน 
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17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 
2562 

31 ธนัวำคม 
2561 

31 มีนำคม 
2562 

31 ธนัวำคม 
2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 22,304 317,231 22,304 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 157,985 211,914 2,522 211,914 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,837 1,459 10,538 - 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,975 14,854 2,255 14,612 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น 1,755 5,427 1,755 3,688 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 5 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,829 10,619 10,828 10,619 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 477 469 108 469 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25,739 30,718 20,829 30,344 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 226,602 297,769 366,066 293,950 

18. เงนิกู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม /งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 
เงนิกู้ยืมระยะยำว   
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 585,754 611,230 
หุน้กู ้ 1,108,511 906,666 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 3,368 3,943 
รวมเงินกูย้มืระยะยำว 1,697,633 1,521,839 

หัก : ส่วนของหนีสิ้นระยะยำวทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (585,754) (611,230) 
หุน้กู ้ (705,341) (707,221) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว (1,879) (2,036) 
รวมส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,292,974) (1,320,487) 

 404,659 201,352 
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18.1 เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 

กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม /งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 611,744 
บวก กูเ้พ่ิม - 
หกั จ่ำยช ำระ (12,766) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (12,773) 
   รวม 586,205 
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชี (451) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 585,754 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
อตัรำดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 31 มีนำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 

JPY LIBOR (3 เดือน)  
   บวกร้อยละ 3 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือน เร่ิมผอ่นช ำระงวดแรกในเดือนท่ีส่ี
หลงัจำกกำรเบิกเงินกูง้วดแรก (พฤศจิกำยน 2560)                          
ในอตัรำงวดท่ี 1 ถึง 35 งวดละ 14.5 ลำ้นเยน ส่วนท่ีเหลือ
ช ำระคืนทั้งหมดในงวดท่ี 36 585,754 611,230 

หกั : ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (585,754) (611,230) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 

 เงินกูย้มืดงักล่ำวจ ำนวน 2,017 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 586 ลำ้นบำท) มีเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำใหบ้ริษทัฯด ำเนินกำรจดจ ำนอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ และบริษทัฯตอ้งด ำเนินกำรจดจ ำนองทรัพยสิ์นในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำม
ร้อนใตพิ้ภพในประเทศญ่ีปุ่น จ ำน ำสญัญำซ้ือขำยไฟ จ ำน ำหุน้ของบริษทัเจำ้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ และจ ำน ำหรือโอนสิทธิ
ในบญัชีรำยไดค้่ำไฟฟ้ำจ ำนวน 4 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยโรงไฟฟ้ำ 8 แห่ง 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อส่วนทุน เป็นตน้  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯไม่สามารถด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนตามท่ีระบุไวใ้นสญัญากูย้มืเงินได ้ซ่ึงถือเป็น
การผิดเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู้ ท าให้ธนาคารผูใ้ห้กู้มีสิทธิเรียกเงินกู้ยืมดังกล่าวคืนทันที เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 
ธนาคารผูใ้หกู้ไ้ดผ้อ่นผนัการผิดเง่ือนไขของสญัญาเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัฯ 

 ประกอบกบับริษทัคาดว่าจะช าระหน้ีสินทั้ งหมดภายในไตรมาส 3 ปี 2562 เพ่ือปลอดภาระค ้ าประกันสินทรัพย ์ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพิ้ภพท่ีเหลือทั้งหมด เพ่ือน าส่งใหก้บัผูซ้ื้อ(หมายเหตุ 7)  

 ดงันั้น จึงแสดงเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 2,017 ลำ้นบำท (เทียบเท่ำ 586 ลำ้นบำท) เป็นหน้ีสินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปีทั้งจ ำนวน 
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18.2 หุน้กู ้

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 มีนำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 
หุน้กู ้ 1,121,600 914,000 
หกั : ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (13,089) (7,334) 
หุน้กู ้– สุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ 1,108,511 906,666 
หกั : ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี (705,341) (707,221) 
หุน้กู ้– สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี 403,170 199,445 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม /  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 914,000 
ออกหุน้กู ้ 207,600 
ไถ่ถอนหุน้กู ้ - 
   รวม 1,121,600 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (13,089) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562  1,108,511 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 ยอดคงเหลือของหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขำยโดยบริษทัฯ จ ำนวน 1,122 ลำ้นบำท ซ่ึงเสนอขำยนัก
ลงทุนในวงจ ำกดั หุน้กูด้งักล่ำวก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มีรำยละเอียดท่ีส ำคญัดงัน้ี  

