บริษัท พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 30 กันยำยน 2562
และรำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ คณะกรรมการ บริ ษทั พีพี ไพร์ม จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
(ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริ ษทั พีพี ไพร์ ม จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั พีพี ไพร์ม จากัด (มหาชน)
ตามลาดับ ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่ างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ป ต่องบการเงินระหว่างกาล
ดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล โดยผูส้ อบบัญชี
รั บอนุ ญ าตของกิ จการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบ
ด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุให้ เชื่ อว่าข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้ นตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
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-2ข้ อมูลและเหตุกำรณ์ ที่เน้ น
โดยมิได้เป็ นการให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมระหว่างกาล ข้อ 1.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจานวน
104 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ 1,311 ล้านบาท) ซึ่งส่ วนใหญ่ของหนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วย การออกตัว๋ แลกเงินกับบริ ษทั และ
บุคคลอื่นรวมทั้งสิ้ น 30 ล้านบาท ที่ครบกาหนดจ่ายคืนในไตรมาสที่สี่ปี 2562 ทั้งจานวน ตัว๋ สัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินที่ครบ
กาหนดจ่ายคืนในไตรมาสที่หนึ่งปี 2563 จานวน 140 ล้านบาท หุ้นกูท้ ี่จะถึงกาหนดไถ่ถอนในไตรมาสที่สองและสามของปี 2563
จานวนเงิน 200 ล้านบาท และ 320 ล้านบาท ตามลาดับ (ในไตรมาสที่สาม ปี 2562 บริ ษทั ไม่สามารถจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561
จานวน 319.50 ล้านบาท ซึ่ งครบกาหนดในวันที่ 2 สิ งหาคม 2562) และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 1,930 ล้านเยน
(เทียบเท่า 554 ล้านบาท) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษทั ฯ ไม่สามารถดารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่ วนทุนตามที่ระบุไว้ในสัญญากูย้ ืม
เงินได้ ซึ่งถือเป็ นการผิดเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้ ทาให้ธนาคารผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิเรี ยกเงินกูย้ ืมดังกล่าวคืนทันที
นอกจากนี้ระหว่างงวดปี 2562 ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้การดาเนินต่างๆ ดังนี้
1) หุ้นกูค้ รั้งที่ 2/2561 จานวน 319.50 ล้านบาท มีกาหนดไถ่ถอนวันที่ 2 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้จ่ายชาระ ทั้งนี้ ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่16/2562 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2562 มีมติแจ้งเหตุการณ์การผิดนัดไม่ชาระหนี้หุ้นกู้ โดยมีมติ
กาหนดให้ เรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ้ นกู้ในวันที่ 2 กันยายน 2562 เพื่ อขอขยายระยะเวลาการชาระไถ่ถ อนเงิ น ต้น หุ ้น กู ้ด ัง กล่า ว
ออกไป 330 วัน นับ แต่ว นั ครบกาหนดไถ่ถ อน ซึ่ ง จะครบกาหนดไถ่ถ อนวัน ที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยบริ ษทั จะชาระ
ดอกเบี้ยปกติของงวดวันที่ 2 สิ งหาคม 2562 จานวนประมาณ 5.71 ล้านบาท ในวันที่ 2 กันยายน 2562 และบริ ษทั จะขอแก้ไข
อัตราดอกเบี้ยปกติจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี เพิ่มขึ้นอีกอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี เป็ นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 ต่อปี
โดยบริ ษทั จะชาระดอกเบี้ยที่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นกูใ้ นงวดถัดไปในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 จานวนเงิน
ประมาณ 6.11 ล้านบาท,วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 จานวนเงินประมาณ 6.11 ล้านบาท และวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 จานวนเงิน 10.18
ล้านบาท รวมเป็ นดอกเบี้ยที่ชาระทั้งหมดนับแต่วนั ที่ครบกาหนดชาระ (วันที่ 2 สิ งหาคม 2562) ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็ น
เงินจานวน 22.39 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2562 ผูถ้ ือหุ้นกู้ 1 ราย ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง ให้บริ ษทั จ่ายชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดจานวนเงิน
รวม 4,098,438.39 บาท
ทั้งนี้ ผลการประชุมผูถ้ ือหุ้นกูค้ รั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 2 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาแผนขยายระยะเวลาหุ้นกู้ มูลค่า 319.50 ล้านบาท
และขอผ่อนผันการเรี ยกเก็บอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแผนขยายระยะเวลาการชาระไถ่ถอนเงินต้นของหุ้นกู้
ครั้งที่ 2/2561 มูลค่า 319.50 ล้านบาท ซึ่งครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2562 โดยขยายระยะเวลาการชาระไถ่ถอนเงิน
ต้นของหุ้นกูน้ ้ ี ออกไปถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 หรื อขยายไป 330 วัน อัตราดอกเบี้ย 7.75% แต่ที่ประชุมไม่อนุ มตั ิผ่อนผันยกเว้น
อัตราดอกบี้ยผิดนัดชาระ ตั้งแต่วนั ที่ 2 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการ
โอนเงินดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรา 2% (เพิ่มเติมจากที่บริ ษทั ฯ จ่ายไปแล้ว 7.25%) ของหุ้นกู้ ซึ่งคานวณตั้งแต่วนั ที่ 2 สิ งหาคม 2562
ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 เป็ นจานวนเงิน 0.61 ล้านบาท
****/3

-3สาหรั บ หุ ้ น กู ้ค รั้ งที่ 3/2561 จานวน 134 ล้า นบาท ครบกาหนด 3 กัน ยายน 2562 เมื่ อ วัน ที่ 6 กัน ยายน 2562 บริ ษ ัท ฯ
ได้ดาเนินการโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดสุ ดท้ายของหุ้นกูใ้ นอัตราปกติ 7.25% จานวน 136.45 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด
3 วัน (ในอัตรา 9.25%) จานวน 0.10 ล้านบาท ซึ่ งคานวณตั้งแต่วนั ที่ 3 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 ของหุ้นกู้
บริ ษ ทั มีแผนการจ่ายชาระหุ ้น กู ้ที่จะครบกาหนดไถ่ถ อนในอนาคต ตามที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน
ระหว่างกาล ข้อ 18.2
2) ตัว๋ สัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน ฉบับที่ 1 จานวน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 ต่อปี กาหนดชาระคืนในวันที่
9 ตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ได้ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงินที่ครบกาหนดจานวน 100 ล้านบาท และได้ออกตัว๋ ฉบับใหม่
จานวน 80 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีกาหนดชาระคืนในวันที่ 31 มกราคม 2563
ตัว๋ สัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงิน ฉบับที่ 2 จานวน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 4.05 ต่อปี กาหนดชาระคืนในวันที่
31 กรกฎาคม 2562 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้จ่ายชาระแล้วจานวน 10 ล้านบาท คงเหลือที่ยงั มิได้จ่ายชาระจานวน 40 ล้านบาท
โดยบริ ษทั ฯ ได้เจรจาขอผ่อนผันกับธนาคารผูใ้ ห้กูเ้ มื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2562 ธนาคารผูใ้ ห้กูไ้ ด้อนุ มตั ิออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน
จานวน 40 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาเริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 16 สิ งหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 และขอเรี ยกเก็บดอกเบี้ยผิดนัด
ระหว่างวันที่ 1 สิ งหาคม 2562 ถึงวันที่ 16 สิ งหาคม 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ได้ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงินที่ครบกาหนด
จานวน 40 ล้านบาท และได้ออกตัว๋ ฉบับใหม่ จานวน 40 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีกาหนดชาระคืนในวันที่
31 มกราคม 2563
3) สาหรับภาระหนี้กบั สถาบันการเงินระยะยาว จานวน 1,930 ล้านเยน (เทียบเท่า 554 ล้านบาท) (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
18.1) ซึ่งหนี้สินระยะยาวดังกล่าวเป็ นไปตามสัญญากูเ้ งินของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่ งมีขอ้ สัญญาในกรณี ผิดนัดกาหนดให้
เมื่อบริ ษทั มีหนี้สินอื่นใดไม่มีการชาระหนี้ที่ถึงกาหนด เป็ นเหตุกรณี ผิดนัด
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2562 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งการชะลอการใช้สิทธิ Call Default จากธนาคารผูใ้ ห้กู้ สรุ ปได้ดงั นี้
จากกรณี ที่บริ ษทั ผิดนัดชาระหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 จานวน 319.50 ล้านบาท ซึ่งถือเป็ นเหตุผิดนัด/ผิดสัญญากูเ้ งินที่บริ ษทั ได้ลงนาม
ไว้ต่อธนาคาร ซึ่ งปั จจุบนั ธนาคารจะยังไม่ใช้สิทธิ Call Default จากเหตุการณ์ ที่บริ ษทั ผิดนัดชาระหุ้นกูต้ ามที่ กล่าวข้างต้น
โดยมีเงื่อนไขว่า หากมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ที่บริ ษทั
มีอยูต่ ่อธนาคาร อาทิเช่น (แต่ไม่จากัดอยูเ่ พียง) เจ้าหนี้รายอื่นของบริ ษทั ใช้สิทธิ เรี ยกคืนหนี้ หรื อใช้สิทธิ บงั คับชาระหนี้ เป็ นต้น
ธนาคารมีความจาเป็ นต้องใช้สิทธิในการ Call Default กับบริ ษทั ทันที
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-4อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการดาเนินต่าง ๆ ดังนี้
1) การจาหน่ ายโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนใต้พิภพ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7) ทั้งนี้ ตามมติที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ จาหน่ายโครงการโรงไฟฟ้า พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ซึ่ งตั้งอยู่ในบริ เวณที่ใกล้เคียงกันที่ โออาซาทซึ รูมิ เบบปุ จังหวัดโออิตะ ในประเทศญี่ปุ่น
และเปิ ดดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว รวมจานวน 15 โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้ า”) โดยมีราคาซื้ อขายประมาณ 320 ล้านเยนต่อ
1 โครงการ หรื อประมาณ 91.71 ล้านบาท ต่อ 1 โครงการ คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ นไม่ต่ากว่า 4,800 ล้านเยน (ประมาณ 1,375.69
ล้านบาท) และต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาจะซื้ อจะขายโครงการโรงไฟฟ้ากับผูซ้ ้ื อ (Relocation Group)
โดยได้รับ ชาระเงิ น มัด จา จานวน 200 ล้านเยน (ประมาณ 59.98 ล้านบาท) ทั้งนี้ ตามสั ญ ญาจะซื้ อ จะขายฯ ระบุ ให้ ผูซ้ ้ื อ
(Relocation Group) จ่ายเงินส่วนที่เหลืออีกจานวน 4,600 ล้านเยน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เมื่อวัน ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ได้โอนสิ ทธิ์ และภาระผูกพันตามสัญ ญา
จะซื้อจะขายให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. และขยายเวลาเป็ นวันที่ 30 มิถุนายน 2562
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 บริ ษทั ย่อย ได้รับเงินมัดจาแล้วจานวน 400 ล้านเยน (ประมาณ 116.28 ล้านบาท)
ทั้งนี้บริ ษทั ได้รับเงินมัดจารวมทั้งสิ้ นจานวน 600 ล้านเยน (ประมาณ 176.26 ล้านบาท) แสดงไว้เป็ นเงินมัดจาภายใต้หนี้สิน
หมุนเวียนอื่น
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 บริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาขายทรัพย์สินโครงการไฟฟ้าจานวน 4 โรง ประกอบด้วย P-Power สองแห่ ง
และโรงไฟฟ้ า Lena – 1 สองแห่ ง กับ Beppu Forest Power Co., Ltd. ในราคา 800 ล้านเยน (ประมาณ 232.56 ล้านบาท)
และตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการทาสัญญาขายทรัพย์สินโครงการไฟฟ้าจานวน 4 โรง ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ก่อน อย่างไรก็ดีจนถึงปัจจุบนั ยังไม่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ คาดว่าจะมีการขยายอายุขอ้ ตกลงเบื้องต้นในการจาหน่ายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพไม่เกินเดือน
ธันวาคม 2562
2) บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะขายทรัพย์สินต่าง ๆ และหลักประกันของหุ้นกู้ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และทรัพย์สินที่ไม่ได้
ใช้ดาเนินกิจการ เพื่อให้ได้มาซึ่ งเงินทุนที่เพียงพอในการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ ละตัว๋ สัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินและชาระคืน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและภาระผูกพันในอนาคตเมื่อถึงกาหนด
เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็ นว่ามี ความไม่แน่ นอนที่ มีสาระสาคัญซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัย
อย่างมีนยั สาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดาเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั

