
 

  
 
 
 
 
 

 

บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)”) 
งบกำรเงิน 
วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 



 

 
 
 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน)  (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)”) 

ควำมเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของ บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะ
กิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน)  และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำร
ด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ี
ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนด
จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม 
และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ควำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ขำ้พเจำ้ขอให้สงัเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 1.2 เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั ตำมท่ีปรำกฎใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวยีนสูงกวำ่สินทรัพยห์มุนเวยีนเป็นจ ำนวน 468 
ลำ้นบำท (เฉพำะบริษัทฯ 1,458 ลำ้นบำท) และมีกำรใช้เงินในกำรลงทุนต่ำง ๆ เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงส่วนใหญ่ของหน้ีสิน
หมุนเวียนประกอบดว้ย หุ้นกูท่ี้จะถึงก ำหนดไถ่ถอนในไตรมำสท่ีสำมของปี 2562 จ ำนวนเงิน 714 ลำ้นบำท และเงินกูย้มืเงิน
กูย้ืมระยะสั้นจำกสถำนบนักำรเงิน ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน และกำรออกตัว๋แลกเงินกบับริษทัและบุคคลอ่ืนรวม
ทั้งส้ิน 483 ลำ้นบำท ท่ีครบก ำหนดจ่ำยคืนในไตรมำสท่ีหน่ึงปี 2562 ทั้งจ ำนวน  

และเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 2,060 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 611 ลำ้นบำท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ
ไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำกูย้ืมเงินได ้ซ่ึงถือเป็นกำรผิดเง่ือนไขตำมสัญญำเงินกู ้ท ำ
ให้ธนำคำรผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่ำวคืนทนัที ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหวำ่งกำรเจรจำขอผอ่นผนักบัธนำคำรผูใ้ห้กูเ้พ่ือ
ขอผอ่นผนักำรปฏิบติัตำมสญัญำดงักล่ำว  
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ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่เหตุกำรณ์ดงักล่ำวจะไม่เกิดผลเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรเช่ือมัน่
ว่ำธนำคำรผูใ้ห้กู้จะผ่อนผนักำรผิดเง่ือนไขของสัญญำเงินกูใ้ห้แก่บริษทัฯ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ใน
ระหวำ่งด ำเนินต่ำงๆ ดงัน้ี  

1. กำรจ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 11) ทั้งน้ีตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (Geothermal Energy) ซ่ึงตั้ งอยู่ในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกันท่ี โออำซำทซึรูมิ เบบปุ จังหวดั 
โออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่น และเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ รวมจ ำนวน 15 โครงกำร (“โครงกำรโรงไฟฟ้ำ”) โดยมี
รำคำซ้ือขำยประมำณ 320 ลำ้นเยนต่อ 1 โครงกำร หรือประมำณ 91.71 ลำ้นบำท ต่อ 1 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน
ไม่ต ่ำกวำ่ 4,800 ลำ้นเยน หรือ 1,375.69 ลำ้นบำท และต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำจะซ้ือจะ
ขำยโครงกำรไฟฟ้ำกบัผูซ้ื้อ (Relocation Group) โดยบริษทัไดรั้บช ำระเงินมดัจ ำจ ำนวน 200 ลำ้นเยน (ประมำณ 59.98 
ลำ้นบำท) ทั้งน้ีตำมสญัญำจะซ้ือจะขำยฯระบุใหผู้ซ้ื้อ (Relocation Group) จ่ำยเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 4,600 ลำ้นเยน 
ภำยในเดือนกมุภำพนัธ์ 2562  
เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ได้โอนสิทธ์ิและภาระผูกพันตาม
สญัญาจะซ้ือจะขายให ้Beppu Forest Power Co., Ltd. และขยายเวลาเป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562  

2. กำรเพ่ิมทุนโดยกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสดัส่วน (Right Offering) และ
ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) ทั้งน้ีตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 3/2562 ของ
บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 11กุมภำพนัธ์ 2562ไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ัง
ท่ี 1/2562ในวนัท่ี 25 มีนำคม 2562 เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 331,525,344 บำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน โดยมีรำยละเอียดกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 37 

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ดงักล่ำวขำ้งตน้แสดงใหเ้ห็นวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่ง
มีนยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมคิดเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข
ต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเ่น้น 

โดยมิไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 15.1 
บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เงินลงทุนในหุ้น
ดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของทุนช าระแลว้ของบริษทันั้น ซ่ึงผูถื้อหุน้บางส่วนของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทันั้น
ด้วย  บริษทัฯได้แจ้งว่าบริษัทฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมบริหารงานในบริษัทนั้น และไม่มีอิทธิพลเหนือบริษัท
ดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนดังกล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 118.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.55 ของ
สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงกระจุกตวัอยูท่ี่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพียงบริษทัเดียว มูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวของบริษทัฯข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานและราคาตลาดในอนาคตของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว และ
การท่ีบริษทัฯจะตดัสินใจขายเงินลงทุนน้ี 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดปัจจุบนัขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมโดยรวมและ
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี                             

                เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตอบสนองต่อเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

กำรปฏบิัตติำมเง่ือนไขทีร่ะบุในสัญญำเงนิกู้/หุ้นกู้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยำวจำก
สถำบนักำรเงินและหุ้นกูเ้ป็นจ ำนวนเงินรวม 1,518 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของหน้ีสินรวม (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 1,518 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของหน้ีสินรวม) 
ซ่ึงเป็นบัญชีท่ีมีสำระส ำคัญ ภำยใต้สัญญำเงินกู้/หุ้นกู้ กลุ่ม
บริษทัตอ้งปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ตำม
รำยละเอียดท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 23 
หำกกลุ่มบริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อกำรเรียกคืนเงินกู/้หุน้กูจ้ำกผูใ้หกู้ ้
รวมถึงกำรจัดประเภทจำกหน้ีสินไม่หมุนเวียนเป็นหน้ีสิน
หมุนเวียน ซ่ึงส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั
ได ้

 
วธีิกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัรวมถึง 
- ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนสัญญำเงินกู้/หุ้นกู้ และท ำควำมเขำ้ใจและประเมิน

กระบวนกำรในกำรตรวจสอบกำรปฏิบติั ตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ตำมท่ี
ระบุในสญัญำเงินกู/้หุน้กูข้องฝ่ำยบริหำร  

- ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบเอกสำรท่ีเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ 
ตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกู/้หุ้นกู ้ทั้งส่วนท่ีเป็นขอ้ก ำหนดทัว่ไปและ
ขอ้ก ำหนดทำงกำรเงินซ่ึงรวมถึงกำรทดสอบกำรค ำนวณอตัรำส่วน
ทำงกำรเงินต่ำงๆ วำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญำเงินกู/้หุน้กู ้ 

- ขำ้พเจำ้ยงัไดพ้ิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินของเง่ือนไขต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในสญัญำเงินกู/้หุน้กู ้

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
ควำมเพียงพอของจ ำนวนค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นเร่ือง
ส ำคัญท่ีผูบ้ริหำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรก ำหนด
จ ำนวนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของลูกหน้ีกำรคำ้ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ควำมไม่แน่นอนอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้ตอ้งอำศยัปัจจยัต่ำงๆ 
เช่น สถำนะปัจจุบันของลูกหน้ี ประวติักำรช ำระหน้ีสภำพ
คล่อง กำรคำดกำรณ์เก่ียวกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี
ของลูกหน้ี ประกอบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมี
ลูกหน้ีกำรคำ้ จ ำนวน 384 ลำ้นบำท และค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
จ ำนวน 73 ล้ำนบำท (สุทธิคิดเป็นร้อยละ 11 ของสินทรัพย์
รวม) ของกลุ่มบริษทั 
ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัควำมเพียงพอของค่ำ
เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้ 
นโยบำยกำรบญัชี และรำยละเอียดของลูกหน้ีกำรคำ้และ 
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญแสดงไวใ้นหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงินขอ้ 4 และ 9 ตำมล ำดบั 

 
วธีิกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัรวมถึง 
• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักระบวนกำรบนัทึกรำยกำร กำรท ำสัญญำฯ 

กำรติดตำมหน้ี กำรรับช ำระหน้ี และเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ เพ่ือตรวจสอบเน้ือหำสำระ 

• ตรวจสอบเน้ือหำสำระ ซ่ึงประกอบดว้ย 
- สุ่มเลือกตวัอยำ่งรำยกำรในกำรขอค ำยนืยนัยอดจำกลูกหน้ีกำรคำ้
ท่ีตรวจสอบ ณ วนัส้ินปี 

- ตรวจสอบรำยงำนวิเครำะห์อำยุหน้ีของลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระแต่ละ
รำยว่ำมีกำรจัดประเภทแต่ละช่วงอำยุหน้ีคงคำ้งอย่ำงเหมำะสม
ถูกตอ้งหรือไม่ และกำรค ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

- ตรวจสอบกำรรับช ำระเงินจำกลูกหน้ีภำยหลังรอบระยะเวลำ
รำยงำน 

- สอบทำนฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของลูกคำ้รำยใหญ่ท่ี
คำ้งช ำระเป็นเวลำนำน (Credit review) จำกแฟ้มลูกหน้ี ข้อมูล
ท ำงกำร เงิน ล่ ำสุ ด  และข้อมู ล อ่ืน ท่ี จ ำ เป็ น  เพื่ อพิ จ ำรณ ำ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี 

- สอบทำนควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน 
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เร่ืองอ่ืน 
งบกำรเงินของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดง
ฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 (ก่อนปรับปรุง) และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั(ก่อนปรับปรุง) และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึงสรุป
นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไข 
ตำมรำยงำนลงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2561 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิน
และรำยงำนของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดว่ำขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีใน
รำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฎวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้
ตอ้งส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 

ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรและผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงนิรวม 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมท่ี
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีสำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้
ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 
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ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินรวมโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ยควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล คือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำร
รับประกนัวำ่กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี จะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมไม่วำ่จะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น
และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ควำมเส่ียง
ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก
ขอ้ผิดพลำดเน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำนกำรตั้งใจละเวน้กำร
แสดงขอ้มูลกำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ
กลุ่มบริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

 สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำก
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจ
เป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้
ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้
โดยใหข้อ้สงัเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งหรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไปขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลวำ่งบกำรเงินรวม
แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

 

*****/6 
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 ได้รับหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรควบคุมดูแลและกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็น
ของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำด
ควำมเป็นอิสระจำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวหรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะ
เกิดข้ึนขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้
อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือนายเจษฎา หงัสพฤกษ ์

 

 

 

 (นำยเจษฎำ หงัสพฤกษ)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3759 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 

กรุงเทพมหำนคร 

วนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2562 



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (เดมิช่ือ บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ  (ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 20,505,636          48,293,144          16,396,102         14,706,837         

เงินลงทุนชัว่คราว 8

   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - เผ่ือขาย 33,635                 308,185,887        33,635                308,185,887       

   ตัว๋แลกเงิน -                          110,500,000        -                         110,500,000       

รวมเงินลงทุนชัว่คราว 33,635                 418,685,887        33,635                418,685,887       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6, 9 322,806,491        193,785,735        424,980,359       281,581,436       

สินคา้คงเหลือ 10 261,867,018        217,856,536        261,867,018       217,856,536       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6,095,969            29,656,199          5,864,474           4,558,464           

กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย ท่ีจดัประเภทเป็น

     สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 11 1,222,335,496     -                          -                         -                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,833,644,245     908,277,501        709,141,588       937,389,160       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 -                          -                          -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                          -                          81,807,353         2,999,980           

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 323,605,286        858,930,463        323,605,286       858,930,463       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 9 -                          -                          -                         -                         

เงินให้กูย้มืระยะยาว 6 145,079,055        72,451,500          1,768,560,676    1,515,741,792    

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 38,684,776          10,375,601          38,684,776         10,375,601         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 675,300,875        1,494,455,343     594,977,591       663,222,561       

ค่าความนิยม 19 13,651,434          57,090,775          -                         -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 18 11,507,837          346,305,810        11,490,156         10,436,770         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 89,708,404          39,778,083          89,708,404         34,789,025         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 12 7,865,307            7,795,693            7,865,307           7,795,693           

   เงินจ่ายล่วงหนา้ 20 195,723,407        181,845,408        130,364,560       65,053,590         

   อ่ืน ๆ 5,106,326            10,463,846          5,096,472           4,753,845           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 208,695,040        200,104,947        143,326,339       77,603,128         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,506,232,707     3,079,492,522     3,052,160,581    3,174,099,320    

รวมสินทรัพย์ 3,339,876,952     3,987,770,023     3,761,302,169    4,111,488,480    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (เดมิช่ือ บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ  (ปรับปรุงใหม่) 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 21 549,947,985        408,761,483        549,947,985       408,761,483       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6, 22 297,764,379        163,937,528        293,950,443       156,786,127       

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 1,320,486,826     1,025,881,321     1,320,486,826    1,025,881,321    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 82,065                 2,856,172            -                         1,846,749           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,717,359            6,274,934            3,429,328           4,186,916           

หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็น

     สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 11 128,834,758        -                          -                         -                         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,301,833,372     1,607,711,438     2,167,814,582    1,597,462,596    

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 23 201,352,444        868,531,856        201,352,444       868,531,856       

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,247,810            120,965,692        4,247,810           59,288,137         

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

     ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 24 19,433,737          13,545,242          19,433,737         13,545,242         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 225,033,991        1,003,042,790     225,033,991       941,365,235       

รวมหนีสิ้น 2,526,867,363     2,610,754,228     2,392,848,573    2,538,827,831    

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (เดมิช่ือ บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

หมายเหตุ  (ปรับปรุงใหม่) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 843,813,359 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 29.3 843,813,359        -                          843,813,359       -                         

      หุ้นสามญั 568,451,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 29 -                          568,451,520        -                         568,451,520       

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้

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

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

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

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 56,845,152          56,845,152          56,845,152         56,845,152         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 308,154,944        421,416,769        826,772,165       573,266,420       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (645,644,905)       (194,900,524)       (608,818,119)      (151,105,321)      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 813,009,589        1,377,015,795     1,368,453,596    1,572,660,649    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,339,876,952     3,987,770,023     3,761,302,169    4,111,488,480    

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (เดมิช่ือ บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

2561 2560 2561
หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 2,060,977,303    1,822,329,930    1,984,351,945     
รายไดอ่ื้น
ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 1,597,175           4,818,750           1,597,175            

ดอกเบ้ียรับ 8,736,858           26,201,527         21,393,256          

โอนกลบัคา่เผ่ือดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น 4,533,289           -                         1,635,229            

โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินใหกู้ย้มื -                         -                         270,800,000        

โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                         -                         77,774,553          
อ่ืนๆ 45,604,889         22,173,479         27,842,658          

รวมรำยได้ 2,121,449,514    1,875,523,686    2,385,394,816     

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 1,793,561,551    1,526,483,683    1,721,579,201     
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 95,425,161         73,876,477         95,425,161          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  211,578,583       218,667,668       175,727,299        
คา่ใชจ่้ายอ่ืน
ขาดทนุจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         -                           
ขาดทนุจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ -                         15,098,926         -                           
ขาดทนุจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่คา่ความนิยม -                         25,577,947         -                           
ผล(ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน (2,119,803)         61,560,185         6,321,370            
คา่ใชจ่้ายในการเขา้ซ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ย 13.1 -                         98,052,877         -                           
ตน้ทนุทางการเงิน 125,961,963       104,974,071       125,961,963        