วนัท่ีออกหุน้กู ้ จ ำนวนหน่วย 
มูลค่ำท่ีตรำไว้
ต่อหน่วย มูลค่ำรวม อตัรำดอกเบ้ีย วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

  (บำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี)  
หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู*้  
26 กรกฎำคม 2560 260,500 1,000 261 6.30 26 กรกฎำคม 2562 
หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู*้  
2 สิงหำคม 2561 319,500 1,000 320 7.25 2 สิงหำคม 2562 
3 กนัยำยน 2561 134,000 1,000 134 7.25 3 กนัยำยน 2562 
หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้  
8 พฤษภำคม 2561 200,000** 1,000 200 7.00 8 พฤษภำคม 2563 
21 มีนำคม 2562 207,600*** 1,000 208 8.50 18 มีนำคม 2564 

 *ภำยใตข้อ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำร
ด ำรงอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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** ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำหุ้นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจ ำนวน 63.10 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตำม
บญัชี 86.21 ลำ้นบำท) และจ ำน ำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรำคำทุน 48 ลำ้นบำท ทั้งน้ีภำยใตข้อ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและ
หน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น ให้มีมูลค่ำของหลกัประกนัไม่น้อยกว่ำ 
1.10 เท่ำของวงเงินกู ้และกำรด ำรงอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

***ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำหุน้บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำนวน 62.97 
ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตำมบญัชี 638.50 ลำ้นบำท) ทั้งน้ีภำยใตข้อ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติั
ตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่นกำรด ำรงอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

19. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 2091 
(2)/2554 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2554 ส ำหรับกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสตัวน์ ้ ำ ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษ
ดงักล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมเป็น
ระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2555) โดยจ ำนวนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ี
ได้รับยกเวน้จะต้องไม่เกินมูลค่ำเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนและได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับ
เคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติัและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุน้ ซ่ึงจ่ำยจำกก ำไร
ของกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 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 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (ส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1856 (2)/2556 เร่ิมมีรำยไดเ้ม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2561 และ
ส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1131 (2)/2558 เร่ิมมีรำยไดเ้ม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558) โดยจ ำนวนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ี
ได้รับยกเวน้จะต้องไม่เกินมูลค่ำเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนและได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับ
เคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติัและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุน้ ซ่ึงจ่ำยจำกก ำไร
ของกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและไดรั้บอนุญำตให้หกัเงินลงทุนใน
กำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ และ
นบัตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 บริษทัฯไดมี้กำรโอนกิจกำร ใหแ้ก่บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
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20. ทุนเรือนหุ้น  

ตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1. มีมติอนุมติั ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ ำนวน 5,400,833 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 568,451,520 บำท เป็น
ทุนจดทะเบียน จ ำนวน 563,050,687 บำท โดยกำรตดัหุน้สำมญั จ ำนวน 5,400,833 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

2. มีมติอนุมติั แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
“ขอ้ 4. ทุนของบริษทั  563,050,687 บำท (หำ้ร้อยหกสิบสำมลำ้นหำ้หม่ืนหกร้อยแปดสิบเจ็ดบำท) 
แบ่งออกเป็น                  563,050,687 หุน้    (หำ้ร้อยหกสิบสำมลำ้นหำ้หม่ืนหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุน้) 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ                         1 บำท  (หน่ึงบำท) 
แบ่งออกเป็น                  563,050,687 หุน้    (หำ้ร้อยหกสิบสำมลำ้นหำ้หม่ืนหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ                                     -  หุน้    (-)” 
ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ  ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

3. มีมติอนุมติั เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ ำนวน 280,762,672 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 563,050,687 บำท 
เป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวน 843,813,359 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวนไม่เกิน 280,762,672 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำ
ไวหุ้น้ละ 1 บำท ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1) เพ่ิมทุน จ ำนวน 140,762,672 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 140,762,672 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 
บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

2) เพ่ิมทุน จ ำนวน 140,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ       
1 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพฯ 