(นายเจษฎา หังสพฤกษ์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

บริษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผือ่ ขาย
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
กลุม่ สิ นทรัพย์ที่จะจาหน่าย ที่จดั ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกัน
เงินจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

38,180

20,506

21,914

16,396

4
3, 5
3, 11
6

33
259,122
91,659
220,144
2,891

34
323,335
261,867
6,096

33
421,996
45,622
2,260

34
424,980
261,867
5,865

7

1,135,430
1,747,459

1,197,773
1,809,611

491,825

709,142

9
8
10
5
3, 11
12
13

69,759
63,775
89,147
663,501
13,202
10,960
51,315

323,605
169,112
38,685
675,301
13,651
11,508
89,709

1,870,193
69,759
686,056
89,147
55,004
158
51,315

81,807
323,605
1,768,561
38,685
594,978
11,490
89,708

25,551
110,312
7,002
142,865
1,104,524
2,851,983

7,865
195,723
5,107
208,695
1,530,266
3,339,877

7,931
47,104
6,182
61,217
2,882,849
3,374,674

7,865
130,365
5,096
143,326
3,052,160
3,761,302

14

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

1

บริษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
16
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่น
3, 17
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
3
ส่ วนของหนี้ สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
18
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินที่รวมในกลุม่ สิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
7
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
18
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

284,304
249,751
284
1,069,971
11,614
173,652

549,948
297,769
1,320,487
82
63,335

263,392
467,235
1,069,971
2,097

549,948
293,950
1,320,487
3,429

61,621
1,851,197

70,212
2,301,833

1,802,695

2,167,814

206,220
1,658
26,553
234,431
2,085,628

201,352
4,248
19,434
225,034
2,526,867

206,220
1,658
12,283
220,161
2,022,856

201,352
4,248
19,434
225,034
2,392,848

2

บริษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
หมายเหตุ "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว" "สอบทานแล้ว" "ตรวจสอบแล้ว"
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ปี 2561 หุน้ สามัญ 843,813,359 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ปี 2562 หุน้ สามัญ 1,126,101,375 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 688,052,034 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

20
20

843,813
1,126,101

843,813
1,126,101

688,052
612,680
41,479

563,051
489,125
41,479

688,052
612,680
41,479

563,051
489,125
41,479

56,845
(494,769)
(137,932)
766,355
2,851,983

56,845
308,155
(645,645)
813,010
3,339,877

56,845
35,414
(82,652)
1,351,818
3,374,674

56,845
826,772
(608,818)
1,368,454
3,761,302

กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

3

บริษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"

หมายเหตุ
รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการริ เวอร์ไซด์
ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน
อื่ นๆ
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยน
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กูย้ มื
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้ จ่ำย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด

9

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำทต่ อหุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

22

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

งบการเงินรวม
2562
2561
556,691

543,187

470,725

521,387

1,802
47,104
2,362
607,959

1,717
3,045
547,949

2,727
47,104
3,706
8,751
533,013

4,870
30,595
2,901
559,753

453,831
23,159
54,484
2,275
760,819
12,053
32,928
1,339,549

468,593
26,699
54,634
8,154
3,783
34,073
595,936

421,765
23,159
31,728
760,819
4,904
28,925
1,271,300

448,524
25,986
45,963
3,783
34,073
558,329

(731,590)
(90,502)
(641,088)

(47,987)
5,770
(53,757)

(738,287)
(97,219)
(641,068)

1,424
4,887
(3,463)

(2,831)
528,718

(30,766)
61,349

528,718

61,349

-

-

-

-

525,887
(115,201)

30,583
(23,174)

528,718
(112,350)

61,349
57,886

(0.95)

(0.10)

(0.95)

(0.01)

4

บริษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรั บงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"

หมายเหตุ
รำยได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ดอกเบี้ ยรับ
โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าสิ นทรัพย์
โอนกลับค่าเผื่อการด้วยค่าเงินให้กูย้ มื
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน
อื่นๆ
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าโครงการริ เวอร์ไซด์
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินให้กูย้ มื ระยะยาว
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรั บงวด

9

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น :
รายการที่ อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่ จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับงวด
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่ อหุ้น)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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งบการเงินรวม
2562
2561

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,579,083

1,472,955

1,321,742

1,421,467

4,946
7,792
1,591,821

6,797
2,898
40,479
1,523,129

11,531
19,910
29,939
1,383,122

16,959
270,800
77,775
9,694
22,759
1,819,454

1,313,923
68,348
178,579
10,004
771,938
18,461
12,053
100,927
2,474,233

1,267,606
67,219
159,702
2,208
2,329
92,162
1,591,226

1,200,908
68,348
108,925
771,938
18,461
4,904
96,711
2,270,195

1,215,416
66,506
132,780
2,329
92,162
1,509,193

(882,412)
(79,488)
(802,924)

(68,097)
9,773
(77,870)

(887,073)
(95,715)
(791,358)

310,261
7,038
303,223

(18,453)
526,166

(8,731)
(276,443)

526,166

(276,443)

-

(586)

-

(586)

507,713
(295,211)

(285,760)
(363,630)

526,166
(265,192)

(277,029)
26,194

(1.33)

(0.14)

(1.32)

0.54

5

บริษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น
สำหรั บงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ ว"
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ใหญ่