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,224,407,455    2,124,291,834    2,125,014,994     

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 32 -                         (613,502)            -                           
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (102,957,941)     (249,381,650)     260,379,822        

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 27 7,126,503           3,025,263           3,696,696            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (110,084,444)     (252,406,913)     256,683,126        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 6,968,417           (37,885,198)       -                           

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (457,712,798)     (152,038,005)     (457,712,798)       

รายการท่ีจะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้ (3,177,381)         -                         (3,177,381)           

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (453,921,762)     (189,923,203)     (460,890,179)       
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (564,006,206)     (442,330,116)     (204,207,053)       

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 31 (0.20)                  (0.45)                  0.46                     

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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2560

1,790,732,106    

4,818,750           
92,822,746         

-                         
-                         
-                         

15,876,760         
1,904,250,362    

1,498,393,566    
73,875,787         

182,010,149       

118,800,000       
12,072,255         

-                         
16,867,159         

-                         
104,970,215       

2,006,989,131    

-                         
(102,738,769)     

3,029,804           
(105,768,573)     

-                         
(152,038,005)     

-                         

(152,038,005)     
(257,806,578)     

(0.19)                  

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุน ก าไร (ขาดทุน)
ส่วนทุนจาก การแปลงคา่ จากการวดั  จากการ รวม

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 563,050,687       489,124,511   41,479,200         56,845,152   673,823,682      (5,910,005)             932,684                  -                         (4,977,321)               

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2560 :

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                          -                      -                          -                    (252,406,913)    (37,885,198)           (152,038,005)         -                         (189,923,203)           

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 563,050,687       489,124,511   41,479,200         56,845,152   421,416,769      (43,795,203)           (151,105,321)         -                         (194,900,524)           

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2561 :

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                      -                          -                    (110,084,444)    6,968,417              (457,712,798)         (3,177,381)         (453,921,762)           

โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                          -                      -                          -                    (3,177,381)        -                              -                              3,177,381          3,177,381                
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 563,050,687       489,124,511   41,479,200         56,845,152   308,154,944      (36,826,786)           (608,818,119)         -                         (645,644,905)           

(หน่วย : บาท)

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
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รวม

ส่วนของผูถื้อหุน้
1,819,345,911    

(442,330,116)     

1,377,015,795    

(564,006,206)     

-                          
813,009,589       

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
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บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (เดมิช่ือ บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) ทุน ก ำไร (ขำดทุน)

จำกกำรวดัมูลค่ำ  จำกกำร รวม
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจำกกำรจ่ำย เงินลงทุน ประมำณกำรตำม องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย หลกัคณิตศำสตร์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 563,050,687   489,124,511   41,479,200             56,845,152         679,034,993       932,684                          -                          932,684                  1,830,467,227      

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส ำหรับปี 2560 :

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                     -                     -                             -                         (105,768,573)      (152,038,005)                  -                          (152,038,005)          (257,806,578)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 563,050,687   489,124,511   41,479,200             56,845,152         573,266,420       (151,105,321)                  -                          (151,105,321)          1,572,660,649      

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส ำหรับปี 2561 :

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                     -                     -                             -                         256,683,126       (457,712,798)                  (3,177,381)          (460,890,179)          (204,207,053)        

โอนไปก ำไร (ขำดทุน) สะสม -                     -                     -                             -                         (3,177,381)         -                                     3,177,381           3,177,381               -                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 563,050,687   489,124,511   41,479,200             56,845,152         826,772,165       (608,818,119)                  -                          (608,818,119)          1,368,453,596      

ก ำไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย : บำท)

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
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บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (102,957,941)        (249,381,650)        260,379,822          (102,738,769)        
ปรับรำยกำรท่ีกระทบก ำไร (ขำดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
กำรปรับปรุงตน้ทุนทำงกำรเงิน 125,961,963          102,966,181          125,961,963          102,962,325          
กำรปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (154,669,467)        (43,802,429)          (124,826,261)        (43,069,861)          
กำรปรับปรุงดว้ยสินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (42,169,966)          5,860,174              (42,169,966)          5,860,174              
กำรปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 15,830,027            9,599,079              (1,659,638)            916,830                 
กำรปรับปรุงดว้ยเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 134,933,883          28,356,755            136,536,680          37,108,617            
กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,080,706)            (4,421,573)            (757,589)                1,338,743              
คำ่เส่ือมรำคำ คำ่สูญส้ินและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 142,323,192          107,081,212          74,025,236            78,561,768            
กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหน้ีสิน - ผลประโยชน์พนกังำน (กลบัรำยกำร) 3,171,114              1,870,954              3,171,114              1,870,954              
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 3,875,707              50,591,010            6,321,370              7,150,373              
กำรปรับปรุงดว้ยส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนจำกบริษทัร่วม -                             613,502                 -                             -                             
กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรำยกำร) 18,536,355            2,701,274              18,536,355            2,701,274              
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

    - ขำดทุน (ก ำไร) ก ำไรจำกกำรขำยหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย (1,597,257)            (4,818,750)            (1,597,257)            (4,818,750)            
   - ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (461,111)                (2,305,621)            (461,111)                (1,740,854)            

กำรปรับปรุงอ่ืนท่ีกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน)
 - เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย (10,827,466)          (122,188)                (10,827,466)          (122,188)                
 - โอนกลบักำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บ  (1,840,516)            (2,154,018)            (1,840,516)            (2,154,018)            
 - โอนกลบัคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่เงินให้กูย้มื -                             -                             (270,800,000)        118,800,000          
 - โอนกลบัคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             (77,774,553)          -                             
 - ก ำไรจำกกำรต่อรองรำคำซ้ือ -                             (658,216)                -                             -                             
 - ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่คำ่ควำมนิยม -                             25,577,947            -                             -                             
 - คำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (20,483,810)          14,875,177            (20,483,810)          14,875,177            
 - โอนกลบัคำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่ทรัพยสิ์น (4,533,289)            15,098,926            (1,635,229)            12,072,255            
 - คำ่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือบริษทัยอ่ย -                             97,938,000            -                             -                             
 - ตดัจ ำหน่ำยสินคำ้คงเหลือ -                             972,201                 -                             972,201                 
- ตดัจ ำหน่ำยภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย -                             671,108                 -                             671,108                 
 - ดอกเบ้ียรับ (8,736,858)            (26,201,527)          (21,393,256)          (92,822,746)          
รวมกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) 198,231,795          380,289,178          (211,673,934)        241,133,382          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 95,273,854            130,907,528          48,705,888            138,394,613          
   ดอกเบ้ียจ่ำย (112,291,547)        (93,247,647)          (117,557,507)        (93,201,453)          
   ภำษีเงินไดรั้บคืน (จ่ำยออก) (3,538,633)            (28,005,912)          (1,846,749)            (27,706,779)          

เงินสด(จ่ำย)ผลประโยชน์พนกังำน (460,000)                -                             (460,000)                -                             
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (21,016,326)          9,653,969              (71,158,368)          17,486,381            

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (69,614)                  (71,148)                  (69,614)                  (71,148)                  

เงินสดรับจำกขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             10,867,072            -                             10,867,072            

คำ่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือบริษทัยอ่ย -                             (97,938,000)          -                             -                             

เงินสดจ่ำยสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             (760,604,880)        (1,032,820)            -                             
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             14,121,858            -                             14,121,858            
เงินสดรับจำกกำรขำยตรำสำรทุนของกิจกำรอ่ืน 926,048,716 2,300,407,722       926,048,716 2,300,407,722       
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือตรำสำรทุนของกิจกำรอ่ืน (652,343,229)        (2,474,371,333)     (652,343,229)        (2,474,371,333)     
เงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืนลดลง 200,500,000          601,327,397          200,500,000          601,327,397          
ลงทุนในเงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืนเพ่ิมข้ึน (90,000,000)          (110,602,995)        (90,000,000)          (110,602,995)        
เงินสดรับจำกกำรไถ่ถอนตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนด -                             2,000,000              -                             2,000,000              
เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 526,259                 2,344,548              526,259                 2,344,548              
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (26,129,189)          (163,348,669)        (26,129,189)          (42,951,923)          
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,517,355)            (5,214,054)            (2,517,355)            (3,462,813)            
เงินสดรับช ำระจำกเงินให้กูย้มืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             88,010,816            -                             
เงินสดจ่ำยเงินให้กูย้มืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (92,557,607)          (15,541,400)          (70,029,700)          (1,095,182,052)     
เงินสดจ่ำยเงินให้กูย้มืแก่บุคคลอ่ืนหรือกิจกำรอ่ืน (4,103,246)            -                             -                             -                             
เงินสดจ่ำยล่วงหน้ำคำ่ซ้ือสินทรัพย์ 2,704,442              (92,447,814)          253,590                 (61,453,590)          
เงินสดจ่ำยช ำระเจำ้หน้ีคำ่ซ้ือสินทรัพย์ -                             (65,638,668)          -                             (446,907)                
เงินสดรับเงินมดัจ ำจำกกำรขำยโรงไฟฟ้ำไตภิ้ภพ 59,980,300            -                             -                             -                             
เงินสดจ่ำยล่วงหน้ำคำ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                             (5,416,466)            -                             -                             
เงินสดจ่ำยมดัจ ำซ้ือเงินลงทุน (65,564,560)          -                             (65,564,560)          -                             
เงินปันผลรับ 10,827,466            122,188                 10,827,466            122,188                 
ดอกเบ้ียรับ 4,853,310              22,964,795            4,779,049              24,429,275            
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 272,155,693          (837,039,847)        323,259,429          (832,922,701)        

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 8



บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

เงินสดรับจำกเงินกูย้มื :-
จำกกำรออกตัว๋แลกเงิน 260,200,000          639,605,797          260,200,000          639,605,797          
จำกกำรออกหุน้กู ้ 653,500,000          258,586,325          653,500,000          258,586,325          
จำกสถำบนักำรเงิน -                             558,200,000          -                             558,200,000          

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มื :-
ตัว๋แลกเงินท่ีครบก ำหนด (187,200,000)        -                             (187,200,000)        -                             
หุน้กูท่ี้ครบก ำหนด (986,200,000)        (500,000,000)        (986,200,000)        (500,000,000)        
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (42,553,875)          (150,000,000)        (42,553,875)          (150,000,000)        

เงินสดท่ีผูเ้ช่ำจ่ำยเพ่ือลดจ ำนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำกำรเงิน (2,126,165)            (1,601,839)            (2,126,165)            (1,601,839)            
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                             (1,539,753)            -                             -                             
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์เพ่ิมข้ึน 69,497,234            -                             69,497,234            -                             
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 276,244                 -                             276,244                 -                             

จ่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกูแ้ละคำ่ธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหุน้กู้ (15,805,234)          -                             (15,805,234)          -                             
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (250,411,796)        803,250,530          (250,411,796)        804,790,283          

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ-
ก่อนผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียน 727,571                 (24,135,348)          1,689,265              (10,646,037)          

ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (10,740,622)          (773,331)                -                             -                             
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (10,013,051)          (24,908,679)          1,689,265              (10,646,037)          
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดต้นปี 48,293,144            73,201,823            14,706,837            25,352,874            
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกปลำยงวด (17,774,457)          -                             -                             -                             
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 20,505,636            48,293,144            16,396,102            14,706,837            

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม :

รำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงิน
   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนชัว่ครำวจำกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้
      เป็นเงินลงทุนเผ่ือขำย -                             1,027,602,807       -                             1,027,602,807       
   รำยกำรซ้ือโรงไฟฟ้ำโดยกำรจ่ำยช ำระล่วงหน้ำ -                             76,141,598            -                             -                             
  รำยกำรซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยกำรจ่ำยช ำระล่วงหน้ำ -                             46,029,137            -                             -                             
   รำยกำรซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ 3,688,089              4,408,884              3,688,089              4,408,884              
   สินทรัพยไ์ดม้ำภำยใตส้ัญญำสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,238,112              3,942,000              1,238,112              3,942,000              
  โอนเปล่ียนประเภทจำกท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์

เป็นอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 27,175,701            -                             27,175,701            -                             
  โอนเปล่ียนประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำย

 ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำย 1,222,335,497       -                             -                             -                             

โอนเปล่ียนประเภทเป็นหน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำย
 ท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีถือไวเ้พ่ือขำย 128,834,758          -                             -                             -                             

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 9



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))     
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ               
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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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 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ ำนวน 468 ลำ้นบำท (เฉพำะ
บริษัทฯ 1,458 ล้ำนบำท) และมีกำรใช้เงินในกำรลงทุนต่ำง ๆ เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงส่วนใหญ่ของหน้ีสินหมุนเวียน
ประกอบดว้ย หุ้นกูท่ี้จะถึงก ำหนดไถ่ถอนในไตรมำสท่ีสำมของปี 2562 จ ำนวนเงิน 714 ลำ้นบำท และเงินกูย้ืมเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจำกสถำนบนักำรเงิน ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน และกำรออกตัว่แลกเงินกบับริษทัและบุคคลอ่ืนรวม
ทั้งส้ิน 483 ลำ้นบำท ท่ีครบก ำหนดจ่ำยคืนในไตรมำสท่ีหน่ึงปี 2562 ทั้งจ ำนวน 

และเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน(หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 23.1) จ ำนวน 2,060 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 611 
ลำ้นบำท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำกูย้ืมเงิน
ได ้ซ่ึงถือเป็นกำรผิดเง่ือนไขตำมสญัญำเงินกู ้ท ำใหธ้นำคำรผูใ้หกู้มี้สิทธิเรียกเงินกูย้มืดงักล่ำวคืนทนัที ปัจจุบนั บริษทัฯอยู่
ระหวำ่งกำรเจรจำขอผอ่นผนักบัธนำคำรผูใ้หกู้เ้พ่ือขอผอ่นผนักำรปฏิบติัตำมสญัญำดงักล่ำว 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่เหตุกำรณ์ดงักล่ำวจะไม่เกิดผลเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำร
เช่ือมัน่วำ่ธนำคำรผูใ้หกู้จ้ะผอ่นผนักำรผิดเง่ือนไขของสญัญำเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัฯ 

อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระหวำ่งกำรด ำเนินต่ำงๆ ดงัน้ี 

1) กำรจ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 11) ทั้ งน้ีตำมมติท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จ ำหน่ำยโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (Geothermal Energy) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีใกลเ้คียงกนัท่ี โออำซำทซึรูมิ เบบปุ 
จงัหวดัโออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่น และเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ รวมจ ำนวน 15 โครงกำร (“โครงกำรโรงไฟฟ้ำ”) 
โดยมีรำคำซ้ือขำยประมำณ 320 ลำ้นเยนต่อ 1 โครงกำร หรือประมำณ 91.71 ลำ้นบำท ต่อ 1 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำ
รวมทั้ งส้ินไม่ต ่ำกวำ่ 4,800 ลำ้นเยน หรือ 1,375.69 ลำ้นบำท และต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯไดท้ ำ
สญัญำจะซ้ือจะขำยโครงกำรไฟฟ้ำกบัผูซ้ื้อ (Relocation Group) โดยบริษทัไดรั้บช ำระเงินมดัจ ำจ ำนวน 200 ลำ้นเยน 
(ประมำณ 59.98 ลำ้นบำท) ทั้งน้ีตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยฯระบุให้ผูซ้ื้อ (Relocation Group) จ่ำยเงินส่วนท่ีเหลืออีก
จ 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) กำรเพ่ิมทุนโดยกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Right Offering) 
และให้แก่บุคคลในวงจ ำกัดแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General Mandate) ทั้ งน้ีตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 
3/2562 ของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 11กุมภำพนัธ์ 2562ได้มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุม
วิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562ในวนัท่ี 25 มีนำคม 2562 เพ่ือพิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
จ ำนวน 331,525,344 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน โดยมีรำยละเอียดกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนตำมท่ีกล่ำว
ไวใ้นหมำยตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 37.2 

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 ำงบกำรเงนิ 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญติัวิชำชีพบญัชี  พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี  11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลจำก
งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) 

และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี  

   
อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน  
ในประเทศ 

2561 2560 

ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ     
บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั จ ำหน่ำยวตัถุดิบอำหำรสัตว ์ ไทย 100 100 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ  ำกดั ลงทุนในธุรกิจพลงังำน ไทย 100 100 
บริษทั ไทยลกัซ์เอน็เตอร์ ไพรส์  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ำ
และสัตวเ์ล้ียง 

ไทย 100 100 
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อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน  
ในประเทศ 

2561 2560 

ร้อยละ ร้อยละ 
P PRIME  SINGAPORE PTE. LTD. ลงทุนและพฒันำ

อสงัหำริมทรัพย ์
สิงคโปร์ 100 - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย 
   บริษัท ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด 

    

Tluxe Investments Limited ลงทุนในธุรกิจพลงังำน สำธำรณรัฐมอริเชียส 100 100 
Origin Power Investment Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจพลงังำน สำธำรณรัฐมอริเชียส 100 - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  
   Tluxe Investments Limited 

    

Tluxe Holdings Limited ลงทุนในธุรกิจพลงังำน เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 100 100 
Geothermal Power A Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจพลงังำน เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 100 100 
Geothermal Power B Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจพลงังำน เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 100 100 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  
   Origin Power Investment Co., Ltd. 