4. มีมติอนุมติั แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
“ขอ้ 4.ทุนของบริษทั   843,813,359 บำท (แปดร้อยส่ีสิบสำมลำ้นแปดแสนหน่ึงหม่ืนสำมพนัสำมร้อยหำ้สิบเกำ้บำท) 
แบ่งออกเป็น                843,813,359 หุน้  (แปดร้อยส่ีสิบสำมลำ้นแปดแสนหน่ึงหม่ืนสำมพนัสำมร้อยหำ้สิบเกำ้หุน้) 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ                       1 บำท (หน่ึงบำท) 
แบ่งออกเป็น                843,813,359 หุน้   (แปดร้อยส่ีสิบสำมลำ้นแปดแสนหน่ึงหม่ืนสำมพนัสำมร้อยหำ้สิบเกำ้หุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ                               - หุน้   (-)” 

ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ  ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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21. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งงวด 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงัน้ี 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับำท) (50,521) (20,475) (42,270) (28,594) 
จ ำนวนหุน้สำมญั (พนัหุน้) 563,051 563,051 563,051 563,051 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน  (บำท : หุน้) (0.09) (0.04) (0.08) (0.05) 

22. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน

ได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัคือคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์

และบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  

1. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสตัวน์ ้ ำ 

2. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสตัวเ์ล้ียง 

3. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรตดัสินใจ

เก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำ

จำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนใน

งบกำรเงิน 

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบั

บุคคลภำยนอก 
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 ขอ้มูลรำยไดแ้ละขำดทุนของส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 

 ส่วนงำนในประเทศ ส่วนงำนต่ำงประเทศ  
 ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำร

สตัวน์ ้ำ 
ส่วนงำนธุรกิจ                

ผลิตอำหำรสตัวเ์ล้ียง 
ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำ รวมส่วนงำน 
 

ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกคำ้ภำยนอก 828 356 49 47 31 13 908 416 (396) - 512 416 

รวมรำยได้ 828 356 49 47 31 13 908 416 (396) - 512 416 

ผลกำรด ำเนินงำน             
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 7 (3) 4 1 2 (11) 13 (13) (17) - (4) (13) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์           1 1 
ดอกเบ้ียรับ           1 2 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) อ่ืน           (3) 20 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม           - - 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน           (34) (28) 

ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้           (39) (18) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้           (12) (2) 

ขำดทุนส ำหรับงวด           (51) (20) 
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23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

23.1 สัญญำขำยไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศมีสัญญำขำยไฟฟ้ำกบับริษทัแห่งหน่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัโดยสัญญำ
ดงักล่ำวมีอำย ุ15 ปี นบัตั้งแต่ก ำหนดกำรเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย ์ปริมำณกำรขำยและรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีระบุไว้
ในสญัญำ  

23.2 สัญญำรับบริกำรน ำ้พุร้อน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัยอ่ยหลำยแห่งในต่ำงประเทศมีภำระผกูพนัตำมสญัญำรับบริกำรน ้ ำพุร้อนกบับริษทัท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.4 ลำ้นเยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำย ุ15 ปี นบัตั้งแต่วนั
เร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์  

ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และเดือนมกรำคม 2561 บริษทัย่อยไดเ้ขำ้ลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจเพ่ือยกเวน้ค่ำบริกำร
น ้ ำพรุ้อนกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว ตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญำ 

23.3 สัญญำจ้ำงบริหำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศมีภำระผูกพนัตำมสัญญำจำ้งบริหำรและบ ำรุงรักษำโรง 
ไฟฟ้ำกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ลำ้นเยนต่อเดือน ต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมี
อำย ุ5 ปี นับตั้งแต่ไดรั้บมอบโครงกำร โดยสำมำรถต่อสัญญำไดอี้กคร้ังละ 5 ปี ซ่ึงมีระยะเวลำสูงสุด 15 ปี ภำยใตเ้ง่ือน 
ไขเดิม 

23.4 สัญญำก ำหนดสิทธิใช้พื้นที ่

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ มีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำก ำหนดสิทธิใชพ้ื้นท่ีกบับริษทั
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพ่ือด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนลมเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ลำ้นเยนต่อเดือนต่อ
โรงไฟฟ้ำ สญัญำดงักล่ำวมีอำย ุ21 ปีนบัแต่วนัลงนำมในสญัญำ 

23.5 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 0.1 ลำ้นบำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือและติดตั้ง
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 2,351 ลำ้นเยน (31 ธนัวำคม 
2561 : 2,351 ลำ้นเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