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น :
เพิ่มทุนจดทะเบียน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
563,051
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น :
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
โอนไปกาไร (ขาดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุน กาไร (ขาดทุน)
การแปลงค่า
จากการวัด
จากการ
รวม
ส่ วนทุนจาก
งบการเงินที่เป็ น มูลค่าเงินลงทุนใน ประมาณการตาม องค์ประกอบอื่น
ส่ วนเกิน การจ่ายโดยใช้หุ้น
กาไรสะสม
มูลค่าหุ ้น
เป็ นเกณฑ์
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จดั สรร เงินตราต่างประเทศ หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักคณิ ตศาสตร์ ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
489,125
41,479
56,845
308,155
(36,827)
(608,818)
(645,645)

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
813,010

125,001
688,052

123,555
612,680

41,479

56,845

(802,924)
(494,769)

(18,453)
(55,280)

526,166
(82,652)

-

507,713
(137,932)

248,556
(295,211)
766,355

563,051

489,125

41,479

56,845

421,417

(43,795)

(151,105)

-

(194,900)

1,377,017

563,051

489,125

41,479

56,845

(77,870)
(586)
342,961

(8,731)
(52,526)

(276,443)
(427,548)

(586)
586
-

(285,760)
586
(480,074)

(363,630)
1,013,387

6

บริษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น (ต่ อ)
สำหรั บงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น :
เพิ่มทุนจดทะเบียน
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น :
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับงวด
โอนไปกำไร (ขำดทุน) สะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
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ทุนที่ออก
และชำระแล้ว
563,051

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุ ้น
489,125

125,001
688,052

123,555
612,680

41,479

56,845

563,051

489,125

41,479

563,051

489,125

41,479

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

ส่ วนทุนจำกกำรจ่ำย
โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
41,479

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
56,845
826,772

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่วนเกิน (ต่ำกว่ำ) ทุน
กำไร (ขำดทุน)
จำกกำรวัดมูลค่ำ
จำกกำร
รวม
เงินลงทุน
ประมำณกำรตำม
องค์ประกอบอื่น
ในหลักทรัพย์เผื่อขำย
หลักคณิ ตศำสตร์
ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

(608,818)

-

(608,818)

1,368,454

(791,358)
35,414

526,166
(82,652)

-

526,166
(82,652)

248,556
(265,192)
1,351,818

56,845

573,266

(151,105)

-

(151,105)

1,572,661

56,845

303,223
(586)
875,903

(276,443)
(427,548)

(586)
586
-

(277,029)
586
(427,548)

26,194
1,598,855

7

บริษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรั บงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"

งบกำรเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ปรับรำยกำรที่กระทบกำไร (ขำดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่ำย)
กำรปรับปรุ งต้นทุนทำงกำรเงิน
กำรปรับปรุ งด้วยลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กำรปรับปรุ งด้วยสิ นค้ำคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กำรปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กำรปรับปรุ งด้วยเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
กำรปรับปรุ งด้วยหนี้ สินอื่ นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำสู ญสิ้ นและค่ำตัดจำหน่ำย
กำรปรับปรุ งด้วยประมำณกำรหนี้ สิน - ผลประโยชน์พนักงำน
กำรปรับปรุ งด้วยขำดทุน (กำไร) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ ยงั ไม่เกิดขึ้น
กำรปรับปรุ งด้วยหนี้ สูญ และหนี้ สงสัยจะสูญ
กำรปรับปรุ งด้วยขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- ขำดทุน (กำไร) จำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
- ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
กำรปรับปรุ งอื่นที่กระทบยอดกำไร (ขำดทุน)
- เงินปั นผลรับจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
- ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินให้กูย้ มื
- ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ำโครงกำรริ เวอร์ไซด์
- โอนกลับกำรปรับลดสิ นค้ำคงเหลือเป็ นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
- โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินให้กูย้ มื
- โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
- โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน
- ดอกเบี้ ยรับ
รวมกำรปรับปรุ งจำกกำรกระทบยอดกำไร (ขำดทุน)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กำรดำเนินงำน
ดอกเบี้ ยจ่ำย
ภำษีเงินได้รับคืน (จ่ำยออก)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

2561

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

(882,412)

(68,097)

(887,073)

310,261

100,927
20,124
41,723
385
(218,435)
112,083
110,148
7,119
9,963
19,958

92,162
(121,015)
(29,374)
12,641
67,804
(1,680)
105,010
1,278
(2,208)
7,517

96,711
(35,367)
17,548
1,492
164,983
(1,332)
4,424
3,387
(19,951)
19,958

92,162
(106,693)
(29,374)
(2,725)
78,443
361
55,783
1,278
(9,694)
7,517

771,939
(77)

2,329
(526)

771,939
(245)

2,329
(526)

(68)
5,775
18,461
(4,944)
995,081
112,669
(93,251)
(13,731)
5,687

(10,827)
(1,415)
(2,898)
(6,798)
112,000
43,903
(87,658)
(5,746)
(49,501)

(68)
4,904
18,461
(11,531)
1,035,313
148,240
(89,035)
59,205

(10,827)
(1,415)
(270,800)
(77,775)
(16,960)
(288,916)
21,345
(88,860)
(4,280)
(71,795)
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บริษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรั บงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"

งบกำรเงินรวม
2562
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยสุทธิ เพื่อซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจำกกำรขำยตรำสำรทุนของกิจกำรอื่น
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อตรำสำรทุนของกิจกำรอื่น
เงินสดรับจำกกำรขำยที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ำยเงินให้กูย้ มื แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชำระจำกเงินให้กูย้ มื แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ ยรับ
เงินสดรับ (จ่ำย) อื่ นจำกกิจกรรมลงทุน
- เงินสดรับเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
- เงินสดจ่ำยเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
- เงินฝำกธนำคำรที่ ติดภำระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
- เงินสดรับเงินมัดจำจำกกำรจำหน่ำยโรงไฟฟ้ำใต้ภิภพ
- เงินสดจ่ำยซื้ อล่วงหน้ำค่ำสิ นทรัพย์
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ มื :จำกกำรออกตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญำใช้เงิน
จำกกำรออกหุ ้นกู้
จำกเงินกูย้ มื กิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินสดจ่ำยเพื่อชำระเงินกูย้ มื :หุ ้นกูท้ ี่ ครบกำหนด
จำกกำรออกตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดที่ ผูเ้ ช่ำจ่ำยเพื่อลดจำนวนหนี้ สินซึ่ งเกิดขึ้นจำกสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรออกหุ ้นทุน
เจ้ำหนี้ ทรัสต์รีซีทส์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจัดหำเงินกูแ้ ละค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยหุ้นกู้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

2561

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

145,720
(6,126)
366
(17,570)
(602)
2,491
68
7,809

860,127
(624,269)
526
(23,396)
(2,307)
(93,352)
10,827
4,339

(1,014,620)
145,720
(6,126)
245
(4,846)
(4,183)
1,081,783
68
30,260

(1,033)
860,127
(624,269)
526
(23,396)
(2,307)
(70,029)
81,906
10,827
4,500

(17,685)
116,280
(7,200)
223,551

200,500
(90,000)
(65)
59,980
(65,564)
237,346

(65)
(7,200)
221,036

200,500
(90,000)
(65)
(65,564)
281,723

427,000
207,600
283

286,200
653,500
-

427,000
207,600
-

286,200
653,500
-

(394,500)
(740,000)
(37,666)
(1,695)
248,557
24,570
20,653
(8,330)
(253,528)

(986,200)
(192,200)
(29,479)
(1,594)
71,746
5,757
(10,998)
(203,268)

(394,500)
(740,000)
(37,666)
(1,695)
248,557
24,570
(259)
(8,330)
(274,723)

(986,200)
(192,200)
(29,479)
(1,594)
71,746
5,757
(10,998)
(203,268)
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บริษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรั บงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"สอบทำนแล้ว"
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิก่อนผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ ยน
ผลกระทบของอัตรำแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิกปลำยงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม :
รำยกำรที่ ไม่เป็ นตัวเงิน
1)รำยกำรซื้ ออุปกรณ์ที่ยงั ไม่ได้จ่ำยชำระ
2)สิ นทรัพย์ได้มำภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
3)โอนเปลี่ยนประเภทจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
4)โอนเปลี่ยนประเภทเป็ นกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจำหน่ำย
ที่ จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
5)โอนเปลี่ยนประเภทเป็ นหนี้ สินที่ รวมในกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจำหน่ำย
ที่ จดั ประเภทเป็ นหนี้ สินที่ ถือไว้เพื่อขำย
6)โอนกิจกำรบำงส่ วนไปยังบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดยมีมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่โอน มีดงั นี้
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
ผลประโยชน์พนักงำน
7)โอนเปลี่ยนประเภทจำกเงินจ่ำยล่วงหน้ำเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
8)โอนเปลี่ยนประเภทจำกเงินจ่ำยล่วงหน้ำเป็ นที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
9)โอนเปลี่ยนประเภทจำกเงินจ่ำยล่วงหน้ำเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้