    

Wind Power A Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจพลงังำนลม เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 100 - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  
   Tluxe Holdings Limited 

    

Sumo Power Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal  
   Power Station No.1 Liaison Company 

ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 

P Green Energy Co., Ltd. ใหค้ ำปรึกษำ จดักำร วำงแผน 
เก่ียวกบัธุรกิจ 

ญ่ีปุ่ น 100 100 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Geothermal  
   Power A Co., Ltd. 

    

Fino Binary Power Plant LLC. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
NIS Binary Power Plant LLC. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
Lena Power Station No.1 LLC. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Geothermal  
   Power B Co., Ltd. 

    

PPSN Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
SNS Power Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 
   LLC. 

ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
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อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน  
ในประเทศ 

2561 2560 

ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  
   Sumo Power Co., Ltd. 
Otomeyama Energy Co., Ltd ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
S-Power Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญั

ต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุม

บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน 

ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวได้แสดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำ

ต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก งบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ี

ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบ

แสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตำมวธีิรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
ก ารป รั บ ป รุ งแ ล ะอ ธิ บ าย ให้ ชั ด เจ น เก่ี ย ว กับ ก าร เปิ ด เผ ยข้ อ มู ล ใน ห ม าย เห ตุ ป ระ ก อบ งบ ก าร เงิ น  
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกรำคม 2562 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล

บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่ง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่อไปน้ี  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียน

เก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง

อสงัหาริมทรัพย ์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ท่ี

เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมี

สิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

พิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ

การเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบัน  สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือ
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน า
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

4.1 กำรรับรู้รำยได ้

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส ำคญัของควำมเป็น
เจำ้ของสินคำ้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้ โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ส ำหรับ
สินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้จากการขายไฟฟ้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำรับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส ำคญัให้กบัผูซ้ื้อแลว้ ตำมปริมำณ
ไฟฟ้ำท่ีจ่ำยจริงและตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำซ้ือขำย รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัภำษี
โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

 ค่าเช่ารับ 

 ค่ำเช่ำรับจะบนัทึกเป็นรำยไดต้ำมอตัรำท่ีระบุในสญัญำเช่ำ โดยถือตำมเกณฑสิ์ทธิ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหน้ีกำรคำ้และค่ำเผื่อหน้ีสงสญัจะสูญ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและ
กำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรับลูกหน้ีท่ีเกินก ำหนดช ำระ ดงัน้ี 

ระยะเวลำ  อตัรำร้อยละของค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
เกินก ำหนดช ำระ 91 วนั แต่ไม่เกิน 180 วนั  50 

เกินก ำหนดช ำระ 181 วนัข้ึนไป  100 
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4.4 สินคำ้คงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
รำคำทุนดงักล่ำววดัมูลค่ำตำมวธีิตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและ
ค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อ วสัดุส้ินเปลืองและอะไหล่เคร่ืองจกัรแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้ 
แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้แสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยด์ังกล่ำว
บนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน   เม่ือไดจ้ ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำย บริษัทฯตดับัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตัด
จ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของปี 
ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้อัตรำผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบำลปรับด้วยค่ำควำมเส่ียงท่ี
เหมำะสม มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะปรับ
มูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนผลแตกต่ำงระหวำ่งรำคำตำม
บญัชีและมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ
ผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน  
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4.6 กลุ่มสินทรัพย(์หน้ีสิน)ท่ีจะจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทสินทรัพย(์หน้ีสิน)ท่ีถือไวเ้พื่อขำย 

กลุ่มสินทรัพย(์หน้ีสิน)ท่ีจะจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทสินทรัพย(์หน้ีสิน)ท่ีถือไวเ้พ่ือขำย  เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ใน
ระดับ สู งมำก ท่ี มูลค่ ำท่ี จะได้ รับ คืน ส่ วนให ญ่มำจำกกำรขำยมำกกว่ำม ำจำกกำรใช้สินท รัพย์นั้ น ต่ อไป  
โดยสินทรัพย(์หนี้สิน)ดงักล่ำวตอ้งมีไวพ้ร้อมขำยในสภำพปัจจุบนั และกำรขำยตอ้งมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ใน
ระดบัสูงมำก 

กลุ่มสินทรัพย(์หน้ีสิน)ท่ีจะจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทสินทรัพย(์หน้ีสิน)ท่ีถือไวเ้พ่ือขำย  แสดงดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกวำ่ระหวำ่ง
มูลค่ำตำมบญัชีกบัมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย 

4.7 อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร หลงัจำกนั้น บริษทัฯจะ
บนัทึกอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีเป็นอำคำรค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีเป็นท่ีดิน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
ในปีท่ีตดัรำยกำรอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

4.8 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเสน้ตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี  

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  5, 20  ปี  5, 20  ปี  

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5, 10  ปี  5 - 15   ปี 

เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน  5  ปี  3, 5  ปี 

ยำนพำหนะ  5  ปี  5  ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 
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4.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้น

เกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุก

ส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดั มีดงัน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 10 ปี 3 ปี 
สิทธิบตัร   8 ปี     - 
สิทธิน ้ ำพรุ้อน     - 15 ปี 
สิทธิในสญัญำขำยไฟฟ้ำ     - 15 - 16 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับซอฟตแ์วร์ระหวำ่งติดตั้ง 

4.10 ค่ำควำมนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกวำ่ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูง
กวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือ
เม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

 เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมกิจกำรให้กบัหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนจำก
กำรรวมกิจกำร และบริษทัฯจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละ
รำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และบริษทัฯ
ไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

4.11 รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยหรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของ
บริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.12 สญัญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำยำนพำหนะท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำ
กำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของ
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึก
เป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำม
สญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ  

 สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ
ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
ตำมวธีิเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

4.13 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ 
บริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละ
กิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.14 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำร
ดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุน
ในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพยแ์ล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณ
คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสด
ตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู ่ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้น
ถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อ
กบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี
ควำมเก่ียวขอ้งกนั 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์รับรู้ใน
งวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะ
กลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำด
วำ่จะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจำก
กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยรำคำท่ีตีใหม่ กำรกลบัรำยกำรส่วน
ท่ีเกินกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพยเ์พ่ิม 

4.15 ผลประโยชน์ของพนกังำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ
จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และตำม
โครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษัทยอ่ยถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้ น บริษัทฯจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ 
โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
จะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 
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4.16 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.17 กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณทท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุน 

 บริษัทฯบันทึกโครงกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัให้สิทธิ ตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น โดยบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยตำมระยะเวลำใหไ้ดรั้บสิทธิซ้ือหุน้ และแสดงบญัชีส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑด์งักล่ำว ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรวดัมูลค่ำ รวมทั้งสมมติฐำน
ต่ำงๆท่ีเหมำะสม เช่น อำยขุองสิทธิซ้ือหุน้ ควำมผนัผวนของรำคำหุน้ และอตัรำเงินปันผล เป็นตน้ 

4.18 ภำษีเงินได ้

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ 
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบั
ใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้น
จ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.19 ตรำสำรอนุพนัธ ์

 สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถูกบนัทึกใน ส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำสญัญำจะถูกตดัจ ำหน่ำยดว้ยวธีิเสน้ตรงตำมอำยขุองสญัญำ 

4.20 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น
โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯ
และบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมี
สภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ 
และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึน
ประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ี
มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและ
ต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจ
และกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

 บริษทัฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย เงินลงทุนในบริษทัย่อย และเงินลงทุนทั่วไปเม่ือมูลค่ำ
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กำรท่ีจะ
สรุปวำ่เงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 
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 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินใหกู้ย้มื 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินให้กูย้ืม ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนจำกเงินใหกู้ย้มื โดยกำรวเิครำะห์สถำนะของลูกหน้ีแต่ละรำย และควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนจำกผลประกอบกำรของ
ลูกหน้ี ประสบกำรณ์ในกำรเรียกเก็บหน้ีจำกลูกหน้ีและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำร
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยคำ่ของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่ำควำมนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั 
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำ
กำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไป
ตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2561 2560 2561 2560  

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 17 69 อตัรำร้อยละ 3 - 8 ต่อปี 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 2 2 - - อตัรำร้อยละ 3 ต่อปี 
      
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขำยสินคำ้ 187 213 187 213 ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับ 2 18 2 18 อตัรำร้อยละ 5 - 7 ต่อปี 
ซ้ือวตัถุดิบ 53 77 53 77 รำคำตลำด 
ค่ำท่ีปรึกษำ 2 2 2 2 รำคำตำมสญัญำ 

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

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 111,872 95,186 
บริษทัร่วม 5,559 3,406 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรร่วมกนั) 1,197 16 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 30,565 11,730 30,565 11,730 

 37,321 15,152 142,437 106,916 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 22)     
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรร่วมกนั) - 5 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรและผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 22,773 4,250 22,773 4,250 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรของบริษทัยอ่ย) 1,459 1,179 - - 

 24,232 5,434 22,773 4,250 
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เงินใหกู้ย้มืระยะยำว  

ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมของบริษทัฯแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และกำรเคล่ือนไหวของเงินให้
กูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

   (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2561 
เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่   

31 ธนัวำคม 2561 

M - Luxe Energy Co., Ltd.* บริษทัร่วม 72,452 1,465 820 74,737 

Aulux Power Co., Ltd.** กรรมกำรร่วมกนั - 70,342 - 70,342 

  72,452 71,807 820 145,079 

*เงินให้กูย้ืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และก ำหนดช ำระเรียกคืนในเดือนมีนำคม 2563 จึงจดั
ประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบกำรเงิน  

**เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และก ำหนดช ำระเรียกคืนในเดือนมีนำคม 2563  

 (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2561 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี   

31 ธนัวำคม 
2561 

บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 166,659 - (9,659) 157,000 
PPSN Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 598,786 68,241 (77,657) 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 3,810 1,788 (694) 4,904 
รวม  1,786,542 70,029 (88,010) 1,768,561 

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

  1,515,742 70,029 182,790 1,768,561 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จ ำหน่ำยโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (Geothermal Energy) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีใกลเ้คียงกนัท่ี โออำซำทซึรูมิ เบบปุ จงัหวดั
โออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่น และเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ รวมจ ำนวน 15 โครงกำร (“โครงกำรโรงไฟฟ้ำ”) โดยมีรำคำซ้ือ
ขำยประมำณ 320 ลำ้นเยนต่อ 1 โครงกำร หรือประมำณ 91.71 ลำ้นบำท ต่อ 1 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้ งส้ินไม่ต ่ำกว่ำ 
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4,800 ลำ้นเยน หรือ 1,375.69 ลำ้นบำท และต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯได้ท ำสัญญำจะซ้ือจะขำยโครงกำร
ไฟฟ้ำกบัผูซ้ื้อ (Relocation Group) โดยบริษทัไดรั้บช ำระเงินมดัจ ำจ ำนวน 200 ลำ้นเยน (ประมำณ 59.98 ลำ้นบำท) ทั้งน้ีตำม
สญัญำจะซ้ือจะขำยฯระบุให้ผูซ้ื้อ (Relocation Group) จ่ำยเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 4,600 ลำ้นเยน ภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ 
2562 ดงันั้นบริษทัฯจึงพิจำรณำบันทึกกลบัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวจ ำนวน 270.80 ลำ้นบำท ในงบก ำไร
ขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และบริษทัฯ บนัทึกโอนกลบัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย จ ำนวน 77.78 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุน ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 11) 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินให้กูย้มืเพ่ือลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่น เงินให้กูย้ืม
ดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 – 8 ต่อปี และก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯไม่คำดวำ่จะมีกำรเรียกช ำระ
คืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวภำยใน 1 ปี บริษทัฯจึงจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบกำรเงิน 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 25 19 19 14 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 1 1 1 1 
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน - - - - 

รวม 26 20 20 15 

7. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 269 141 258 105 
เงินฝำกธนำคำร* 20,236 48,152 16,138 14,602 

รวม 20,505 48,293 16,396 14,707 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.25 ถึง 0.63 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.0 ถึง 0.5 ต่อปี)      
*เงินฝำกธนำคำรของกิจกำรจ ำนวนหน่ึงบญัชี  มีภำระผูกพนัเป็นหลกัประกนัทำงธุรกิจ (ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัประกนัทำง    
ธุรกิจ พ.ศ.2558) ในกำรกูย้มืเงินระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินมีภำระผกูพนั (หมำยเหตุประกอบเงินกำรเงินขอ้ 21) 
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8. เงนิลงทุนช่ัวครำว 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (กองทุนรวม)   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย – รำคำทุน 33 307,522 
บวก : ส่วนเกินทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน - 664 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย – มูลค่ำยติุธรรม 33 308,186 
ตัว๋แลกเงิน - 110,500 

รวม 33 418,686 

8.1 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (กองทุนรวม) 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม /  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 307,522 
ซ้ือระหวำ่งปี 579,700 
ขำยระหวำ่งปี – รำคำทุน (887,189) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยในระหวำ่งปี - 

รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 33 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยมูลค่ำตำมบญัชี 888.67 ลำ้นบำท 
(2560 : 731.90 ลำ้นบำท) และรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยในงบก ำไรหรือขำดทุนจ ำนวน 1.51 ลำ้นบำท  (2560 : 3.84 ลำ้นบำท)  

8.2 ตัว๋แลกเงิน 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ตัว๋แลกเงิน มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม /  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 110,500 
ลงทุนเพ่ิม  90,000 
รับช ำระคืน (200,500) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ 31 ธนัวำคม 2561 - 
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

9.1 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 14,379 11,730 14,379 11,730 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  16,186 - 16,186 - 
3 – 6 เดือน - - - - 
6 – 12 เดือน - - - - 
มำกกวำ่ 12 เดือน - - - - 