23.6 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและบริกำร 

บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพ้ืนท่ีในอำคำรและสญัญำบริกำรส ำหรับส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ และเช่ำยำนพำหนะ อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 
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บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำบริกำรท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 31 มีนำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 
จ่ำยช ำระ    

ภำยใน 1 ปี 1 2 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 0.5 0.5 

23.7 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำพืน้ทีร่ะยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบธุรกิจศูนยบ์ริกำรดำ้นสัตวเ์ล้ียงครบ
วงจรจ ำนวนเงินประมำณ 7.2 ลำ้นบำท อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 18 ปี นับแต่วนัส่งมอบกำรครอบครองทรัพยสิ์น 
ปัจจุบนัพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำยงัอยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสร้ำงและยงัไม่มีกำรส่งมอบกำรครอบครองทรัพยสิ์น   

23.8 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็น
จ ำนวน 8 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2561 : 8 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเนื่องกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบตัิบำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำทั้งจ ำนวน  

24. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

24.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศท่ีส ำคญัดงัน้ี 

สกลุเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน  อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
 31 มีนำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 31 มีนำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 31.98 32.61 
เยน - - 0.29 0.29 
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24.2 ล ำดบัช้ันของมูลค่ำยุตธิรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 
31 มีนำคม 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561  
31 มีนำคม 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561  
31 มีนำคม 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561  
31 มีนำคม 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561  
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย         

ตรำสำรทุน 374 320  -  - - - 374 320 
ตรำสำรหน้ี* - - 0.03 0.03 - - 0.03 0.03 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - - 38 39 - - 38 39 
หนีสิ้นที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
หุ้นกู ้ - - 1,122 914 - - 1,122 914 

* ระดบั 2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใชร้ำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

ในระหวำ่งงวดปัจจุบนัไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

25. กำรบริหำรจดักำรทุน 

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้นโดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 3.04 : 1 (31 ธันวำคม 2561: 3.04 : 1) และเฉพำะบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.77 : 1  
( 31 ธนัวำคม 2561: 1.75 : 1 )  

26. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

1. ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 24 เมษำยน 2562 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี  

1.1 มีมติอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 280,762,672 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 843,813,359 
บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 563,050,687 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 
280,762,672 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

1.2 มีมติอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ  ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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1.3 มีมติอนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เฉพำะส่วนท่ีจะจัดสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมตำม
สดัส่วนกำรถือหุน้ (RO) กล่ำวคือจ ำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุน้ โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี “อนุมติักำรเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 281,525,344 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 563,050,687 บำท เป็นทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 844,576,031 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 281,525,344 หุน้ มูลค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท”  

1.4 มีมติอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2562 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ  ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

1.5 มีมติอนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตำมสดัส่วน (RO) 

2. ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2562 มีมติในเร่ืองท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี  

2.1 มีมติยกเลิกกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้บุคคลในวงจ ำกดัแบบก ำหนดวตัถุประสงค์ ในกำรใชเ้งินทุน 
(PP) จ ำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท พร้อมทั้งยกเลิกกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดัแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 
บำท เน่ืองจำกกระบวนกำรด ำเนินกำรเพ่ิมทุน PP ใชเ้วลำมำกกวำ่ท่ีผูล้งทุนไดค้ำดกำรณ์ไว ้ประกอบกบัรำคำหุ้นของ
บริษทั ในช่วงท่ีผำ่นมำไดล้ดลงต ่ำกวำ่รำคำท่ีบริษทัฯ ตอ้งกำรจะเสนอขำยให้แก่นกัลงทุน นอกจำกน้ี กำรออกสำมญั
เพ่ิมทุนให้แก่ บุคคลในวงจ ำกดัแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) อำจกลำยเป็นขอ้จ ำกดัท่ีในกำรระดมทุน
ของบริษทัฯ ในช่วงเวลำ 1 (หน่ึง) ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั 