2561

(24,290)
51,377
27,087
20,506
(9,413)
38,180

(15,423)
8,212
(7,211)
48,293
(14,823)
26,259

5,518
5,518
16,396
21,914

6,660
6,660
14,707
21,367

3,937
-

2,616
1,238

1,113
-

2,616
1,238

-

27,176

-

27,176

1,135,430

1,228,919

-

-

61,621

68,506

-

-

48,000
24,000
17,371

-

198,686
613
563,097
415
78
10,538
48,000
24,000
-

-
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บริษัท พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 30 กันยำยน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลบริ ษทั ฯ
บริ ษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) (เดิมชื่ อ “บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)”) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั
มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ จำหน่ำยอำหำรสัตว์น้ ำ ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ 69/5 หมู่ที่ 5 ถนนพระรำม 2 (กม. 71) ตำบลบำงขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม
เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2561 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 อนุ มตั ิให้บริ ษทั เปลี่ยนชื่อจำกเดิม “บริ ษทั ไทยลักซ์
เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด (มหำชน)” เป็ น “บริ ษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน)” และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ และหนังสื อ
รับรองบริ ษทั และบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2561
1.2 กำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินหมุนเวียนสู งกว่ำสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจำนวน 104 ล้ำนบำท (เฉพำะบริ ษทั ฯ
1,311 ล้ำนบำท) ซึ่ งส่ วนใหญ่ ของหนี้ สิ นหมุนเวียนประกอบด้วย กำรออกตั๋วแลกเงิ นกับบริ ษทั และบุ คคลอื่ นรวมทั้งสิ้ น
30 ล้ำนบำท ที่ครบกำหนดจ่ำยคืนในไตรมำสที่สี่ ปี 2562 ทั้งจำนวน ตัว๋ สัญญำใช้เงินจำกสถำบันกำรเงิน ที่ครบกำหนดจ่ำยคืน
ในไตรมำสที่หนึ่ ง ปี 2563 จำนวน 140 ล้ำนบำท หุ้นกูท้ ี่จะถึงกำหนดไถ่ถอนในไตรมำสที่ สองและสำม ของปี 2563 จำนวน
เงิน 200 ล้ำนบำท และ 320 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (ในไตรมำสที่สำม ปี 2562 บริ ษทั ไม่สำมำรถจ่ำยชำระคืนหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561
จำนวน 319.50 ล้ำนบำท ซึ่ งครบกำหนดในวันที่ 2 สิ งหำคม 2562) และเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 1,930 ล้ำน
เยน (เทียบเท่ำ 554 ล้ำนบำท) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯไม่สำมำรถดำรงอัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนทุนตำมที่ระบุไว้ใน
สัญญำกูย้ ืมเงินได้ ซึ่งถือเป็ นกำรผิดเงื่อนไขตำมสัญญำเงินกู้ ทำให้ธนำคำรผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิเรี ยกเงินกูย้ ืมดังกล่ำวคืนทันที
นอกจำกนี้ระหว่ำงงวดปี 2562 ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ได้กำรดำเนินต่ำงๆ ดังนี้
1) หุ้ น กู้ค รั้ งที่ 2/2561 จำนวน 319.50 ล้ำนบำท มี กำหนดไถ่ ถอนวัน ที่ 2 สิ งหำคม 2562 บริ ษ ัท ฯ ยังไม่ ได้จ่ำยชำระ
ทั้งนี้ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่16/2562 เมื่อวันที่ 6 สิ งหำคม 2562 มีมติแจ้งเหตุกำรณ์กำรผิดนัดไม่
ชำระหนี้หุ้นกู้ โดยมีมติกำหนดให้เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นกูใ้ นวันที่ 2 กันยำยน 2562 เพื่อขอขยำยระยะเวลำกำรชำระไถ่
ถอนเงิ น ต้น หุ ้น กู ้ด ัง กล่ำ ว ออกไป 330 วัน นับ แต่ว นั ครบกำหนดไถ่ถ อน ซึ่ ง จะครบกำหนดไถ่ถ อนวัน ที่
2 กรกฎำคม 2563 โดยบริ ษทั จะชำระดอกเบี้ยปกติของงวดวันที่ 2 สิ งหำคม 2562 จำนวนประมำณ 5.71 ล้ำนบำท ใน
วันที่ 2 กันยำยน 2562 และบริ ษทั จะขอแก้ไขอัตรำดอกเบี้ยปกติจำกอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี เพิ่มขึ้นอีกอัตรำ
ร้อยละ 0.50 ต่อปี เป็ นอัตรำดอกเบี้ ยร้ อยละ 7.75 ต่ อปี โดยบริ ษ ัทจะชำระดอกเบี้ ยที่ จะได้รับควำมเห็ นชอบจำกที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นกู้ในงวดถัดไปในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 จำนวนเงินประมำณ 6.11 ล้ำนบำท,วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2563
จำนวนเงินประมำณ 6.11 ล้ำนบำท และวันที่ 2 กรกฎำคม 2563 จำนวนเงิน 10.18 ล้ำนบำท รวมเป็ นดอกเบี้ยที่ชำระทั้งหมด
นับแต่วนั ที่ครบกำหนดชำระ (วันที่ 2 สิ งหำคม 2562) ถึงวันที่ 2 กรกฎำคม 2563 เป็ นเงินจำนวน 22.39 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 27 สิ งหำคม 2562 ผูถ้ ือหุ้นกู้ 1 รำย ได้ยื่นฟ้องต่อศำลแพ่ง ให้บริ ษทั จ่ำยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด
จำนวนเงินรวม 4,098,438.39 บำท
ทั้ งนี้ ผลกำรประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ้ น กู้ ค รั้ งที่ 1/2562 ในวัน ที่ 2 กั น ยำยน 2562 เพื่ อ พิ จ ำรณำแผนขยำยระยะเวลำหุ้ น กู้
มูลค่ำ 319.50 ล้ำนบำท และขอผ่อนผันกำรเรี ยกเก็บอัตรำดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่ งที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิแผนขยำยระยะเวลำ
กำรช ำระไถ่ ถ อนเงิ น ต้ น ของหุ้ น กู้ ค รั้ งที่ 2/2561 มู ล ค่ ำ 319.50 ล้ ำ นบำท ซึ่ งครบก ำหนดไถ่ ถ อนเมื่ อ วัน ที่
2 สิ งหำคม 2562 โดยขยำยระยะเวลำกำรช ำระไถ่ ถ อนเงิ น ต้ น ของหุ้ น กู้ น้ ี ออกไปถึ งวัน ที่ 2 กรกฎำคม 2563
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หรื อขยำยไป 330 วัน อัตรำดอกเบี้ย 7.75% แต่ที่ประชุมไม่อนุมตั ิผ่อนผันยกเว้นอัตรำดอกบี้ยผิดนัดชำระ ตั้งแต่วนั ที่
2 สิ งหำคม 2562 ถึงวันที่ 2 กันยำยน 2562 เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯ ได้ดำเนินกำรโอนเงินดอกเบี้ยผิดนัดใน
อัตรำ 2% (เพิ่มเติมจำกที่ บริ ษทั ฯ จ่ำยไปแล้ว 7.25%) ของหุ้นกู้ ซึ่ งคำนวณตั้งแต่วนั ที่ 2 สิ งหำคม 2562 ถึ งวันที่ 5
กันยำยน 2562 เป็ นจำนวนเงิน 0.61 ล้ำนบำท
สำหรับหุ้นกูค้ รั้งที่ 3/2561 จำนวน 134 ล้ำนบำท ครบกำหนด 3 กันยำยน 2562 เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯ ได้
ดำเนินกำรโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดสุ ดท้ำยของหุ้นกูใ้ นอัตรำปกติ 7.25% จำนวน 136.45 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ย
ผิดนัด 3 วัน (ในอัตรำ 9.25%) จำนวน 0.10 ล้ำนบำท ซึ่ งคำนวณตั้งแต่วนั ที่ 3 กันยำยน 2562 ถึงวันที่ 5 กันยำยน 2562
ของหุ้นกู้
บริ ษทั มีแผนกำรจ่ำยชำระหุ ้นกูท้ ี่จะครบกำหนดไถ่ถอนในอนำคต ตำมที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินระหว่ำงกำล ข้อ 18.2
2) ตัว๋ สัญญำใช้เงินจำกสถำบันกำรเงิน ฉบับที่ 1 จำนวน 100 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 ต่อปี กำหนดชำระคืน
ในวันที่ 9 ตุลำคม 2562 เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2562 บริ ษทั ได้ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงินที่ครบกำหนดจำนวน 100 ล้ำนบำท และ
ได้ออกตัว๋ ฉบับใหม่ จำนวน 80 ล้ำนบำท มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนในวันที่ 31มกรำคม
2563
ตัว๋ สัญญำใช้เงินจำกสถำบันกำรเงิน ฉบับที่ 2 จำนวน 50 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 ต่อปี กำหนดชำระคืน
ในวันที่ 31 กรกฎำคม 2562 ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จ่ำยชำระแล้วจำนวน 10 ล้ำนบำท คงเหลือที่ยงั มิได้จ่ำยชำระจำนวน
40 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯได้เจรจำขอผ่อนผันกับธนำคำรผูใ้ ห้กู้เมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2562 ธนำคำรผูใ้ ห้กูไ้ ด้อนุ มตั ิ
ออกตัว๋ สัญญำใช้เงิน จำนวน 40 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำเริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 16 สิ งหำคม 2562 ถึง 31 ตุลำคม 2562
และขอเรี ยกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดระหว่ำงวันที่ 1 สิ งหำคม 2562 ถึงวันที่ 16 สิ งหำคม 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2562
บริ ษทั ได้ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงินที่ครบกำหนดจำนวน 40 ล้ำนบำท และได้ออกตัว๋ ฉบับใหม่ จำนวน 40 ล้ำนบำท มีอตั รำ
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนในวันที่ 31 มกรำคม 2563
3) สำหรับภำระหนี้กบั สถำบันกำรเงินระยะยำว จำนวน 1,930 ล้ำนเยน (เทียบเท่ำ 554 ล้ำนบำท) (หมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินข้อ 18.1) ซึ่ งหนี้สินระยะยำวดังกล่ำวเป็ นไปตำมสัญญำกูเ้ งินของสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ง ซึ่ งมีขอ้ สัญญำใน
กรณี ผิดนัดกำหนดให้เมื่อบริ ษทั มีหนี้สินอื่นใดไม่มีกำรชำระหนี้ที่ถึงกำหนด เป็ นเหตุกรณี ผิดนัด
ต่อมำเมื่อวันที่ 16 สิ งหำคม 2562 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งกำรชะลอกำรใช้สิทธิ Call Default จำกธนำคำรผูใ้ ห้กู้ สรุ ป
ได้ดงั นี้ จำกกรณี ที่บริ ษทั ผิดนัดชำระหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 319.50 ล้ำนบำท ซึ่ งถือเป็ นเหตุผิดนัด/ผิดสัญญำกู้
เงินที่บริ ษทั ได้ลงนำมไว้ต่อธนำคำร ซึ่ งปั จจุบนั ธนำคำรจะยังไม่ใช้สิทธิ Call Default จำกเหตุกำรณ์ที่บริ ษทั ผิดนัด
ชำระหุ้นกูต้ ำมที่กล่ำวข้ำงต้น โดยมีเงื่อนไขว่ำ หำกมีเหตุกำรณ์ใด ๆ ที่ธนำคำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ อำจมีผลกระทบ
ต่อควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ที่บริ ษทั มีอยู่ต่อธนำคำร อำทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) เจ้ำหนี้รำยอื่นของบริ ษทั ใช้
สิ ทธิ เรี ยกคืนหนี้ หรื อใช้สิทธิ บังคับชำระหนี้ เป็ นต้น ธนำคำรมี ควำมจำเป็ นต้องใช้สิทธิ ในกำร Call Default กับ
บริ ษทั ทันที
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อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นระหว่ำงกำรดำเนินต่ำงๆ ดังนี้
-

กำรจำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 7) ทั้งนี้ตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ จำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ซึ่ งตั้งอยู่ในบริ เวณที่ใกล้เคียงกันที่ โออำซำทซึ รูมิ เบบปุ จังหวัดโออิตะ
ในประเทศญี่ปุ่น และเปิ ดดำเนินกำรเชิ งพำณิ ชย์แล้ว รวมจำนวน 15 โครงกำร (“โครงกำรโรงไฟฟ้ำ”) โดยมีรำคำซื้ อขำย
ประมำณ 320 ล้ำนเยนต่อ 1 โครงกำร หรื อประมำณ 91.71 ล้ำนบำท ต่อ 1 โครงกำร คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่ำ
4,800 ล้ำนเยน (ประมำณ 1,375.69 ล้ำนบำท) และต่อมำเมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำจะซื้ อจะ
ขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ ำกับ ผูซ้ ้ื อ (Relocation Group) โดยได้รับ ชำระเงิ น มัด จำ จำนวน 200 ล้ำนเยน (ประมำณ
59.98 ล้ำนบำท) ทั้งนี้ ตำมสั ญญำจะซื้ อจะขำยฯระบุ ให้ผูซ้ ้ื อ (Relocation Group) จ่ำยเงินส่ วนที่ เหลื ออีกจำนวน
4,600 ล้ำนเยน ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ได้โอนสิ ทธิ์และภำระผูกพันตำม
สัญญำจะซื้อจะขำยให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. และขยำยเวลำเป็ นวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2562 บริ ษทั ย่อย ได้รับเงินมัดจำแล้วจำนวน 400 ล้ำนเยน (ประมำณ 116.28 ล้ำนบำท)
ทั้งนี้ บ ริ ษทั ได้รับเงิน มัดจำรวมทั้งสิ้ นจำนวน 600 ล้ำนเยน (ประมำณ 176.26 ล้ำนบำท) แสดงไว้เป็ นเงิ นมัดจำ
ภำยใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ทั้งนี้ เมื่ อวันที่ 5 เมษำยน 2562 บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำขำยทรัพย์สินโครงกำรไฟฟ้ ำจำนวน 4 โรง ประกอบด้วย
P-Power สองแห่ ง และโรงไฟฟ้ ำ Lena – 1 สองแห่ ง กับ Beppu Forest Power Co., Ltd. ในรำคำ 800 ล้ำนเยน
(ประมำณ 232.56 ล้ำนบำท) และตำมบันทึ กข้อตกลงเพิ่มเติมกำรทำสัญญำขำยทรัพย์สินโครงกำรไฟฟ้ ำจำนวน
4 โรง ต้องได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ก่อน อย่ำงไรก็ดี จนถึงปัจจุบนั ยังไม่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ ษทั
ปั จจุบันบริ ษทั ฯ คำดว่ำจะมีกำรขยำยอำยุขอ้ ตกลงเบื้องต้นใน กำรจำหน่ ำยโรงไฟฟ้ ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ
ไม่เกินเดือนธันวำคม 2562

-

บริ ษทั ฯ มี แผนที่ จะขำยทรั พย์สินต่ำงๆ และหลักประกันของหุ้นกู้ ได้แก่ เงินลงทุน ในหลักทรั พย์เผื่อขำย และ
ทรัพย์สินที่ ไม่ได้ใช้ดำเนิ นกิจกำร เพื่อให้ได้มำซึ่ งเงินทุนที่เพียงพอในกำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ ละตัว๋ สัญญำใช้เงินจำก
สถำบันกำรเงินและชำระคืนเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินและภำระผูกพันในอนำคตเมื่อถึงกำหนด

เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญซึ่งอำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่ำงมีนยั สำคัญเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของกลุ่ มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั
เชื่อมัน่ ว่ำสำมำรถจัดหำเงินทุนเพิ่มเติมได้เพียงพอในกำรดำเนินงำนและชำระภำระผูกพันในอนำคตเมื่อถึงกำหนด ดังนั้น
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั จึงเชื่อว่ำกลุ่มบริ ษทั จะสำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่อง งบกำรเงินนี้จึงถูกจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรบัญชี
สำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่อง
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ได้รวมกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่หรื อรำยกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ซึ่งอำจจำเป็ นหำกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้ ทั้งนี้มูลค่ำที่จะได้รับจำกสิ นทรัพย์อำจจะ
น้อยกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีอย่ำงมีนยั สำคัญ และอำจจะมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม หำกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
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2. เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรนำเสนองบกำรเงินรวม
2.1 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล โดยบริ ษทั
เลือกเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ตำม ได้มีกำรขยำยกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ
งบกำรเงินประจำปี
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จดั ทำขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจำปี ที่นำเสนอครั้งล่ำสุ ด ดังนั้นจึงเน้นกำรให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นำเสนอซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รำยงำนไปแล้ว
ผูใ้ ช้งบกำรเงินควรใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควบคู่ไปกับงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบับนี้จดั ทำขึ้นเป็ นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงินฉบับนี้เป็ นภำษำอื่นต้องให้สอดคล้องกับงบกำรเงิน
ฉบับภำษำไทย
2.2 เกณฑ์ในกำรนำเสนองบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวมนี้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และ
ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
2.3 นโยบำยกำรบัญชี
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับกำรจัดทำงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
2.3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกรำคม 2562
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชีจำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้ แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวส่วนใหญ่ไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
กำรตี ควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ที่ 15 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อง สัญ ญำส ำหรั บ กำรก่ อสร้ ำง
อสังหำริ มทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่ใน
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู ้รำยได้ที่
เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมี
สิ ทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
2.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกรำคม 2563
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่ ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั กล่ำวได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน
จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมู ลค่ำ
เครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณ
กำรด้อยค่ำของเครื่ องมื อทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำ นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำร
เกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบันฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมี ต่องบกำรเงิน หำกนำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มี
ระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้อง
จัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 17
ปัจจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีตอ่ งบกำรเงิน หำกมีกำรนำ
มำตรฐำนฉบับนี้มำถือปฏิบตั ิ
2.4 กำรประมำณกำร
ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ฝ่ ำยบริ หำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับกำรรับรู ้ และกำร
วัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร
และข้อสมมติฐำนที่จดั ทำโดยฝ่ ำยบริ หำร
กำรใช้ดุลยพินิจ กำรประมำณกำร และข้อสมมติฐำน รวมถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่นำมำใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
เหมือนกับที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินประจำปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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3. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ
โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อ
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั ทีลกั ซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด
บริ ษทั ทีลกั ซ์ พำวเวอร์ จำกัด
Tluxe Holdings Limited
Geothermal Power A Company
Limited
Geothermal Power B Companny
Limited
PPSN Co., Ltd.
Sumo Power Co., Ltd.
P Green Energy Companny Limited
M-Luxe Energy Co., Ltd.
Aulux Power Co., Ltd.
บริ ษทั นูทริ กซ์ จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั เอเชีย แคปิ ตอล กรุ๊ ป จำกัด
(มหำชน)