 30,565 11,730 30,565 11,730 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 220,268 140,033 220,268 136,064 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  55,856 29,445 55,856 29,445 
3 – 6 เดือน 8,057 17,770 8,057 17,770 
6 – 12 เดือน 7,229 8,082 7,229 8,082 
มำกกวำ่ 12 เดือน 17,184 228 17,184 228 

รวม 308,594 195,558 308,594 191,589 
หกั : ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (28,441) (17,195) (28,441) (17,195) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 280,153 178,363 280,153 174,394 

 310,718 190,093 310,718 186,124 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน     
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 854 916 2,026 1,997 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,109 140 168 140 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,903 2,506 109,846 93,189 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 88 131 88 131 
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ำยล่วงหนำ้ 2,134 - 2,134 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 12,088 3,693 114,262 95,457 

 322,806 193,786 424,980 281,581 
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9.2 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีระยะยำวมูลค่ำ 44 ลำ้นบำท (2560: 58 ลำ้นบำท) เป็นลูกหน้ีกำรคำ้หลำยรำยซ่ึงคำ้งช ำระเป็น
เวลำนำนและอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินคดีของบริษทัฯ บริษทัฯตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีดงักล่ำวโดยค ำนึงถึง
รำคำขำยทอดตลำดของหลกัประกนัหรือมูลค่ำหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญเป็นจ ำนวน 44 ลำ้นบำท (2560: 58 ลำ้นบำท) 

10. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  รำยกำรปรับลดรำคำทุน   
 รำคำทุน ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 69,650 42,006 (411) (2,893) 69,239 39,113 
วตัถุดิบ 160,603 124,423 (44) (118) 160,559 124,305 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง - 18,750 - - - 18,750 
ภำชนะบรรจุหีบห่อและ        
วสัดุส้ินเปลือง 14,146 17,215 (3,670) (2,248) 10,476 14,967 

อะไหล่เคร่ืองจกัร 33,208 29,363 (11,615) (8,641) 21,593 20,722 
รวม 277,607 231,757 (15,740) (13,900) 261,867 217,857 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บำท) 
   งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     2561  2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม     13,900  16,054 
ตั้งเพ่ิม (กลบัรำยกำร)     1,840  (2,154) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม     15,740  13,900 
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11. 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 กุมภำพนัธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ไดโ้อนสิทธ์ิและภำระผูกพนัตำมสัญญำจะ
ซ้ือจะขำยให ้Beppu Forest Power Co., Ltd. และขยำยเวลำเป็นวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นวำ่มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนท่ีสัญญำจะมีผลสมบูรณ์ ดงันั้นบริษทัจึงไดจ้ดั
ประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พ่ือขำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม และวดัมูลค่ำ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกวำ่ระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีกบัมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย โดยมูลค่ำท่ี
ต ่ำกวำ่คือมูลค่ำตำมบญัชี 
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 17,774 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 31,167 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,103 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7,616 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 720,231 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 349,893 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,930 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,692 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 22,843 
ค่ำควำมนิยม 44,086 

รวม 1,222,335 
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หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 4,645 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 5,533 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 60,457 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 58,200 

รวม 128,835 

12. เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ำ้ประกนั  

ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝำกประจ ำซ่ึงบริษทัฯไดน้ ำไปค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 

13. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มี
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) รำคำทุน 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
ของเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวธีิรำคำทุน - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ           
บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั 3,000 3,000 100 100 3,000 3,000 - - 3,000 3,000 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ  ำกดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 (22,225) (100,000) 77,775 - 
บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 1,000 - 100 - 1,000 - - - 1,000 - 
P PRIME  SINGAPORE PTE. LTD. 32 - 100 - 32 - - - 32 - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ - สุทธิ    104,032 103,000 (22,225) (100,000) 81,807 3,000 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย บริษัท ทีลักซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด         
Tluxe Investments Limited 10* 10* 100 100 - - - - - - 
Origin Power Investment Co., Ltd. 0.1* - 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* - 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 - - - - - - 
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 (หน่วย : พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) รำคำทุน 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
ของเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวธีิรำคำทุน - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
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     104,032 103,000 (22,225) (100,000) 81,807 3,000 
* หน่วย : พนัเหรียญสหรัฐ 
** หน่วย : พนัเยน 

บริษทัฯ บนัทึกโอนกลบัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน จ ำนวน 77.78 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุน ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 6)  

เงินลงทุนในบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 มีมติอนุมติัแผนกำรปรับโครงสร้ำงกิจกำรทั้ งน้ีให้

บริษทั จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ ช่ือ(บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั) เพื่อรับโอนกิจกำรผลิตอำหำรสัตวน์ ้ ำ

และสัตว์เล้ียง โดยกำรรับโอนกิจกำรบำงส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ซ่ึงได้แก่ กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์น ้ ำ ได้แก่ 

สำยกำรผลิตอำหำรกุง้ และอำหำรปลำ และกำรผลิตอำหำรสัตวเ์ล้ียง (FOOD) ทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีใชใ้น

กำรประกอบธุรกิจดงักล่ำว สัญญำ ใบอนุญำตและบตัรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจดงักล่ำว

ทั้งหมด โดยไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัใหม่เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 18 กนัยำยน 2561 จ ำนวน 1 ลำ้นบำท (หุ้น

สำมญั 100,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ10 บำท) โดยบริษทั ถือหุน้จ ำนวน 99,997 หุน้ หรือร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย P PRIME  SINGAPORE LTD 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ (หรือบริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ) เขำ้ท ำธุรกรรมกำรร่วมลงทุนกบับริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั (“ริช พำร์ทเนอร์ส”) บริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนภำยใตก้ฎหมำยของ

ประเทศญ่ีปุ่น (หรือบริษทัยอ่ยของริช พำร์ทเนอร์ส) ในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย ์ภำยใตโ้ครงกำรช่ือ Riverside Tower (“โครงกำร

ริเวอร์ไซด์”) ตั้งอยูท่ี่เมืองดำนัง ประเทศเวียดนำม ซ่ึงพฒันำภำยใตบ้ริษทัเจำ้ของโครงกำรช่ือ บริษทั ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์

เมน้ท ์จ ำกดั บริษทั ท่ีจดัตั้งข้ึนภำยใตก้ฎหมำยของประเทศเวียดนำม เม่ือวนัท่ี 21 สิงหำคม 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยของ

บริษทัฯ ในประเทศสิงคโปร์ ภำยใตช่ื้อ P PRIME SINGAPORE PTE. LTD. ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัดงักล่ำว เพ่ือ

เขำ้ท ำธุรกรรมกำรลงทุนในโครงกำรริเวอร์ไซด ์กบับริษทัยอ่ยของริช พำร์ทเนอร์ส ในประเทศสิงคโปร์  
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย Origin Power Investment Co., Ltd. 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2561 บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อยในสำธำรณรัฐมอริเชียส 

ภำยใตช่ื้อ Origin Power Investment Co., Ltd. เพ่ือเขำ้ลงทุนในธุรกิจพลงังำนลม โดยมีทุนจดทะเบียน 100 เหรียญสหรัฐอเมริกำ 

(หุน้สำมญั 1 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกำ) โดยบริษทัยอ่ยมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 100 

13.1 กำรซ้ือธุรกิจ 

• เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ในประเทศญ่ีปุ่น โดยกำรเขำ้ซ้ือกิจกำรท่ีจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่นจ ำนวน 4 บริษทั (แต่ละ

บริษทัมีโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 2 แห่ง) ได้แก่ Fino Binary Power Plant Limited Liability Company, 

NIS Binary Power Plant Limited Liability Company, Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 

Liaison Company และ Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company โดยมีมูลค่ำโครงกำร

จ ำนวน 2,200 ลำ้นเยน (675 ลำ้นบำท) และเม่ือวนัท่ี  28 มิถุนำยน 2560 PPSN Company Limited ไดล้งนำมตกลงใน

หนังสือขอ้เสนอกำรลงทุน (Investment proposal letter) กบัผูข้ำย และไดจ่้ำยเงินมดัจ ำจ ำนวนร้อยละ 20 ของมูลค่ำ

โครงกำรคิดเป็นเงินจ ำนวน 440 ลำ้นเยน (134 ลำ้นบำท) แลว้ เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2560 

ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2560 บริษทัฯได้ลงนำมในสัญญำซ้ือหุ้น Fino Binary Power Plant Limited Liability 
Company และเม่ือวนัท่ี 4 กันยำยน 2560 บริษัทฯได้ลงนำมในสัญญำซ้ือหุ้น NIS Binary Power Plant Limited 
Liability Company,  Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company และ Dual Energy 
Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company และได้ จ่ ำยช ำระค่ ำหุ้น ส่วน ท่ี เห ลือ เป็นจ ำนวน เงิน  
1,760 ล้ำน เยน  (541 ล้ำนบำท) และช ำระคืน เงินมัดจ ำค่ ำหุ้นจ ำนวน  440 ล้ำน เยน  (134 ล้ำนบำท) ให้แก่  
PPSN Company Limited 

• เม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติักำรลงทุนใน Lena Power Station No.1 

Limited Liability Company ซ่ึงประกอบธุรกิจพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ ในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีโรงผลิตไฟฟ้ำ

พลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพภำยใตบ้ริษทัดงักล่ำวจ ำนวน 2 แห่ง และเม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2560 Geothermal Power A 

Company Limited ได้ลงนำมในสัญญำซ้ือหุ้นในบริษัทดังกล่ำว และจ่ำยช ำระเงินค่ำซ้ือหุ้นทั้ งหมดของบริษัท

ดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 530 ลำ้นเยน (160 ลำ้นบำท) 

ในกำรเขำ้ซ้ือหุ้นของบริษทัยอ่ยทั้ง 5 บริษทัดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯมีค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนรวมทั้งส้ิน 320 ลำ้น

เยน (98 ลำ้นบำท) ซ่ึงบนัทึกรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2560 

ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัฯไดป้รับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นใหม่โดยกำรโอนขำยหุ้นทั้งหมดใน Fino 

Binary Power Plant Limited Liability Company และ NIS Binary Power Plant Limited Liability Company ให้แ ก่ 

Geothermal Power A Company Limited ในรำคำ 375.9 ล้ำนบำท และโอนขำยหุ้นทั้ งหมดใน  Beppu Tsurumi 
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Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company และ  Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited 

Liability Company ใหแ้ก่ Geothermal Power B Company Limited  ในรำคำ 375.9 ลำ้นบำท 

บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำรโดย

กำรวดัมูลค่ำน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในไตรมำสท่ี 2 ของปี 2561 ซ่ึงอยูภ่ำยในระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำสิบสองเดือนนับ

จำกวนัท่ีซ้ือกิจกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ ซ่ึง

ภำยในระยะเวลำกำรวดัมูลค่ำดงักล่ำว บริษทัฯไดท้ ำกำรปรับยอ้นหลงัมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร เม่ือไดรั้บขอ้มูล

เก่ียวกับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินส่วนหน่ึงเพ่ิมเติม และได้ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี  31 

ธนัวำคม 2560  ท่ีแสดงเปรียบเทียบใหม่เพ่ือสะทอ้นถึงกำรปรับยอ้นหลงัมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร (28 สิงหำคม 

2560 ) ดงัน้ี  

 (หน่วย : พนับำท) 
 ตำมท่ีรำยงำน 

ไวเ้ดิม 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 

ยอดหลงั
ปรับปรุงใหม่ 

สินทรัพย์      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  48,293    -      48,293  
เงินลงทุนชัว่ครำวรวม  418,686    -      418,686  
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  193,786    -      193,786  
สินคำ้คงเหลือ  217,857    -      217,857  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน  29,656    -      29,656  
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน  858,930    -      858,930  
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว   72,452    -      72,452  
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  10,376    -      10,376  
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์   1,494,455    -      1,494,455  
ค่ำควำมนิยม  16,258    40,833    57,091  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  123,467    222,838    346,305  
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  39,778    -      39,778  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน :      
    เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั  7,796    -      7,796  
    ตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน  205,856    (205,856)   -    
    เงินจ่ำยล่วงหนำ้  181,845    -      181,845  
    สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน  10,464    -      10,464  

รวมสินทรัพย์  3,929,955    57,815    3,987,770  
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 (หน่วย : พนับำท) 
 ตำมท่ีรำยงำน 

ไวเ้ดิม 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 

ยอดหลงั
ปรับปรุงใหม่ 

หนีสิ้น 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  (408,761)   -      (408,761) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  (163,938)   -      (163,938) 
ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี  (1,025,882)   -      (1,025,882) 

ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย  (2,856)   -      (2,856) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  (6,275)   -      (6,275) 
เงินกูย้มืระยะยำว  (868,531)   -      (868,531) 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (60,354)   (60,612)   (120,966) 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับ
ผลประโยชน์พนกังำน  (13,545)   -      (13,545) 

รวมหนีสิ้น (2,550,142)   (60,612)   (2,610,754) 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น      

หุน้สำมญั   (563,051)   -      (563,051) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั  (489,124)   -      (489,124) 
ส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  (41,479)   -      (41,479) 
ก ำไรสะสม      
   จดัสรรแลว้ – ส ำรองตำมกฎหมำย  (56,845)   -      (56,845) 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (424,259)   2,842    (421,417) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้  194,945   (45)   194,900  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  (1,379,813)   2,797    (1,377,016) 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (3,929,955)   (57,815)   (3,987,770) 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

รำยไดอ่ื้น (เพ่ิมข้ึน) 658 
ตน้ทุนขำย (เพ่ิมข้ึน) (4,808) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ลดลง 1,308 
ก ำไรสุทธิ/ก ำไรสะสม (ลดลง) (2,842) 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ (เพ่ิมข้ึน) 45 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))     
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ               
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 

37 

บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้โดยออ้ม 

13.1.1 P Green Energy Company limited 

เม่ือวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 Tluxe Holdings Limited บริษทัยอ่ยของบริษทัฯเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัทั้งหมดของ P Green 
Energy Company Limited ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น เป็นจ ำนวน 100 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 10,000 เยน 
รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 1 ลำ้นเยน จำกกรรมกำรของบริษทัยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่น บริษทัดงักล่ำวประกอบธุรกิจ
เก่ียวกบักำรใหค้  ำปรึกษำ วำงแผน จดักำรเก่ียวกบัธุรกิจ ดงันั้น บริษทัฯจึงถือวำ่บริษทัดงักล่ำวเป็นบริษทัยอ่ยของ
กลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ีดงักล่ำวเป็นตน้ไป 

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัซ้ือกิจกำร (2 ตุลำคม 2560) ของ P Green Energy 
Company Limited มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 296 
เจำ้หน้ีอ่ืน (97) 

หน้ีสินอ่ืน (14) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 185 

หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ย (296) 

เงินสดรับสุทธิจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (111) 

บริษัทฯได้ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำรและพบว่ำมูลค่ำ
ยติุธรรมมีมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกรำคำตำมบญัชี บริษทัฯบนัทึกผลแตกต่ำงระหวำ่งเงินสดจ่ำยเพ่ือลงทุนใน P Green 
Company Limited กบัมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของ P Green Company Limited เป็นค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ในก ำไรหรือขำดทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

13.2 เงินปันผลรับ 

บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

14.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 

   
 

(หน่วย: พนับำท) 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย รำคำทุน 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

M-Luxe Energy Co., Ltd. ประกอบกิจกำรร่วม 
ทุนพฒันำท่ีดิน                 
เพื่อสร้ำงโรงงำน
พลงังำนควำมร้อน
ใตพ้ิภพ ญ่ีปุ่น 25 25 - - - - 