2.2 มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ
บริษทั รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) จ ำนวนไม่เกิน 281,525,344 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่ำ 
ในอตัรำส่วน 3 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิให้ปัดท้ิง ใบส ำคญั
แสดงสิทธิรุ่นท่ี รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) มีก ำหนดอำย ุ5 ปี นับจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ ในรำคำใชสิ้ทธิ 1 บำท 
ต่อหน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยก ำหนดให้วนัท่ี 5 กรกฎำคม 2562 เป็นวนัท่ีใชก้ ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิใน
กำรจองซ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั รุ่นท่ี รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) ดงักล่ำว (Record Date) 

2.3 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 281,525,344 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 844,576,031 บำท เป็น 563,050,687 บำท โดยกำรตดัหุน้สำมญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ ำหน่ำยจ ำนวน 
281,525,344 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
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2.4 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้.4 ของบริษทัเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรำยละเอียดกำรแกไ้ขเป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษทั  563,050,687 บำท (หำ้ร้อยหกสิบสำมลำ้นหำ้หม่ืนหกร้อยแปดสิบเจ็ดบำท)                 
แบ่งออกเป็น   563,050,687 หุน้ (หำ้ร้อยหกสิบสำมลำ้นหำ้หม่ืนหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุน้)  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ       1 บำท (หน่ึงบำท)                  
แบ่งออกเป็น                        
หุน้สำมญั   563,050,687 หุ้น  (ห้ำร้อยหกสิบสำมล้ำนห้ำหม่ืนหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)          
หุน้บุริมสิทธิ        -  หุน้ (-)” 

2.5 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 563,050,688 บำท จำกทุนจด
ทะเบียนจ ำนวน 563,050,687 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,126,101,375 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหม่
จ ำนวน 563,050,688 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

2.6 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้.4 ของบริษทัเพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยมีรำยละเอียดกำรแกไ้ขเป็นดงัน้ี     
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษทั  1,126,101,375 บำท       
    (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยยีสิ่บหกลำ้นหน่ึงแสนหน่ึงพนัสำมร้อยเจ็ดสิบหำ้บำท)  
 แบ่งออกเป็น   1,126,101,375  หุน้       
    (หน่ึงพันหน่ึงร้อยยี่สิบหกล้ำนหน่ึงแสนหน่ึงพันสำมร้อยเจ็ดสิบห้ำบำท)  
 มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ          1 บำท (หน่ึงบำท)     
 หุน้สำมญั    1,126,101,375  หุน้       
    (หน่ึงพันหน่ึงร้อยยี่สิบหกล้ำนหน่ึงแสนหน่ึงพันสำมร้อยเจ็ดสิบห้ำบำท)  
 หุน้บุริมสิทธิ           -   หุน้ (-)” 

2.7 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ ำนวน ไม่เกิน 281,525,344 
หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ไวเ้พื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของ
บริษทั รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) ท่ีออกและเสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Warrant - RO) 

2.8 มีมติอนุมติักำรก ำหนดวนัประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2562 เวลำ 13.30 น. ณ ห้อง
ประชุมบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 62-62/1 หมู่ท่ี 2 ถนน รพช.อู่ตะเภำ ต ำบลหนองชุมพล อ ำเภอเขำยอ้ย 
จงัหวดัเพชรบุรี 
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3. กำรประกำศใชก้ฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรำค่ำชดเชยกรณีเลิกจำ้ง 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณี
นำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 
400 วนั นั้นไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมำยดงักล่ำวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้ งแต่วนัท่ี 5 
พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออก
จำกงำน บริษทัจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบ
ก ำไรขำดทุนในงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้งบกำรเงินรวม จ ำนวน 4,070,272 บำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
จ ำนวน 1,825,545 บำท 

4. เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2562 บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรแห่งหน่ึง ประกอบดว้ยสินเช่ือหมุนเวยีนประกอบดว้ย 
วงเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 25 ลำ้นบำท, วงเงินทรัสตรี์ซีทและเลตเตอร์ออฟเครดิต จ ำนวน 150 ลำ้นบำท, ตัว๋สัญญำใชเ้งิน
จ ำนวน 150 ล้ำนบำท และวงเงิน Forward Contract จ ำนวน 100 ล้ำนบำท ซ่ึงค ้ ำประกันโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
กรรมสิทธ์ิของบริษทั  

เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2562 บริษทัไดอ้อกตัว๋สญัญำใชเ้งิน จ ำนวน 150 ลำ้นบำท ภำยใตว้งเงินสินเช่ือบริษทัฯ ท่ีไดรั้บ 

27. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2562 