ประเภทธุรกิจ
ผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ และอำหำรสัตว์เลี้ยง

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ถือหุ้นทำงตรงและมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน

จำหน่ำยวัตถุดิบอำหำรสัตว์
กำรลงทุนในธุรกิจพลังงำน
กำรลงทุนในธุรกิจพลังงำน
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ

ถือหุ้นทำงตรงและมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
ถือหุ้นทำงตรงและมีผบู ้ ริ หำรร่ วมกัน
ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทำงอ้อม
ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทำงอ้อม

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ

ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทำงอ้อม

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ
ให้คำปรึ กษำ จัดกำร วำงแผนเกี่ยวกับธุรกิจ
ธุรกิจพัฒนำบ่อน้ ำพุร้อน
ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม
ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยอำหำรสั ต ว์ เลี้ ยงชนิ ด
อัดเม็ดแห้ง
ให้คำปรึ กษำด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรกำรเงิน

ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทำงอ้อม
ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทำงอ้อม
ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อยทำงอ้อม
เป็ นบริ ษทั ร่ วม ถือหุ้นโดยบริ ษทั
กรรมกำรร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน
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บริษัท พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 30 กันยำยน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

3.1 รำยกำรบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562
และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
2562
2561
2562
2561
ขำยสินค้ำ
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
0.02
- รำคำทุน
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั นูทริ กซ์ จำกัด (มหำชน)
56.50
38.00
38.00 ต้นทุนบวกอัตรำตำมสัญญำ
รำยได้ ค่ำบริกำร
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
7.05
- รำคำตำมสัญญำ
(ประเทศไทย) จำกัด
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ทีลกั ซ์ พำวเวอร์ จำกัด
0.41
2.00 อัตรำร้อยละ 6 – 8.25ต่อปี
Sumo Power Co., Ltd.
1.69
2.00 อัตรำร้อยละ 8 ต่อปี
Geothermal Power A Co., Ltd.
0.01
- อัตรำร้อยละ 6.50 ต่อปี
Geothermal Power B Co., Ltd.
0.01
- อัตรำร้อยละ 6.50 ต่อปี
P Green Energy Companny
0.08
- อัตรำร้อยละ 6.50 ต่อปี
Limited
Tluxe Holdings Limited
0.01
- อัตรำร้อยละ 6.50 ต่อปี
M-Luxe Energy Co., Ltd.
0.35
1.00
- อัตรำร้อยละ 3 ต่อปี
1.00
1.00 อัตรำร้อยละ 5 - 7 ต่อปี
บริ ษทั เอเชีย แคปิ ตอล กรุ๊ ป จำกัด
(มหำชน)
Aulux Power Co., Ltd.
0.85
1.00
- อัตรำร้อยละ 3 ต่อปี
ซื้อสินค้ำสำเร็จรูป
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
418.27
- ต้นทุนบวกอัตรำตำมสัญญำ
(ประเทศไทย) จำกัด
ซื้อวัตถุดิบ
บริ ษทั นูทริ กซ์ จำกัด (มหำชน)
15.95
10.00
10.00 รำคำตลำด
ค่ำที่ปรึกษำ
บริ ษทั นูทริ กซ์ จำกัด (มหำชน)
1.00
1.00 รำคำตำมสัญญำ
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บริษัท พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 30 กันยำยน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

รำยกำรบัญชีที่สำคัญกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562
และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
2562
2561
2562
2561
ขำยสินค้ำ
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
6.10
- รำคำทุน
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั นูทริ กซ์ จำกัด (มหำชน)
135.21
142.00
142.00 ต้นทุนบวกอัตรำตำมสัญญำ
รำยได้ ค่ำบริกำร
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
24.59
- รำคำตำมสัญญำ
(ประเทศไทย) จำกัด
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ทีลกั ซ์ พำวเวอร์ จำกัด
5.08
7.24 อัตรำร้อยละ 6 – 8.25ต่อปี
Sumo Power Co., Ltd.
5.01
5.03 อัตรำร้อยละ 8 ต่อปี
Geothermal Power A Co., Ltd.
19.98
- อัตรำร้อยละ 6.50 ต่อปี
Geothermal Power B Co., Ltd.
15.14
- อัตรำร้อยละ 6.50 ต่อปี
P Green Energy Companny
0.24
0.26 อัตรำร้อยละ 6.5 ต่อปี
Limited
Tluxe Holdings Limited
0.01
- อัตรำร้อยละ 6.50 ต่อปี
M-Luxe Energy Co., Ltd.
1.64
2.00
- อัตรำร้อยละ 3 ต่อปี
2.00
2.00 อัตรำร้อยละ 5 - 7 ต่อปี
บริ ษทั เอเชีย แคปิ ตอล กรุ๊ ป จำกัด
(มหำชน)
Aulux Power Co., Ltd.
1.94
1.00
- อัตรำร้อยละ 3 ต่อปี
ซื้อสินค้ำสำเร็จรูป
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
1,184.13
- ต้นทุนบวกอัตรำตำมสัญญำ
(ประเทศไทย) จำกัด
ซื้อวัตถุดิบ
บริ ษทั นูทริ กซ์ จำกัด (มหำชน)
39.45
33.00
33.00 รำคำตลำด
ค่ำที่ปรึกษำ
บริ ษทั นูทริ กซ์ จำกัด (มหำชน)
0.76
2.00
2.00 รำคำตำมสัญญำ
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บริษัท พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 30 กันยำยน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

3.2 ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯ และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
ลูกหนีก้ ำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 5)
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
97,639
บริ ษทั นูทริ กซ์ จำกัด (มหำชน)
13,114
30,565
30,565
รวมลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
13,114
30,565
97,639
30,565
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 5)
บริ ษทั ทีลกั ซ์ พำวเวอร์ จำกัด
360
24,212
PPSN Co., Ltd.
55,660
55,698
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
337
11
Sumo Power Co., Ltd.
19,031
14,020
Geothermal Power A Company Limited
10,811
10,806
Geothermal Power B Company Limited
6,765
6,762
P Green Energy Companny Limited
601
363
บริ ษทั ทีลกั ซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด
345
Tluxe Holdings Limited
6
M-Luxe Energy Co., Ltd.
797
5,559
Aulux Power Co., Ltd.
3,619
1,662
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (กรรมกำรของบริ ษทั ย่อย)
31
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
4,447
7,221
93,916
111,872
รวมลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
17,561
37,786
191,555
142,437
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 17)
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
416,819
5,866
22,304
22,304
บริ ษทั นูทริ กซ์ จำกัด (มหำชน)
5,866
22,304
416,819
22,304
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ– กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน (หมำยเหตุ 17)
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4,716
10,538
บริ ษทั นูทริ กซ์ จำกัด (มหำชน)
469
469
Aulux Power Co., Ltd.
6
Mr. Takashi Nishida
771
1,464
รวมเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
5,493
1,933
10,538
469
11,359
24,237
427,357
22,773
รวมเจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
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บริษัท พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 30 กันยำยน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

เงินให้กยู้ ืม
เงินให้กยู้ ืม มีรำยกำรเคลื่อนไหวที่มีสำระสำคัญในระหว่ำงงวด ดังนี้
(หน่วย : พันบำท)

เงินให้กยู้ ืม
M - Luxe Energy Co., Ltd.*
Aulux Power Co., Ltd.**
รวม
หัก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2562
74,738
90,271
165,009
165,009

งบกำรเงินรวม
ผลต่ำงจำก
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น (ลดลง) กำรแปลงค่ำ
ณ วันที่
ระหว่ำงงวด
งบกำรเงิน
30 กันยำยน 2562
(2,460)
72,278
(2,491)
(2,889)
84,891
(2,491)
(5,349)
157,169
(5,775)
71
(5,704)
(8,266)
(5,278)
151,465

*เงินให้กูย้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และกำหนดชำระเรี ยกคืน ในเดือนมีนำคม 2563 และ
เมื่อทวงถำม
**เงินให้กูย้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และกำหนดชำระเรี ยกคืนในเดือนมีนำคม 2563 และ
เดือนมีนำคม 2564
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินให้กยู้ ืม
บริ ษทั ทีลกั ซ์ พำวเวอร์ จำกัด
PPSN Co., Ltd.
Sumo Power Co., Ltd.
Geothermal Power A Co., Ltd.
Geothermal Power B Co., Ltd.
P Green Energy Co., Ltd.
Tluxe Holdings Limited
รวม
หัก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2562
157,000
589,370
83,729
557,619
375,939
4,904
1,768,561
1,768,561

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงงวด
3,580
201
139
262
4,182
(4,904)
(722)