รวม     - - - - 

(ก) เม่ือวนัท่ี 12 กนัยำยน 2559 PPSN Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรเขำ้ร่วมลงทุนจดัตั้ง

บริษัทร่วมทุนภำยใต้ช่ือ M-Luxe Energy Company Limited เพ่ือประกอบกิจกำรร่วมทุนพัฒนำท่ีดินเพ่ือสร้ำง

โรงงำนพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นเยน (หุ้นสำมญั 1,000 ลำ้นหุ้น     

มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10,000 เยน) บริษทัยอ่ยมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 25 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 15 กันยำยน 2560 บริษัทฯมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทร่วมโดยให้บริษัท ทีลักซ์                                 

พำวเวอร์ จ ำกดั เขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัของ M-Luxe Energy Company Limited จำก PPSN Company Limited เป็นจ ำนวน 

250 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 10,000 เยน รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 2.5 ลำ้นเยน 

14.2 เงินปันผลรับในระหวำ่งปี บริษทัร่วมไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผลในระหวำ่งปี 2561 และ 2560 

14.3   บริษทัฯ ไดน้ ำหุ้นสำมญัของบรัทย่อยจ ำนวน 4 บริษทั (PPSN Company Limited, Sumo Power Co.,Ltd, SNS Power 
Co., Ltd., Lena Power Station No.1 Limited Liability Cooperation)  ไปค ้ ำประกันกำรกู้ยืมเงินกับสถำบันกำรเงิน 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 21 
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14.4 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 
 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 2561 2560 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 516 2,765 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,284 6 
ท่ีดิน  80,942 66,076 
เจำ้หน้ีอ่ืน (6,027) (3,545) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (72,220) (57,961) 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (20) (21) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  - - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (14,273) (14,490) 
สินทรัพย ์- สุทธิ (9,798) (7,170) 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  25 25 

สดัส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพย ์- สุทธิ (2,449) (1,792) 

ส่วนแบ่งผลขำดทุนท่ีหยดุรับรู้ 2,449 1,792 

มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม - - 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  

 

(หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2561 2560 
ขำดทุนส ำหรับปี (2,810) (9,578) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - (13) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (2,810) (9,591) 

14.5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีขำดทุนเกินทุน 

 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 แห่ง ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำว 
จนมูลค่ำตำมบญัชีตำมวธีิส่วนไดเ้สียเท่ำกบัศูนย ์บริษทัไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
เน่ืองจำกบริษทัฯไม่ไดมี้ภำระผกูพนัตำมกฎหมำยหรือทำงพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ำยเงินเพ่ือช ำระภำระผกูพนัของบริษทัร่วม
ดงักล่ำวโดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส่วนแบ่งผลขำดทุนท่ีหยดุรับรู้ในระหวำ่งปี 

บริษทัร่วม 
ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

M – Luxe Energy Co., Ltd. 0.70 2.00 
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15. เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน  

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - รำคำทุน 1,080,384 1,045,004 
หกั : ส่วนต ่ำกวำ่ทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (760,229) (189,524) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - มูลค่ำยติุธรรม 320,155 855,480 

เงินลงทุนทัว่ไป - รำคำทุน 5,000 5,000 

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

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 3,450 3,450 

รวม 323,605 858,930 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวนหุน้ (พนัหุน้) จ ำนวนเงิน (พนับำท) 

รำคำทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 147,717 1,045,004 
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งปี 20,431 74,240 
จ ำนวนหุน้เพ่ิมข้ึนจำกหุน้ปันผลและใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 13,808 - 
กำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (8,791) (4,938) 
ขำยระหวำ่งปี – รำคำทุน (30,794) (33,922) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยใน

ระหวำ่งปี - (760,229) 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 142,371 320,155 

15.1 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 
ธนัวำคม 2561 เงินลงทุนดงักล่ำวมีจ ำนวน 42.30 ลำ้นหุ้น(มูลค่ำตำมบญัชี 118.49 ลำ้นบำท) คิดเป็นร้อยละ 3.55 ของ
สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีควำมเส่ียงกระจุกตวัอยูท่ี่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพียงบริษทัเดียว 
มูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวของบริษทัฯข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนและรำคำตลำดในอนำคตของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ดงักล่ำว และกำรท่ีบริษทัฯจะตดัสินใจขำยเงินลงทุนน้ี 

15.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯไดน้ ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจ ำนวน 140.45 ลำ้นหุน้(มูลค่ำตำมบญัชี 313.68  
ลำ้นบำท) ไปเป็นหลกัประกนัวงเงินกูย้มืระยะสั้นและกำรออกตัว๋แลกเงินกบับริษทัและบุคคลอ่ืน และเป็นหลกัประกนั
ในกำรออกหุน้กู ้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 21 และ 23.2  ตำมล ำดบั  
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15.3 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีกำรขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยมูลค่ำตำมบญัชี 43 ลำ้น
บำท (2560: 152 ล้ำนบำท) และรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยสุทธิจำกภำษีเงินได้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนจ ำนวน                           
0.08 ลำ้นบำท (2560: 1 ลำ้นบำท) 

15.4 บริษัทได้รับเงินปันผลส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 10.83 ล้ำนบำท (2560 : จ ำนวน 0.12  
ลำ้นบำท) 

16. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 มูลค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำน/
ท่ีดินใหเ้ช่ำ 

อำคำรส ำนกังำน 
ใหเ้ช่ำ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 :    
รำคำทุน 10,928 38,417 49,345 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (38,417) (38,417) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (552) - (552) 

มูลค่ำตำมบญัชี – สุทธิ 10,376 - 10,376 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 :    
รำคำทุน 28,278 58,552 86,830 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (47,424) (47,424) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (552) (169) (721) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 27,726 10,959 38,685 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนส ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2561 2560 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี   10,376 10,376 
ค่ำเส่ือมรำคำ   (502) - 
โอนเปล่ียนประเภทท่ีดินและอำคำรใหเ้ช่ำเป็น
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน   28,811 - 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี   38,685 10,376 

บริษทัไดโ้อนท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ จ ำนวน 28.81 ลำ้นบำท 
เน่ืองจำกไดเ้ปล่ียนแปลงกำรใชท้รัพยสิ์นเป็นใหเ้ช่ำ  

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))     
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ               
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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มูลค่ำยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 
ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำน/ท่ีดินใหเ้ช่ำ 76,555 32,793 
อำคำรส ำนกังำนใหเ้ช่ำ 57,762 32,105 

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

 บริษทัฯไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรำคำทุนจ ำนวนประมำณ 74 ลำ้นบำท ไปค ้ ำประกนักำรกูย้ืมเงินกบัสถำบนั
กำรเงินและกำรออกหุน้กู ้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 23 

 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                              
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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17. ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  อำคำรและ โรงไฟฟ้ำ เคร่ืองตกแต่ง    
 ท่ีดินและ ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  งำนระหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 138,627 567,598 1,134,118 52,132 30,082 72,406 1,994,963 
ซ้ือเพ่ิม 609 2,030 95,204 5,775 6,649 137,603 247,870 
จ ำหน่ำย - - (2,240) (1,023) (7,339) - (10,602) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย  30,391 - 99,857 - - 371,795 502,043 
โอน - 26,042 204,748 733 - (231,523) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (2,972) (4) (26,570) (51) - (15,778) (45,375) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 166,655 595,666 1,505,117 57,566 29,392 334,503 2,688,899 

ซ้ือเพ่ิม 7 1,048 10,742 2,853 1,649 14,757 31,056 
จ ำหน่ำย - - (2,738) (1,551) (1,562) - (5,851) 
โอน - 2,315 279,876 2,504 - (284,695) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 612 7 5,651 9 - 3,755 10,034 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย 
(หมำยเหตุ 11) (42,805) - (750,479) (824) - - (794,108) 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
ลงทุน (หมำยเหตุ 16) (17,350) (20,135) - - - - (37,485) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 107,119 578,901 1,048,169 60,557 29,479 68,320 1,892,545 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                              
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  อำคำรและ โรงไฟฟ้ำ เคร่ืองตกแต่ง    
 ท่ีดินและ ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  งำนระหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 - 264,784 677,376 42,480 26,268 - 1,010,908 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 25,415 63,810 4,134 1,835 - 95,194 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (2,202) (1,022) (7,339) - (10,563) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย  - - 10,036 - - - 10,036 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - (1,449) (19) - - (1,468) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 290,199 747,571 45,573 20,764 - 1,104,107 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 23,030 84,843 4,818 2,560 - 115,251 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (2,673) (1,550) (1,562) - (5,785) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย  - - - - - - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - 31 449 8 - - 488 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย 
(หมำยเหตุ 11) - - (73,420) (525) - - (73,945) 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
ลงทุน (หมำยเหตุ 16) - (8,506) - - - - (8,506) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 304,754 756,770 48,324 21,762 - 1,131,610 
 
 

       



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                              
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  อำคำรและ โรงไฟฟ้ำ เคร่ืองตกแต่ง    
 ท่ีดินและ ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  งำนระหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 209 2,300 72,858 - - - 75,367 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 1,635 169 13,295 - - - 15,099 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - (129) - - - (129) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 1,844 2,469 86,024 - - - 90,337 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - - (2,999) - - - (2,999) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - 33 - - - 33 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย 
(หมำยเหตุ 11) - - 68 - - - 68 

สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
ลงทุน (หมำยเหตุ 16) (1,635) (169) - - - - (1,804) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 209 2,300 83,126 - - - 85,635 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 164,811 302,998 671,522 11,993 8,628 334,503 1,494,455 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 106,910 271,847 208,273 12,233 7,717 68,320 675,300 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2560 (จ ำนวน 80 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 95,194 

2561 (จ ำนวน 108 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 115,251 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                              
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดินและ อำคำรและส่วน เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและ  งำนระหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 112,451 567,598 1,016,326 51,204 31,182 5,889 1,784,650 
ซ้ือเพ่ิม 286 1,447 3,325 5,645 6,649 33,951 51,303 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (2,240) (1,023) (8,439) - (11,702) 
โอน - 26,042 10,175 733 - (36,950) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 112,737 595,087 1,027,586 56,559 29,392 2,890 1,824,251 
ซ้ือเพ่ิม 7 1,048 11,515 2,853 1,649 11,999 29,071 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (2,738) (1,551) (1,562) - (5,851) 
โอน  - 2,315 11,806 2,504 - (14,641) 1,984 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นอสงัหำริมทรัพย ์
เพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 16) (17,350) (20,135) - - - - (37,485) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 95,394 578,315 1,048,169 60,365 29,479 248 1,811,970 

 
 
 
 
 
 

       



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                              
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดินและ อำคำรและส่วน เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและ  งำนระหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 - 264,784 673,627 42,213 26,780 - 1,007,404 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 25,395 46,097 3,933 1,858 - 77,283 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (2,201) (1,023) (7,874) - (11,098) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 290,179 717,523 45,123 20,764 - 1,073,589 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 22,943 41,919 4,638 2,560 - 72,060 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (2,673) (1,550) (1,562) - (5,785) 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นอสังหำริมทรัพย ์
    เพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 16) - (8,506) - - - - (8,506) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 304,616 756,769 48,211 21,762 - 1,131,358 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 209 2,300 72,858 - - - 75,367 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 1,635 169 10,268 - - - 12,072 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 1,844 2,469 83,126 - - - 87,439 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - - - - - - - 
สินทรัพย์ท่ีจัดประเภทเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร
ลงทุน (หมำยเหตุ 16) (1,635) (169) - - - - (1,804) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 209 2,300 83,126 - - - 85,635 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                              
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดินและ อำคำรและส่วน เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและ  งำนระหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน ปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 110,893 302,439 226,937 11,436 8,628 2,890 663,223 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 95,185 271,399 208,274 12,154 7,717 248 594,977 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2560 (จ ำนวน 63 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 77,283 

2561 (จ ำนวน 57 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 72,060 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))   
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ในระหว่ำงปี 2560 บริษทัฯได้บันทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์จ ำนวน 12 ลำ้นบำท ในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เน่ืองจำกมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่
มูลค่ำตำมบญัชี  

นอกจำกน้ี ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 19.1 ในปี 2560 บริษทัย่อยไดป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำของโรง
ผลิตไฟฟ้ำ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึง
พบว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของทรัพย์สินจึงได้บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของโรงไฟฟ้ำ 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ ำนวน 3 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 

ทั้งน้ีในปี 2561 ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 11 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 8/2561 
เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษทัฯ จ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (Geothermal 
Energy) ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณท่ี ใกล ้เคียงกนัท่ี โออำซำทซึรูมิ เบบปุ จงัหวดัโออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่น และเปิดด ำเนินกำรเชิง
พำณิชยแ์ลว้ รวมจ ำนวน 15 โครง กำร (“โครงกำรโรงไฟฟ้ำ”) โดยมีรำคำซ้ือขำยประมำณ 320 ลำ้นเยนต่อ 1 โครงกำร หรือ
ประมำณ 91.71 ลำ้นบำท ต่อ 1 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ินไม่ต ่ำกวำ่ 4,800 ลำ้นเยน หรือ 1,375.69 ลำ้นบำท และต่อมำ
เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯไดท้ ำสัญญำจะซ้ือจะขำยโครงกำรไฟฟ้ำกบัผูซ้ื้อ (Relocation Group) โดยบริษทัได้รับ
ช ำระเงินมดัจ ำจ ำนวน 200 ลำ้นเยน (ประมำณ 59.98 ลำ้นบำท) ทั้งน้ีตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยฯระบุให้ผูซ้ื้อ (Relocation Group) 
จ่ำยเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 4,600 ลำ้นเยน ภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 ดงันั้นบริษทัฯจึงพิจำรณำบนัทึกกลบัค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำโรงไฟฟ้ำ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ ำนวน 3 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนในงบกำรเงินรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำ ทำงกำรเงินโดยมี
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 7 ลำ้นบำท (2560 : 7 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำม
บญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว มีจ ำนวนเงินประมำณ 813 ลำ้นบำท (2560 : 667 
ลำ้นบำท) 

 บริษทัฯไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ รำคำทุนจ ำนวนประมำณ 363 ลำ้นบำท ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนั
กำรเงิน (หมำยเหตุขอ้ 23.1) 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย (เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))          
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม                                
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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18. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 

 
ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ สิทธิบตัร 

สิทธิ 
น ้ำพรุ้อน 

สิทธิใน
สัญญำขำย
ไฟฟ้ำ 

ซอฟตแ์วร์
ระหวำ่ง
ติดตั้ง รวม 

ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ สิทธิบตัร 

สิทธิน ้ ำพุ
ร้อน 

สิทธิใน
สัญญำขำย
ไฟฟ้ำ 

ซอฟตแ์วร์
ระหวำ่ง
ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน 19,668 470 105,820 292,652 2,758 421,368 18,259 470 74,504 271,866 1,609 366,708 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (10,589) (305) (5,757) (42,823) - (59,474) (9,161) (246) (3,461) (7,040) - (19,908) 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (494) - - - - (494) (494) - - - - (494) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 8,585 165 100,063 249,829 2,758 361,400 8,604 224 71,043 264,826 1,609 346,306 