ลดลง
ระหว่ำงงวด
(157,550)
(110,770)
(557,619)
(255,844)
(1,081,783)
(1,081,783)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 กันยำยน 2562
3,030
478,600
83,729
201
120,234
4,904
262
690,960
(4,904)
686,056

เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยเป็ นเงินให้กยู้ ืมเพื่อลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ ที่ประเทศญี่ปุ่น เงินให้กยู้ ืม
ดังกล่ำวมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 3 – 8 ต่อปี และกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯไม่คำดว่ำจะมีกำรเรี ยกชำระคืน
เงินให้กยู้ ืมดังกล่ำวภำยใน 1 ปี บริ ษทั ฯจึงจัดประเภทเงินให้กยู้ ืมดังกล่ำวเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบกำรเงิน
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บริษัท พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 30 กันยำยน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

เงินกูย้ ืมระยะสั้น
(หน่วย : พันบำท)

Aulux Power Co., Ltd.*

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2562
-

งบกำรเงินรวม
ผลต่ำงจำก
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กำรแปลงค่ำ
ระหว่ำงงวด
งบกำรเงิน
284
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 กันยำยน 2562
284

*เงินกูย้ ืมจำกบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และครบกำหนดชำระคืนในเดือนมกรำคม 2563
3.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น
3,557
6,008
3,307
4,323
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
260
260
191
191
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
3
2
3
2
รวม
3,820
6,201
3,570
4,516

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

(หน่วย : พันบำท)
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
11,536
17,532
9,202
13,340
770
770
638
638
9
4
9
4
12,315
18,174
9,981
13,982

3.4 มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กำรโอนธุรกิจผลิตอำหำรสัตว์ให้กบั บริ ษทั ย่อย
ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2561 มีมติอนุมตั ิแผนปรับโครงสร้ำงกิจกำร โดยกำร
โอนกิจกำรบำงส่ วน (Partial Business Transfer: PBT) ซึ่ งได้แก่ กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ ได้แก่ สำยกำรผลิตอำหำรกุง้
และอำหำรปลำ และกำรผลิตอำหำรสัตว์เลี้ยง (FOOD) ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในกำรประกอบ
ธุ รกิ จดังกล่ำว สั ญ ญำใบอนุ ญ ำตและบัต รส่ งเสริ มกำรลงทุน ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งบุ คลำกรที่ เกี่ ยวข้องกับ ธุ รกิ จดังกล่ำว
ทั้งหมดให้แก่บริ ษทั ย่อย
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ทั้งนี้ปัจจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ดำเนินกำรต่ำงๆ ดังนี้
3.4.1 มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ย่อย
ในปี 2561
ตำมมติ ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู ้ถื อ หุ้ น ครั้ งที่ 1/2561 ของบริ ษ ัท ไทยลักซ์ เอ็ น เตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จ ำกัด เมื่ อ วัน ที่
28 ธันวำคม 2561 มีมติที่สำคัญดังนี้
1. มีมติรับโอนกิจกำรบำงส่ วนจำกบริ ษ ัท พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) ซึ่ งประกอบด้วยทรัพย์สิน หนี้ สิน ใบอนุ ญำต
ประกอบกิจกำร และพนักงำนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตอำหำรสัตว์ดงั กล่ำวโดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562
ทั้งนี้ มูลค่ำกำรโอนกิจกำรดังกล่ำวจะตีรำคำตำมมูลค่ำบัญชี (Book Value) ตำมหลักเกณฑ์กำรโอนกิจกำรบำงส่ วน
ซึ่งมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ (ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจกำรที่จะโอนหักด้วยหนี้สินทั้งหมดของกิจกำรที่โอน) ที่จะโอนทั้งหมดคิด
เป็ นเงินจำนวน 809,904,400 บำท โดยบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่บริ ษทั พีพี ไพร์ม จำกัด (มหำชน) เพื่อให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรโอนกิจกำรบำงส่ วน
ทั้งนี้บริ ษทั พีพี ไพร์ม จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด จะทำกำรโอนและรับโอน
กิจกำรบำงส่ วนตำมหลักเกณฑ์ของพระรำชกฤษฎี กำที่ ออกตำมประมวลกฎหมำยรัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรั ษฎำกร
(ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกำศอธิ บดีกรมสรรพำกร เรื่ องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรโอน
กิจกำรบำงส่ วนให้แก่กนั ของบริ ษทั มหำชนจำกัด หรื อบริ ษทั จำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎำกร ลงวันที่ 27 กันยำยน พ.ศ. 2554
รวมทั้งประกำศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องดังกล่ำว (รวมเรี ยกว่ำ “หลักเกณฑ์กำรโอนกิจกำรบำงส่วน”)
2. จำกที่ประชุมมีมติให้รับโอนธุรกิจผลิตอำหำรสัตว์น้ ำจำก บริ ษทั พีพี ไพร์ม จำกัด (มหำชน) มีมติพิเศษให้เพิม่ ทุนของ
บริ ษทั อีก 809,904,400 บำท โดยกำรออกหุ้ นสำมัญ เพิ่มทุนจำนวน 80,990,440 หุ้น มี มูลค่ำหุ้น ละ 10 บำท ให้แก่
บริ ษทั พีพี ไพร์ม จำกัด (มหำชน) โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้
2.1 เพิ่มทุนขึ้นอีก 795,039,400 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 79,503,940 หุ้น มีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดย
ออกให้เสมือนว่ำได้ใช้เต็มค่ำแล้ว (ไม่ตอ้ งลงเงินเลย) เพื่อตอบแทนกำรที่บริ ษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) ซึ่ ง
เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ได้ชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สิน โดยกำรโอนกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิต อำหำร
สัตว์ ให้แก่บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ จำนวน 795,039,400
บำท มำลงทุนชำระค่ำหุ้นจำนวน 79,503,940 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
2.2 เพิ่มทุนขึ้นอีก 14,865,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จำนวน 1,486,500 หุ้น มีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดย
ชำระค่ำหุ้นเป็ นเงินสด
ทั้งนี้เนื่องจำกกำรรับโอนกิจกำรนั้น อำจมีควำมจำเป็ นที่บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด
จะต้องรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรผลิตอำหำรสัตว์ในหลำยครำว ที่ประชุมจึงมอบอำนำจให้คณะกรรมกำร
เป็ นผูม้ ีอำนำจจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เป็ นครำวๆไปและมอบอำนำจในกำรพิจำรณำ กำหนด แก้ไข
เพิม่ เติม และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนให้แก่
บริ ษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) เพื่อให้สอดคล้องกับกำรรับโอนทรัพย์สินจำกบริ ษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน)
ในแต่ละครำว
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3. ได้มีมติพิเศษแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
ไทยลักซ์ เอ็น เตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด โดยหนังสื อ บริ ค ณห์ สนธิ ข องบริ ษ ัท ไทยลักซ์ เอ็น เตอร์ ไพร์ ส
(ประเทศไทย) จำกัด จะถูกแก้ไขเป็ นครำวๆ ไปเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็น
เตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้เพิ่มขึ้นจำกกำรรับโอนทรัพย์สินจำกบริ ษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) ในแต่
ละครำว
ในปี 2562
ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่
8 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติที่สำคัญดังนี้
1. มี ม ติ อ นุ มัติก ำรแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม รำยละเอี ยดของกำรรั บ โอนกิ จ กำรผลิ ต อำหำรสั ต ว์จ ำกบริ ษ ัท พี พี ไพร์ ม จำกัด
(มหำชน) ซึ่งประกอบด้วยทรัพย์สิน หนี้สิน ใบอนุญำตประกอบกิจกำร และพนักงำนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกำร
ผลิตอำหำรสัตว์ดงั กล่ำว โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 (“วันโอนกิจกำร”) โดยกำหนดมูลค่ำกำรโอนกิจกำร
ตำมมูลค่ำบัญชี (Book Value) ตำมหลักเกณฑ์กำรโอนกิจกำรบำงส่ วน ซึ่ งมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ (ทรัพย์สินทั้งหมด
ของกิ จ กำรที่ จ ะโอนหั ก ด้ว ยหนี้ สิ น ทั้ง หมดของกิ จ กำรที่ จ ะโอน) ที่ จ ะโอนทั้ง หมด ซึ่ งคิ ด เป็ นเงิ น จ ำนวน
809,904,400 บำท นั้น
เนื่ องจำกในขั้นตอนกำรโอนกิ จกำรดังกล่ำว ปรำกฏว่ำมี ทรัพ ย์สินบำงประกำรซึ่ งไม่สำมำรถโอนให้ แก่ กันได้
ดังนั้น มูลค่ำกำรโอนกิจกำรดังกล่ำวจึงลดลงจำก 809,904,400 บำท เป็ นจำนวน 773,765,631.64 บำท และเนื่องจำก
ควำมล่ำช้ำในกำรโอนทรัพย์สินบำงรำยกำร ดังนั้น บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด จะชำระ
ค่ำตอบแทนบำงส่วนด้วยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บริ ษทั พีพี ไพร์ม จำกัด (มหำชน) จำนวน 418,078,470.00 บำท
และส่วนที่เหลือจำนวน 355,687,161.64 บำท บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จะชำระด้วยเงินสด
ทั้งนี้ เนื่ องจำกมีทรัพย์สินบำงรำยกำร อันได้แก่ ทรัพย์สินประเภทอสังหำริ มทรัพย์ เป็ นต้น ซึ่ งบริ ษทั พีพี ไพร์ ม
จำกัด (มหำชน) ยังไม่สำมำรถทำกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ให้แก่บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด จึงจะทำกำรแบ่งชำระค่ำรับโอนกิจกำรส่ วนที่เหลือให้แก่
บริ ษทั พีพี ไพร์ม จำกัด (มหำชน) เป็ นสองส่วน ดังนี้
1) ค่ำตอบแทนกำรรับโอนกิจกำร จำนวน 196,000,000 บำท จะชำระภำยใน 60 วันนับแต่วนั โอนกิจกำร
2) ค่ำตอบแทนกำรรับโอนกิจกำรส่ วนที่เหลือ จำนวน 159,687,161.64 บำท จะทยอยชำระให้แล้วเสร็ จภำยในวัน
จดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำงต่อสำนักงำนที่ดินที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2562 บริ ษทั ฯ ได้จ่ำยชำระ ค่ำตอบแทนกำรรับโอนกิจกำรส่วนที่เหลือแล้วทั้งจำนวน
2. มีมติยืนยันกำรเพิ่มทุนตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)
จำกัด ตำมที่ได้รับชำระค่ำหุ้นแล้ว จำนวน 43,269,847 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็ นเงินเพิ่มทุน 432,698,470 บำท
และให้ยกเลิกกำรออกหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ จำนวน 37,720,593 หุ้น
3. อนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นอีก 196,000,000 บำท
โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 19,600,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (สิ บบำท) ซึ่งต้องให้ใช้เป็ นเงินจนเต็มค่ำ
4. มติพิเศษอนุมตั ิแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5 ของบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
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รำยกำรเคลื่อนไหวของทุนเรื อนหุ้นในงวดปี 2562 ของบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
มูลค่ำหุ้น
30 กันยำยน 2562
ต่อหุ้น (บำท)
จำนวนหุน้
จำนวนเงิน
ทุนจดทะเบียน
ยกมำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
10
100,000
1,000,000
เพิม่ ทุนระหว่ำงงวด
10
78,838,563
788,385,630
78,938,563
789,385,630
คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิม่ ทุนระหว่ำงงวด ครั้งที่ 1
รับชำระด้วยสิ นค้ำคงเหลือ
รับชำระด้วยเครื่ องจักรและอุปกรณ์
รับชำระด้วยเงินสด
ณ วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562
เพิ่มทุนระหว่ำงงวด ครั้งที่ 2
รับชำระด้วยเงินสด
ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562
เพิ่มทุนระหว่ำงงวด ครั้งที่ 3
รับชำระด้วยเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