 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

 ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ สิทธิบตัร 

ซอฟตแ์วร์ 
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ สิทธิบตัร 

ซอฟตแ์วร์ 
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน 19,627 470 2,758 22,855 18,259 470 1,609 20,338 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (10,566) (305) - (10,871) (9,161) (246) - (9,407) 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (494) - - (494) (494) - - (494) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 8,567 165 2,758 11,490 8,604 224 1,609 10,437 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย(เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))       
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                   
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 346,306 106,403 10,437 8,252 
ซ้ือ 2,517 48,934 2,517 3,463 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย - 222,838 - - 
ลดลงจำกกำรขำยบริษทัยอ่ย - - - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (26,570) (8,278) (1,464) (1,278) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 39,147 (23,591) - - 

รวม 361,400 346,306 11,490 10,437 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว ้
เพื่อขำย (หมำยเหตุ 11) (349,893) - - - 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 11,507 346,306 11,490 10,437 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย(เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))              
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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19. ค่ำควำมนิยม 

บริษทัฯปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรรวมกิจกำรใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด เพ่ือทดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 

PPSN  
Company Limited 

Sumo Power 
Company Limited 

Fino Binary Power 
Plant Limited  

Liability Company 

NIS Binary Power 
Plant Limited  

Liability Company 

Beppu Tsurumi 
Onsen Geothermal 
Power Station No.1 
Liaison Company 

Dual Energy  
Binary - Power 

Plant No.1 Limited 
Liability Company รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560        
ค่ำควำมนิยม 89,695 105,634 29,015 12,353 12,342 12,336 261,375 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (88,623) (90,448) (17,678) (2,318) (2,029) (3,188) (204,284) 

ค่ำควำมนิยม - สุทธิ 1,072 15,186 11,337 10,035 10,313 9,148 57,091 

        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561        
ค่ำควำมนิยม 98,647 118,795 29,143 12,467 12,459 12,439 283,950 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (97,500) (103,500) (17,678) (2,318) (2,029) (3,187) (226,212) 
ค่ำควำมนิยม - สุทธิ 1,147 15,295 11,465 10,149 10,430 9,252 57,738 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย(เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                                 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของค่ำควำมนิยมส ำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 57,091 19,082 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย - 69,861 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (25,213) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 44,733 (6,639) 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย(หมำยเหตุ 11) (44,086) - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 57,738 57,091 

19.1 ในระหว่ำงปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้ ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้

พิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่นทั้งหมด โดยเปรียบเทียบระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจำกหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อให้เกิดเงินสด โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจำก

มูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำง

กำรเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ  ภำยใตส้มมติฐำนหลกัท่ีว่ำสัญญำขำยไฟของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

ดงักล่ำวมีระยะเวลำ 15 ปี และมีขอ้สมมติอ่ืนท่ีส ำคญัในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

ก ำลงักำรผลิต (หน่วย : กิโลวตัตต์่อชัว่โมง) 83 - 100 

อตัรำกำรเติบโต (หน่วย : ร้อยละต่อปี) 0.1, 1.2 

อตัรำคิดลดก่อนภำษี (หน่วย : ร้อยละต่อปี) 3.0 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอตัรำกำรเติบโตจำกอตัรำเงินเฟ้อระยะยำว และอตัรำคิดลดเป็นอตัรำก่อนภำษี ท่ีสะทอ้นถึงควำม
เส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนั้น ๆ 

จำกผลกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวขำ้งตน้ ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพจ ำนวน 29 ลำ้นบำท ซ่ึงประกอบดว้ยค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพท่ีได้ซ้ือเขำ้มำในระหว่ำงปี 2560 โดยบันทึกเป็นค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำค่ำควำมนิยม
จ ำนวน 26 ล้ำนบำท และบันทึกเป็นค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของโรงไฟฟ้ำ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์จ ำนวน  3 ล้ำนบำท  
 

 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย(เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))      
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20. เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2561 
31 ธนัวำคม 

2560 
31 ธนัวำคม 

2561 
31 ธนัวำคม 

2560 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 30,188 29,850 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ้ ำพรุ้อน 35,171 86,942 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรัพย ์ 64,800 65,053 64,800 65,053 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับโครงกำรริเวอร์ไซด ์ 65,565 - 65,565 - 
รวม 195,724 181,845 130,365 65,053 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำม
ร้อนใตพ้ิภพจ ำนวน 9 แห่ง ในประเทศญ่ีปุ่น มีมูลค่ำโครงกำรทั้งหมดจ ำนวน 2,700 ลำ้นเยน (786 ลำ้นบำท) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 Sumo Power Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำส ำหรับโรงผลิตไฟฟ้ำ 2 
แห่ง เป็นจ ำนวนเงิน 103 ลำ้นเยน (29 ลำ้นบำท) 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ้ ำพรุ้อน 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหล้งทุนในโรงผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำม
ร้อนใตพิ้ภพจ ำนวน 9 แห่ง ในประเทศญ่ีปุ่น มีมูลค่ำโครงกำรทั้งหมดจ ำนวน 2,700 ลำ้นเยน (786 ลำ้นบำท) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2560 Sumo Power Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำส ำหรับโรงผลิตไฟฟ้ำ 2 
แห่ง เป็นจ ำนวนเงิน 103 ลำ้นเยน (30 ลำ้นบำท) 

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 หรือศูนยบ์ริกำรดำ้นสัตวเ์ล้ียงครบวงจรส ำหรับคนรักสตัว ์ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561 อำคำรโฮมออฟฟิศไดก่้อสร้ำงมี
ควำมคืบหนำ้ 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 พำร์ทเนอร์ส”) ในโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ประเภทผสมผสำน (Mixed Use) ภำยใต้โครงกำรช่ือ อำคำรริเวอร์ไซด์  หรือ  Riverside Tower  
(“โครงกำรริเวอร์ไซด์”) ตั้งอยูท่ี่เมืองดำนงั ประเทศเวียดนำม โดยโครงกำรดงักล่ำวพฒันำภำยใต ้บริษทัเจำ้ของโครงกำร 
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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
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) เพ่ือเป็นหลกัประกนัส 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   

2) บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะท ำโครงกำรต่อหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงบริษทัจะพิจำรณำและแจง้ใหท้รำบภำยในวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 

3) ขยำยระยะเวลำของ “สญัญำร่วมลงทุนฯ” ไปเป็นวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
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21. เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงนิ 
 (หน่วย : พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ร้อยละต่อปี) ก ำหนดช ำระคืน 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

เงินเบิกเกินบญัชี   277 - 
ตัว๋สญัญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน 4.50 8 เมษำยน 2562 180,000 180,000 
ตัว๋แลกเงินจำกบริษทัและบุคคลอ่ืน 7.00 - 7.50 27 กมุภำพนัธ์ ถึง  

27 มีนำคม 2562 71,937 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 5.75 28 กมุภำพนัธ์ 2562 230,000 230,000 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท   69,497 - 

   551,711 410,000 
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชี  (1,763) (1,239) 
   549,948 408,761 

 ตัว๋แลกเงินจำกบริษทัและบุคคลอ่ืน 

ตัว๋แลกเงินจำกบุคคลอ่ืน มีหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้ำประกนัดงัน้ี 

1.กำรจ ำน ำหุน้ เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจ ำนวน 46.85 ลำ้นหุน้ (มูลค่ำตำมบญัชี 114.21 ลำ้นบำท) โดยใหมี้มูลค่ำ
ไม่นอ้ยกวำ่ 1.5 ถึง 2 เท่ำของ วงเงินกูย้มื (หมำยเหตุขอ้ 15.2) 

2. กรรมกำรของบริษทัฯ จ ำน ำหุ้นสำมญัของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) โดยให้มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 2 เท่ำของ 
วงเงินกูย้มื โดยกำรค ้ำประกนัดงักล่ำวไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหวำ่งกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 

 ค ้ำประกำรกนัโดย 

 1.ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำหุน้ เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจ ำนวน 30.50 ลำ้นหุน้(มูลค่ำตำมบญัชี 207.40 ลำ้นบำท) โดย
ให้มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 1.2 เท่ำของวงเงินกูย้ืม (หมำยเหตุขอ้ 15.2) และบริษทัฯไดล้งนำมในหนังสือยินยอมให้ธนำคำร
สำมำรถด ำเนินกำรจ ำหน่ำยหุน้ท่ีวำงไวเ้ป็นหลกัประกนั หำกบริษทัฯ ผิดเง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

 2.กำรค ้ ำหลกัประกนัทำงธุรกิจภำยใตพ้ระรำชบัญญติัหลกัประกันทำงธุรกิจ พ.ศ.2558 โดยเงินฝำกธนำคำรของกิจกำร 
(หมำยเหตุขอ้ 7) 

 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 13) 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อส่วนทุน เป็นตน้ 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย(เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                                 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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22. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
2561 

31 ธนัวำคม 
2560 

31 ธนัวำคม 
2561 

31 ธนัวำคม 
2560 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 22,304 3,980 22,304 3,980 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 211,914 87,010 211,914 87,010 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,459 1,179 - - 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,854 13,675 14,612 8,239 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น 5,427 4,409 3,688 4,409 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,619 12,385 10,619 12,381 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 469 270 469 270 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 30,718 41,025 30,344 40,497 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 297,764 163,938 293,950 156,786 

23. เงนิกู้ยืมระยะยำว 

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

 งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
เงนิกู้ยืมระยะยำว   
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 611,230 646,678 
หุน้กู ้ 906,666 1,242,811 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 3,943 4,924 
รวมเงินกูย้มืระยะยำว 1,521,839 1,894,413 

หัก : ส่วนของหนีสิ้นระยะยำวทีถ่ึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (611,230) (40,185) 
หุน้กู ้ (707,221) (983,830) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว (2,036) (1,867) 

รวมส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,320,487) (1,025,882) 

 201,352 868,531 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย(เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                                 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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23.1 เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 
กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม / 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 646,678 
บวก กูเ้พ่ิม - 
หกั จ่ำยช ำระ (42,554) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 7,620 
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชี (514) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 611,230 

 เงินกูย้มืดงักล่ำวจ ำนวน 2,060 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 611 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 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไม่สามารถด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากูย้ืมเงินได ้ซ่ึงถือ
เป็นการผิดเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู ้ท าให้ธนาคารผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่าวคืนทนัที ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหวา่ง
การเจรจาขอผอ่นผนักบัธนาคารผูใ้หกู้เ้พ่ือขอผอ่นผนัการปฏิบติัตามสญัญาดงักล่าวฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่เหตุการณ์
ดงักล่าวจะไม่เกิดผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ เน่ืองจากฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่ธนาคารผูใ้ห้กูจ้ะผ่อนผนัการผิด
เง่ือนไขของสญัญาเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัฯ  

 จึงแสดงเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 2,060 ลำ้นบำท (เทียบเท่ำ 611 ลำ้นบำท) เป็นหน้ีสินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี
ทั้งจ ำนวน 

  (หน่วย : พนับำท) 
อตัรำดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

JPY LIBOR (3 เดือน)  
   บวกร้อยละ 3 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือน เร่ิมผอ่นช ำระงวดแรกในเดือน 
ท่ีส่ีหลงัจำกกำรเบิกเงินกูง้วดแรก (พฤศจิกำยน 2560)                          
ในอตัรำงวดท่ี 1 ถึง 35 งวดละ 14.5 ลำ้นเยน ส่วนท่ีเหลือ
ช ำระคืนทั้งหมดในงวดท่ี 36 611,230 646,678 

หกั : ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (611,230) (40,185) 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 606,493 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย(เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                                 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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23.2 หุน้กู ้

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

หุน้กู ้ 914,000 1,246,700 
หกั : ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (7,334) (3,889) 
หุน้กู ้– สุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ 906,666 1,242,811 
หกั : ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี (707,221) (983,830) 

หุน้กู ้– สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี 199,445 258,981 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
  (หน่วย: พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  1,246,700 
ออกหุน้กู ้  653,500 
ไถ่ถอนหุน้กู ้  (986,200) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี  (7,334) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   906,666 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ยอดคงเหลือของหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขำยโดยบริษทัฯ จ ำนวน914 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 6.3 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 7.0 8 พฤษภำคม 2563 

 *ภำยใตข้อ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำร
ด ำรงอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย(เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                                 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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** ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ค  ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำหุ้นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจ ำนวน 63.10 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตำม
บญัชี 101.53 ลำ้นบำท) และจ ำน ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมูลค่ำตำมบญัชี 160 ลำ้นบำท ทั้งน้ีบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำม
เง่ือนไขให้มีมูลค่ำของหลกัประกนัไม่น้อยกวำ่ 1.10 เท่ำของวงเงินกูแ้ละผูอ้อกจะถือรักษำอตัรำส่วนของหลกัประกนัต่อ
มูลค่ำหุน้กูไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1.10 : 1 

23.3 หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 4,924 5,133 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (981) (209) 

รวม 3,943 4,924 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,036) (1,867) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,907 3,057 

บริษทัฯไดท้ ำสัญญำเช่ำระยะยำวกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ำยำนพำหนะใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำ
เช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 3 ถึง 4 ปีและสญัญำดงักล่ำวเป็นสญัญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้

บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำระยะยำวดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน                             
ตำมสญัญำเช่ำ 2 2 2 3 4 5 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำซ้ือ/เช่ำกำรเงิน                              
รอกำรตดับญัชี   - - - - - - 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 2 2 2 3 4 5 
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23.4 วงเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินท่ียงัไม่เบิกใช ้

เม่ือวนัท่ี 19 กรกฎำคม 2561 ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย ไดอ้นุมติัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัฯ 
ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) วงเงินสินเช่ือระยะยำวจ ำนวนไม่เกิน 1,040 ลำ้นเยน (หรือประมำณ 303.75 ลำ้นบำท อำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนจำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2561 ท่ี 0.292067 บำทต่อเยน) เพ่ือช ำระคืนเงินลงทุนโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่น จ ำนวน 7 โครงกำร ก ำลงักำรผลิตติดตั้งรวม 875 kW.  

2) วงเงิน FX Forward Contract จ ำนวน 1,040 ลำ้นเยน (หรือประมำณ 303.75 ลำ้นบำท อำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนจำก
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี19 กรกฎำคม 2561 ท่ี 0.292067 บำทต่อเยน) 

3) อตัรำดอกเบ้ีย JPY LIBOR (3M) + 3.00% ต่อปี หรือ Prime Rate -1.50% ต่อปี  
4) ระยะเวลำกู ้3 ปี 3 เดือน (รวม Grace Period 3 เดือน) 
โดยมีหลกัประกนัในกำรกูย้มืดงัน้ี 

1) จ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงฯ โดยมีรำคำประเมินจำกบริษทัประเมินภำยนอก ท่ีมีมูลค่ำรวมไม่ต ่ำกวำ่ 122 
ลำ้นบำท 

2) จ ำนองท่ีดินและเคร่ืองจกัรของโครงกำรในประเทศญ่ีปุ่น 
3) จ ำน ำ หรือโอนสิทธิ สญัญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ (PPA) 
4) โอนสิทธิยกผลประโยชน์กรมธรรมป์ระกนัภยั ภำยหลงักำรก่อสร้ำงให้กบั ธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเขำ้

แห่งประเทศไทย 
5) จ ำน ำหุน้บริษทัดงัน้ี 

 PPSN Limited Liability Company 
 Lena Power Station No.1 Limited Liability Company 
 SNS POWER Limited Liability Company 
 SUMO POWER Limited Liability Company 

6) จ ำน ำ หรือโอนสิทธิแบบมีเง่ือนไขในบัญชีเงินฝำกรำยได้ค่ำไฟฟ้ำท่ีได้รับจำกหน่วยงำนรับซ้ือไฟฟ้ำของ
โครงกำร (Revenue Account) 

7) จ ำน ำหุน้ของ บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 20,000,000 หุน้ (กรรมสิทธ์ิ : บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัของ
บริษทั) 

23.5  หุน้กูท่ี้ยงัมิไดอ้อกจ ำหน่ำย 

ตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฏำคม 2561 มีมติอนุมติั ออกเสนอขำย และจดัสรรหุ้นกู้
แปลงสภำพท่ีออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัของบริษทัฯ (“หู้นกู้แปลงสภำพฯ”) ในจ ำนวนไม่เกิน 
980,000 หน่วย ท่ีรำคำเสนอขำย 1,000 บำทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ำกำรเสนอขำยรวมไม่เกิน 980,000,000 บำท ให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) ซ่ึงเป็นผูล้งทุนรำยใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนสถำบนั โดยมีก ำหนดอำยุไม่เกิน 3 ปี
นบัจำกวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพฯ มีอตัรำกำรแปลงสภำพ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 142 หุน้ (กรณีมีเศษให้ปัดท้ิง) 
และมีรำคำแปลงสภำพไม่ต ่ำกวำ่ 7 บำทต่อหุ้น โดยบริษทัฯ จะพิจำรณำจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ ำนวนไม่
เกิน 140,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพฯ 
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24. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน และโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนซ่ึงไดแ้ก่โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2561 2560 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี   13,545 11,674 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
   ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั    2,672 1,958 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย   375 304 
   ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั    
      คณิตศำสตร์ประกนัภยั   1,387 - 
   ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุน        
      ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์   - 806 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตเน่ืองจำกเปล่ียนแผนผลประโยชน์   (1,263) - 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
   ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
      ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงินและ     

ประชำกรศำสตร์   3,294 - 
      ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์   (116) - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี   (460) (1,197) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี   19,434 13,545 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2561 2560 

ตน้ทุนขำย   1,414 1,092 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร   1,757 1,976 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน   3,171 3,068 
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สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 1.76 – 4.38 2.7 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  5 - 6.50 5.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  0.0 – 30.00 0.0 - 35.0 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

ต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัรำคิดลด (เพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละ 1) (1,917) 2,217 (761) 835 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละ 1) 1,916 (1,684) 840 (774) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (เพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละ 20) (1,561) 1,953 (1,406) 1,821 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจไม่ได้แสดงถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
เน่ืองจำกเป็นกำรยำกท่ีกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนต่ำงๆท่ีเกิดข้ึนแยกต่ำงหำกจำกขอ้สมมติฐำนอ่ืนซ่ึงอำจมีควำมสมัพนัธ์กนั 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินผลประโยชน์ท่ีต้องจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

   
งบกำรเงินรวม / 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำยใน 1 ปี      490 
มำกกวำ่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี   3,054 
เกินกวำ่ 5 ปี   90,034 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำว
อยูใ่นระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณี
นำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่อตัรำค่ำจำ้งล่ำสุด 400 วนั
สุดท้ำย กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน บริษัทจะบันทึก
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำย
ดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชเ้ป็นจ ำนวน 4.07 ลำ้นบำท 
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25. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรอง
น้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ใน
ปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 172,750 158,607 166,871 153,107 
ค่ำเส่ือมรำคำ 115,251 95,194 72,561 77,283 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 26,570 7,107 1,464 1,278 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,472,966 1,241,341 1,472,966 1,241,341 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 24,846 7,391 24,846 7,391 

27. ภำษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 7,246 30,569 - 29,554 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง     
   ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (119) (26,236) 3,697 (26,524) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 7,127 4,333 3,697 3,030 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย(เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                                 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (ก ำไร) ขำดทุน                                              

จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 114,428 37,987 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร                                                             

จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 635 - 

 115,063 37,987 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 14,565 14,955 14,565 14,955 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 3,148 2,780 3,148 2,780 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ 11,854 14,345 11,854 14,345 
มูลค่ำยติุธรรมของอุปกรณ์จำกกำรรวมธุรกิจ - 4,989 - - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 3,887 2,709 3,887 2,709 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง      
มูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 56,255 - 56,255 - 

รวม 89,709 39,778 89,709 34,789 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 2,326 58,107 2,326 58,107 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้ำกกำรรวมธุรกิจ - 61,678 - - 
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัหำเงินกูแ้ละกำรออกหุน้กู ้

   รอตดับญัชี 1,922 1,181 1,922 1,181 
ยอดคงเหลือปลำยปี 4,248 120,966 4,248 59,288 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย(เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                                 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 357 
ลำ้นเยน (2560: 396 ลำ้นเยน) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกบริษทัย่อยพิจำรณำแลว้
เห็นว่ำบริษทัย่อยอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้
ขำ้งตน้มำใชป้ระโยชน์ได ้ 

ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัยอ่ยจ ำนวน 151 ลำ้นเยน จะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ภำยในปี 2569 

28. 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 ำหรับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1856 (2)/2556 ยงัไม่มีรำยได ้และส ำหรับบตัรส่งเสริมกำร
ลงทุนเลขท่ี 1131 (2)/2558 เร่ิมมีรำยไดเ้ม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558) โดยจ ำนวนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้จะตอ้งไม่เกิน
มูลค่ำเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนและไดรั้บลดหย่อนอำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมติัและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงจ่ำยจำกก ำไรของกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมกำร
ลงทุนตลอดระยะเวลำท่ีได้รับยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ 

รำยไดข้องบริษทัฯจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 และ 2560 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รำยไดจ้ำกกำรขำย       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 414,831 342,056 1,569,361 1,448,150 1,984,192 1,790,206 

รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ - - 160 526 160 526 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 414,831 342,056 1,569,521 1,448,676 1,984,352 1,790,732 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย(เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                                 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 
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29. ทุนเรือนหุ้น  

ตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

29.1 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 

29.2 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 

29.3 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 

29.3.1 เพ่ิมทุน จ ำนวน 140,762,672 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 140,762,672 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไว ้

หุน้ละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

29.3.2 เพ่ิมทุน จ ำนวน 140,000,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 140,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ       
1 บำท เพ่ือรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพฯ 

29.4 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 
 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย(เดมิช่ือ บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน))      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                                                 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 

68 
 

30. ใบส ำคญัแสดงสิทธิทีย่งัไม่ได้ออกและเสนอขำย 

ตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

มีมติอนุมติั ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัฯ ตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ”) ในจ ำนวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย โดย
ไม่คิดมูลค่ำ ในอตัรำส่วน 4 หุน้สำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษใหปั้ดท้ิง) โดยมีก ำหนดอำยไุม่เกิน 3 ปี 
นบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ มีอตัรำกำรใช ้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 1 หุ้น และมีรำคำกำรใชสิ้ทธิ 2 บำท
ต่อหุ้น โดยบริษทัฯ จะพิจำรณำจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯจ ำนวนไม่เกิน 140,762,672 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 
บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

31. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงัน้ี 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

ก ำไรต่อหุ้น     
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับำท) (110,084) (252,407) 256,683 (105,769) 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั (พนัหุน้) 563,051 563,051 563,051 563,051 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท) (0.20) (0.45) 0.46 (0.19) 

32. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน

ได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัคือคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์

และบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  

1. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสตัวน์ ้ ำ 

2. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสตัวเ์ล้ียง 

3. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรตดัสินใจ

เก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำ

จำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนใน

งบกำรเงิน 

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบั

บุคคลภำยนอก  
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ขอ้มูลรำยไดแ้ละขำดทุนของส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส่วนงำนในประเทศ ส่วนงำนต่ำงประเทศ  

 

ส่วนงำนธุรกิจ 
ผลิตอำหำรสตัวน์ ้ำ 

ส่วนงำนธุรกิจ                     
ผลิตอำหำรสตัวเ์ล้ียง 

ส่วนงำนธุรกิจ 
ผลิตและจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑอ์ำหำรแปรรูป 

 
ส่วนงำนผลิตและ

จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ รวมส่วนงำน 
ตดัรำยกำร 
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกคำ้ภำยนอก 1,797 1,577 187 213 - - 77 32 2,061 1,822 - - 2,061 1,822 

รวมรำยได้ 1,797 1,577 187 213 - - 77 32 2,061 1,822 - - 2,061 1,822 

ผลกำรด ำเนินงำน               
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน (11) 35 4 1 - - (29) (28) (36) 8 (3) (3) (39) 5 
ก ำไรจำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์             2 5 
ดอกเบ้ียรับ             9 26 
รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)อ่ืน             51 (138) 
ขำดทุนจำกค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์             - (15) 
ขำดทุนจำกค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของตน้ทุน 
   กำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน             - (26) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม             - (1) 

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน             (126) (105) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้             (103) (249) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (7) (3) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี             (110) (252) 
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ขอ้มลูเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 

 (หน่วย: พนับำท) 

 2561 2560 

ไทย 1,984,351 1,790,732 
ญ่ีปุ่น 76,567 31,598 

รวม 2,060,918 1,822,330 

   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   
(ไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงิน สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี สินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และสิทธิตำม
สญัญำประกนัภยั) 

 (หน่วย: พนับำท) 

 2561 2560 

ไทย 780,614 753,842 
ญ่ีปุ่น 159,361 1,346,694 

รวม 939,975 2,100,536 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยได้
ของกิจกำร 

33. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนักงำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ ำกดั และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำก
งำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 2 ลำ้น
บำท (2560: 2 ลำ้นบำท) 

34. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

34.1 สญัญำขำยไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศมีสัญญำขำยไฟฟ้ำกบับริษทัแห่งหน่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัโดยสัญญำ
ดงักล่ำวมีอำย ุ15 ปี นบัตั้งแต่ก ำหนดกำรเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย ์ปริมำณกำรขำยและรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีระบุไว้
ในสญัญำ  
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34.2 สญัญำรับบริกำรน ้ ำพรุ้อน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  บริษทัยอ่ยหลำยแห่งในต่ำงประเทศมีภำระผกูพนัตำมสัญญำรับบริกำรน ้ ำพุร้อนกบับริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.4 ลำ้นเยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้ำ สญัญำดงักล่ำวมีอำย ุ15 ปี นบัตั้งแต่
วนัเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์ 

ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และเดือนมกรำคม 2561 บริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจเพ่ือยกเวน้ค่ำบริกำร
น ้ ำพรุ้อนกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว ตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญำ 

34.3 สญัญำจำ้งบริหำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศมีภำระผูกพนัตำมสัญญำจำ้งบริหำรและบ ำรุงรักษำโรง 
ไฟฟ้ำกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ลำ้นเยนต่อเดือน ต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมี
อำย ุ5 ปี นบัตั้งแต่ไดรั้บมอบโครงกำร โดยสำมำรถต่อสัญญำไดอี้กคร้ังละ 5 ปี ซ่ึงมีระยะเวลำสูงสุด 15 ปี ภำยใตเ้ง่ือน 
ไขเดิม 

34.4 สญัญำก ำหนดสิทธิใชพ้ื้นท่ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ มีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำก ำหนดสิทธิใช้พ้ืนท่ีกับ
บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพ่ือด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนลมเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ลำ้นเยนต่อเดือน
ต่อโรงไฟฟ้ำ สญัญำดงักล่ำวมีอำย ุ21 ปีนบัแต่วนัลงนำมในสญัญำ 

34.5 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 0.1 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2560 : 7 ลำ้นบำท)  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 
2,351 ลำ้นเยน (31 ธนัวำคม 2560 : 1,981 ลำ้นเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

34.6 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำซ้ือวตัถุดิบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำซ้ือวตัถุดิบจ ำนวนเงินประมำณ 1.3  ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ 
(31 ธนัวำคม 2560 : 2 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือวตัถุดิบเพ่ือผลิตอำหำรสตัวน์ ้ ำ 

34.7 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำและบริกำร 

บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพ้ืนท่ีในอำคำรและสญัญำบริกำรส ำหรับส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำงๆ และเช่ำยำนพำหนะ อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำบริกำรท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
จ่ำยช ำระ    

ภำยใน 1 ปี 2 9 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 0.5 - 
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34.8 ภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำพ้ืนท่ีระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญำเช่ำพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบธุรกิจศูนยบ์ริกำรดำ้นสตัวเ์ล้ียงครบ
วงจรจ ำนวนเงินประมำณ 7.2 ลำ้นบำท อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 18 ปี นับแต่วนัส่งมอบกำรครอบครองทรัพยสิ์น 
ปัจจุบนัพ้ืนท่ีใหเ้ช่ำยงัอยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสร้ำงและยงัไม่มีกำรส่งมอบกำรครอบครองทรัพยสิ์น  

34.9 กำรค ้ำประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ ำนวน 8  ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2560 : 8 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของ
บริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพือ่ค  ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำทั้งจ ำนวน  

35. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

35.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มืระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
เงินกูย้ืมระยะยำว หุ้นกู ้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และ
เงินให้กูย้มื ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้น
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรใหสิ้นเช่ือของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำก
รำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน  และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินฝำกธนำคำรท่ีมี
ภำระค ้ำประกนั เงินลงทุน เงินใหกู้ย้ืม เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยำว หุน้กู ้และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว สินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯมีอตัรำดอกเบ้ียท่ี ปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถ
แยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลง    
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

             (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - - - 20 47 1 1 21 48 0.0 - 0.5 0.0 - 0.5 
เงินลงทุนชัว่ครำว               
   หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด - เพื่อคำ้ - - - - - - - - - - - - - - 
   หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด - เผื่อขำย - - - - - - - - - 308 - 308 - - 
   อ่ืนๆ - 110 - - - - - - - - - 110 - 5.4, 6.3 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 321 194 321 194 - - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 8 8 - - - - - - - - 8 8 0.9 1.0 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - - - - - - - - 324 859 324 859 - - 
เงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 145 72 - - - - - - 145 72 3.0 3.0 
 8 118 145 72 - - 20 47 646 1,362 819 1,599   
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ               
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 550 409 - - - - - - - - 550 409 4.5 - 7.5 4.8, 5.8 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - - - 298 164 298 164 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - - - - - - - - - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - - - - 611 647 - - 611 647 JPY LIBOR 

(3เดือน) บวก
ร้อยละ 3 

JPY LIBOR 
(3เดือน) บวก
ร้อยละ 3 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลง    
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

             (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
หุ้นกู ้ 707 984 199 259 - - - - - - 906 1,243 6.3 – 7.25 5.0 - 6.3 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 2 2 2 3 - - - - - - 4 5 1.17 – 5.12 1.1 - 8.5 
 1,259 1,395 201 262 - - 611 647 298 164 2,369 2,468   
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลง    

 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

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

             (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - - - 15 14 1 1 16 15 0.0 - 0.5 0.0 - 0.5 
เงินลงทุนชัว่ครำว               
   หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด - เพื่อคำ้ - - - - - - - - - - - - - - 
   หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด - เผื่อขำย - - - - - - - - - 308 - 308 - - 
   อ่ืนๆ - 110 - - - - - - - - - 110 - 5.4, 6.3 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 425 281 425 281 - - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 8 8 - - - - - - - - 8 8 0.9 0.9 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - - - - - - - - 324 859 324 859 - - 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลง    

 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

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

             (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
เงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,769 1,516 - - - - - - 1,769 1,516 2.5 – 8.0 2.5 - 8.0 
 8 118 1,769 1,516 - - 15 14 750 1,449 2,542 3,097   

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ               
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 550 409 - - - - - - - - 550 409 4.5 - 7.5 4.8 - 5.8 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - - - 294 156 294 156 - - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - - - - 611 647 - - 611 647 JPY LIBOR 

(3เดือน) บวก
ร้อยละ 3 

JPY LIBOR 
(3เดือน) บวก
ร้อยละ 3 

หุ้นกู ้ 707 984 199 259 - - - - - - 906 1,243 6.3 – 7.25 5.0 - 6.3 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 2 2 2 3 - - - - - - 4 5 1.17 – 5.12 1.1 - 8.5 

 1,259 1,395 201 262 - - 611 647 294 156 2,365 2,460   
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  ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯ
ไดต้กลงท ำสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยสุญัญำไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำร
บริหำรควำมเส่ียง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศท่ีส ำคญัดงัน้ี 

สกลุเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน  อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

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

 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 32.61 32.68 
เยน - - 0.29 0.29 

35.2 มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ น หรือมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด เงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกับมูลค่ำตำมบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

35.3 กำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรม 

 นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมหมายถึง ราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินใน
รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย
มูลค่ายติุธรรมถูกก าหนดโดยวธีิต่อไปน้ี   

มูลค่ายติุธรรมของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูล
ค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 

มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนเผื่อขายพิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจากส่วนใหญ่ของ
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
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ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวขา้งตน้มีมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม  

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

31 ธนัวำคม 
2561 

31 ธนัวำคม 
2560  

31 ธนัวำคม 
2561 

31 ธนัวำคม 
2560  

31 ธนัวำคม 
2561 

31 ธนัวำคม 
2560  

31 ธนัวำคม 
2561 

31 ธนัวำคม 
2560  

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย         

ตรำสำรทุน 320 855 - - - - 320 855 
ตรำสำรหน้ี* - - 0.03 308 - - 0.03 308 

เงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืน         
ตัว๋แลกเงิน - - - 110 - - - 110 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - - 39 10 - 55 39 65 
หนีสิ้นที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
หุ้นกู ้ - - 914 1,243 - - 914 1,243 

* ระดบั 2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใชร้ำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนัไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

36. กำรบริหำรจดักำรทุน 

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้นโดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 3.11 : 1 (31 ธันวำคม 2560: 1.85:1) และเฉพำะบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 1.75 : 1  
( 31 ธนัวำคม 2560: 1.61:1 )  

37. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

37.1   ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 7 กมุภำพนัธ์ 2562 มีมติใหอ้อกหุน้กูหุ้น้กูช้นิดระบุช่ือผู ้
ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู้ เสนอขำยนักลงทุนในวงจ ำกัด จ ำนวนไม่เกิน 
500,000,000 บำท ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2564 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 8.50 ต่อปี โดยบริษัทตอ้งจ ำน ำหุ้นสำมัญของ
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือเป็นหลกัประกนัในกำรออกหุน้กู ้

37.2  ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 3/2562 ของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2562 มีมติ
ท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
1. อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 280,762,672 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 843,813,359 บำท 

เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 563,050,687 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนท่ียงัมิได้ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 
280,762,672 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 
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2. อนุมติักำรแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4.ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั โดยมีรำยละเอียดกำรแกไ้ขเป็นดงัน้ี  

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

3. อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 331,525,344 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 563,050,687 
บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 894,576,031 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 331,525,344 หุ้น มูลค่ำ
หุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท    

4. อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ดงัน้ี 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษทั 894,576,031  บำท (แปดร้อยเกำ้สิบส่ีลำ้นหำ้แสนเจด็หม่ืนหกพนัสำมสิบเอด็บำท) 
แบ่งออกเป็น 894,576,031  หุน้ (แปดร้อยเกำ้สิบส่ีลำ้นหำ้แสนเจด็หม่ืนหกพนัสำมสิบเอด็หุน้) 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1  บำท (หน่ึงบำท) 
แบ่งออกเป็น    
หุน้สำมญั 894,576,031  หุน้ (แปดร้อยเกำ้สิบส่ีลำ้นหำ้แสนเจด็หม่ืนหกพนัสำมสิบเอด็หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้ (-)” 

5. อนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 331,525,344 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท โดยมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
(1) จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ

บริษทัตำมสดัส่วนกำรถือหุน้เดิม (“Rights Offering”) โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
(ก) จดัสรรในอตัรำ 2 หุ้นสำมญัเดิม ต่อ 1 หุน้สำมญัท่ีออกใหม่ โดยเสนอขำยในรำคำหุ้นละ 2 บำท โดยปัด

เศษของหุน้ท้ิง 
(ข) ในกรณีท่ีมีหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเหลือจำกกำรจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในรอบแรก

แลว้ บริษทัจะด ำเนินกำรจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนท่ีเหลืออยูด่งักล่ำวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีแสดงควำมจ ำนงใน
กำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนเกินสิทธิ (เกินสัดส่วนกำรถือหุ้น) ของตนตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น จนกวำ่
จะไม่มีหุน้สำมญัเพ่ิมทุนเหลือเพียงพอท่ีจะจดัสรรใหผู้ถื้อหุน้ไดอี้กต่อไป 

(ค) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจำกกำรใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือ
หุน้ในคร้ังน้ี บริษทัจะขออนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในกำรประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป 

(ง) ไดก้ ำหนดให้วนัท่ี 2 เมษำยน 2562 เป็นวนัท่ีใชก้ ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรจองซ้ือหุน้สำมญั
เพ่ิมทุนดงักล่ำว (Record Date)  
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 (2)  จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกดัแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวนไม่เกิน 
50,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท (ซ่ึงคิดเป็นจ ำนวนประมำณร้อยละ 8 ของทุนจดทะเบียนช ำระ
แลว้ของบริษทั ณ วนัท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรมีมติให้มีกำรเพ่ิมทุนดงักล่ำว) โดยจะออกและเสนอขำยคร้ัง
เดียวเตม็จ ำนวนหรือแต่บำงส่วนก็ได ้โดยเสนอขำยในครำวเดียวกนัหรือเป็นครำว ๆ ไปก็ได ้

ทั้ งน้ีรำยละเอียดกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering) จะเกิดก่อนกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดัแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Manate) 

ทั้งน้ีเร่ืองต่ำงๆ ตำมท่ีกล่ำวในขอ้ 1-5 จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังหน่ึง 
6. ก ำหนดวนัประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 25 มีนำคม 2562 เวลำ 13.30 น. เพื่อพิจำรณำระเบียบวำระ

กำรประชุมดงัต่อไปน้ี 
วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2561 
วำระท่ี 2 พิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
วำระท่ี 3    พิจำรณำอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทั 
วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
วำระท่ี 5     พิจำรณำอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษทั 
วำระท่ี 6 พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั 
วำระท่ี 7 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน (ถำ้มี)   

38. มตทิีป่ระชุมสำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและกำรโอนธุรกจิผลติอำหำรสัตว์ให้กบับริษัทย่อย 

ในปี 2561 

ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวำคม 
2561 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1. มีมติรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำกบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยสิ์น หน้ีสิน ใบอนุญำตประกอบ
กิจกำร และพนกังำนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิตอำหำรสัตวด์งักล่ำวโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ทั้งน้ี มูลค่ำ
กำรโอนกิจกำรดังกล่ำวจะตีรำคำตำมมูลค่ำบัญชี (Book Value) ตำมหลักเกณฑ์กำรโอนกิจกำรบำงส่วน ซ่ึงมูลค่ำ
ทรัพยสิ์นสุทธิ (ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจกำรท่ีจะโอนหักดว้ยหน้ีสินทั้งหมดของกิจกำรท่ีโอน) ท่ีจะโอนทั้งหมด คิดเป็น
เงินจ ำนวน 809,904,400 บำท โดยบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จะตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนและ
จดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนแก่บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรโอนกิจกำรบำงส่วน 

ทั้งน้ีบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จะท ำกำรโอนและรับ
โอนกิจกำรบำงส่วนตำมหลกัเกณฑข์องพระรำชกฤษฎีกำท่ีออกตำมประมวลกฎหมำยรัษฎำกรวำ่ดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร 
(ฉบบัท่ี 516) พ.ศ. 2554 และประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร เร่ืองก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรโอนกิจกำร
บำงส่วนให้แก่กนัของบริษทัมหำชนจ ำกดั หรือบริษทัจ ำกดั เพื่อยกเวน้รัษฎำกร ลงวนัท่ี 27 กนัยำยน พ.ศ. 2554 รวมทั้ง
ประกำศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่ำว (รวมเรียกวำ่ “หลกัเกณฑก์ำรโอนกิจกำรบำงส่วน”)  
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มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรับโอนในปี 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอน

และรับโอนระหวำ่งกนั 
สินทรัพย์หมุนเวยีน  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 14,620,000.00  
สินคำ้คงเหลือ 198,696,303.06  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 612,894.48  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   
ท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ 64,666,270.00  
โรงงำน 216,201,311.39  
อำคำร 45,436,434.68  
เคร่ืองจกัร 154,894,458.19  
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 17,346,164.35  
บ่อเล้ียงกุง้ 1.00  
บ่อเล้ียงปลำ 5,040.52  
บ่อบำดำล 59,426.12  
อุปกรณ์โรงงำน 32,194,882.49  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 20,703,422.64  
เคร่ืองมือเคร่ืองใชว้จิยัฯ 2,872.75  
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 7,264,609.49  
อุปกรณ์ส ำนกังำน 2,923,315.85  
เคร่ืองตกแต่งฯ 1,136,902.30  
ยำนพำหนะ 13.00  
ซอฟแวร์ 8,523,710.40  
เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 261,706.64  
ก่อสร้ำงเคร่ืองใชส้ ำนกังำน(ซอฟแวร์รอติดตั้ง) 2,758,103.29  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 414,867.50 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน  
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 10,538,040.00 

2. จำกท่ีประชุมมีมติให้รับโอนธุรกิจผลิตอำหำรสัตวน์ ้ ำจำก บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) มีมติพิเศษให้เพ่ิมทุน 
ของบริษทัอีก 809,904,400 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 80,990,440 หุ้น มีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ให้แก่
บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) โดยจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงัน้ี 
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2.1 เพ่ิมทุนข้ึนอีก 795,039,400 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 79,503,940 หุ้น มีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดย
ออกใหเ้สมือนวำ่ไดใ้ชเ้ตม็ค่ำแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย) เพ่ือตอบแทนกำรท่ีบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็น
ผูถื้อหุ้นของบริษทัไดช้ ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนดว้ยทรัพยสิ์น โดยกำรโอนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิต อำหำรสัตว ์
ให้แก่บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมีมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิจ ำนวน 795,039,400 บำท มำ
ลงทุนช ำระค่ำหุน้จ ำนวน 79,503,940 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท  

2.2  เพ่ิมทุนข้ึนอีก 14,865,000 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 1,486,500 หุน้ มีมูลค่ำหุน้ละ 10 บำท โดยช ำระ
ค่ำหุน้เป็นเงินสด 

ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรรับโอนกิจกำรนั้น อำจมีควำมจ ำเป็นท่ีบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
จะต้องรับโอนทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับกิจกำรผลิตอำหำรสัตว์ในหลำยครำว ท่ีประชุมจึงมอบอ ำนำจให้
คณะกรรมกำรเป็นผูมี้อ  ำนำจจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่เป็นครำวๆไปและมอบอ ำนำจในกำรพิจำรณำ 
ก ำหนด แกไ้ขเพ่ิมเติม และ/หรือ เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญั
เพ่ิมทุนให้แก่บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรรับโอนทรัพยสิ์นจำกบริษทั พีพี ไพร์ม 
จ ำกดั (มหำชน)ในแต่ละครำว 

3. ไดมี้มติพิเศษแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทย
ลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) 
จ ำกัด จะถูกแก้ไขเป็นครำวๆ ไปเพื่อให้สอดคล้องกับจ ำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ำกดั ท่ีไดเ้พ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนทรัพยสิ์นจำกบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ในแต่ละครำว 

ในปี 2562 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด เม่ือวนัท่ี 8 
กมุภำพนัธ์ 2562 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1. มีมติอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมรำยละเอียดของกำรรับโอนกิจกำรผลิตอำหำรสัตวจ์ำกบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึง
ประกอบดว้ยทรัพยสิ์น หน้ีสิน ใบอนุญำตประกอบกิจกำร และพนักงำนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรผลิตอำหำรสัตว์
ดงักล่ำว โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (“วนัโอนกิจกำร”) โดยก ำหนดมูลค่ำกำรโอนกิจกำรตำมมูลค่ำบญัชี (Book 
Value) ตำมหลกัเกณฑ์กำรโอนกิจกำรบำงส่วน ซ่ึงมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจกำรท่ีจะโอนหักดว้ย
หน้ีสินทั้งหมดของกิจกำรท่ีจะโอน) ท่ีจะโอนทั้งหมด ซ่ึงคิดเป็นเงินจ ำนวน 809,904,400 บำท นั้น 

เน่ืองจำกในขั้นตอนกำรโอนกิจกำรดงักล่ำว ปรำกฏว่ำมีทรัพยสิ์นบำงประกำรซ่ึงไม่สำมำรถโอนให้แก่กนัได ้ดงันั้น 
มูลค่ำกำรโอนกิจกำรดงักล่ำวจึงลดลงจำก 809,904,400 บำท เป็นจ ำนวน 773,765,631.64 บำท (โอนจริง 763,564,670.14 
บำท) และเน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ในกำรโอนทรัพยสิ์นบำงรำยกำร ดงันั้น บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) 
จ ำกัด จะช ำระค่ำตอบแทนบำงส่วนด้วยกำรออกหุ้นเพ่ิมทุนให ้แก่บริษทั  พ ีพ ี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 
418,078,470.00 บำท และส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 355,687,161.64 บำท (ส่วนเหลือท่ีจริง 345,486,200.14 บำท) บริษทั ไทย
ลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จะช ำระดว้ยเงินสด ทั้งน้ี เน่ืองจำกมีทรัพยสิ์นบำงรำยกำร อนัไดแ้ก่ ทรัพยสิ์น
ประเภทอสังหำริมทรัพย ์เป็นตน้ ซ่ึงบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ยงัไม่สำมำรถท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่บริษทั 
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ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ได ้บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จึงจะท ำกำรแบ่ง
ช ำระค่ำรับโอนกิจกำรส่วนท่ีเหลือใหแ้ก่บริษทั 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 (เหลือจริง 149,486,200.14 บำท) จะทยอย

ช ำระใหแ้ลว้เสร็จภำยในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงต่อส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. มีมติยืนยนักำรเพ่ิมทุนตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) 

จ ำกดั ตำมท่ีไดรั้บช ำระค่ำหุ้นแลว้ จ ำนวน 43,269,847 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นเงินเพ่ิมทุน 432,698,470 บำท 
และใหย้กเลิกกำรออกหุน้เพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือ จ ำนวน 37,720,593 หุน้  

3. อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ข้ึนอีก 196,000,000 บำท โดยกำร
ออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 19,600,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 10 บำท (สิบบำท) ซ่ึงตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเตม็ค่ำ 

4. มติพิเศษอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ในปี 2562 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บำท) 

 มูลค่ำหุน้ 15 กมุภำพนัธ์ 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 15 กมุภำพนัธ์ 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  43,269,847.00  432,698,470.00 
เพ่ิมทุนระหวำ่งงวด คร้ังท่ี 2     
รับช ำระดว้ยเงินสด 10 19,600,000.00  196,000,000.00 

ณ วนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2562  62,969,847.00  629,698,470.00 

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

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 

39. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2562 
 