10

100,000

1,000,000

10
10
10

19,869,630
21,938,217
1,462,000
43,369,847

198,696,303
219,382,167
14,620,000
433,698,470

10

19,600,000
62,969,847

196,000,000
629,698,470

10

15,968,716
78,938,563

159,687,160
789,385,630

เพิ่มทุนระหว่ำงงวด ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพิ่มทุน
โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จผลิตอำหำรสัตว์จำก
บริ ษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นเดิม ตำมกำรโอนกิจกำร โดยคิดเป็ นมูลค่ำทรัพย์สินสุ ทธิ ท้ งั สิ้ น
418,078,470 บำท ถือเป็ นกำรรับชำระค่ำหุ้นด้วยทรัพย์สิน ดังนี้
1. สิ นค้ำคงเหลือ
2. เครื่ องจักรและอุปกรณ์
รวมมูลค่ำทรัพย์สินทั้งสิ้น

รวมมูลค่ำ 198,696,303.00 บำท
รวมมูลค่ำ 219,382,167.00 บำท
จำนวน 418,078,470.00 บำท

โดยบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 41,807,847 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ
10 บำท รวมเป็ นมูลค่ำหุ้นทั้งสิ้น 418,078,470.00 บำท ให้แก่บริ ษทั พีพี ไพร์ม จำกัด (มหำชน) โดยให้เสมือนหนึ่งว่ำ
บริ ษทั พีพี ไพร์ม จำกัด (มหำชน) ได้ใช้เงินค่ำหุ้นจนเต็มมูลค่ำแล้ว (ไม่ตอ้ งลงเงินเลย) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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2. บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเงินชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 14,620,000.00 บำท เพื่อ
เป็ นค่ำหุ้นจำนวน 1,462,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท จำกบริ ษทั พีพี ไพร์ม จำกัด (มหำชน)
โดยบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวน 1,462,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ
10 บำท รวมเป็ นมูลค่ำหุ้นทั้งสิ้น 14,620,000.00 บำท ให้แก่บริ ษทั พีพี ไพร์ม จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนิ นกำรจดทะเบี ยนเพิ่มทุ นจดทะเบี ยน และแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่ำว
ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ เสร็ จสิ้นเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562
เพิ่มทุนระหว่ำงงวด ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเงินชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน จำนวน
196,000,000 บำท เพื่อเป็ นค่ำหุ้นจำนวน 19,600,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท จำกบริ ษทั พีพี ไพร์ม จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่ำวต่อกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ เสร็ จสิ้นเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562
เพิ่มทุนระหว่ำงงวด ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2562 บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเงินชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุน จำนวน
159,687,160 บำท เพื่อเป็ นค่ำหุ้นจำนวน 15,968,716 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 จำกบริ ษทั พีพี ไพร์ม จำกัด (มหำชน)
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่ำวต่อกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ เสร็ จสิ้นเรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2562
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3.4.2 กำรโอนธุรกิจผลิตอำหำรสัตว์แก่บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่โอนในงวดปี 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : บำท)
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่โอน
และรับโอนระหว่ำงกัน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
โรงงำน
อำคำร
เครื่ องจักร
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
บ่อเลี้ยงกุง้
บ่อเลี้ยงปลำ
บ่อบำดำล
อุปกรณ์โรงงำน
เครื่ องมือเครื่ องใช้
เครื่ องมือเครื่ องใช้วิจยั ฯ
เครื่ องใช้สำนักงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
เครื่ องตกแต่งฯ
ยำนพำหนะ
ซอฟแวร์
เครื่ องมือเครื่ องใช้สำนักงำน
ก่อสร้ำงเครื่ องใช้สำนักงำน (ซอฟแวร์รอติดตั้ง)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

198,696,303
612,894
64,666,270
216,201,311
45,436,435
154,894,458
17,346,164
1
5,041
59,426
32,194,883
20,703,423
2,873
7,264,610
2,923,316
1,136,902
13
8,523,710
261,707
2,758,103
77,790
773,765,633
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4. เงินลงทุนชั่วครำว
(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2562
31 ธันวำคม 2561
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย (กองทุนรวม)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย – รำคำทุน
บวก : ส่ วนเกินทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย – มูลค่ำยุติธรรม

33,635
(431)
33,204

33,287
348
33,635

ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย มีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้

รำคำทุน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ซื้อระหว่ำงงวด
ขำยระหว่ำงงวด – รำคำทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยในระหว่ำงงวด
รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

(หน่วย : บำท)
งบกำรเงินรวม /
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
33,635
(431)
33,204

5. ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
5.1 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2562
2561
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2562
2561

13,114

14,379

18,417

14,379

13,114

16,186
30,565

44,187
35,035
97,639

16,186
30,565
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งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2562
2561
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
รวม
หัก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกันสุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้ำงรับจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้ำงรับจำกกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ภำษีเงินได้นิติบคุ คลจ่ำยล่วงหน้ำ
รวม
หัก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2562
2561

198,223

220,268

196,070

220,268

30,612
4,813
25,751
6,809
266,208
(34,966)
231,242
244,356

55,856
8,057
7,229
17,184
308,594
(28,441)
280,153
310,718

30,432
4,812
25,751
6,809
263,874
(34,966)
228,908
326,547

55,856
8,057
7,229
17,184
308,594
(28,441)
280,153
310,718

948
7,965
9,700
156
2,198
20,967
(6,201)
14,766
259,122

854
3,109
6,367
153
2,134
12,617
12,617
323,335

2,716
1,529
91,200
4
95,449
95,449
421,996

2,026
168
109,846
88
2,134
114,262
114,262
424,980

5.2 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
ยอดคงเหลื อของลูกหนี้ ระยะยำวมูลค่ำ 58 ล้ำนบำท (2561: 44 ล้ำนบำท) เป็ นลูกหนี้ กำรค้ำหลำยรำยซึ่ งค้ำงชำระเป็ น
เวลำนำนและอยู่ในระหว่ำงดำเนินคดี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสำหรับลูกหนี้ดงั กล่ำวโดยคำนึงถึง
รำคำขำยทอดตลำดของหลักประกันหรื อมูลค่ำหลักประกัน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯได้ต้ งั ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
เป็ นจำนวน 58 ล้ำนบำท (2561: 44 ล้ำนบำท)
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6. สินค้ำคงเหลือ
งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2562 31 ธันวำคม 2561
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
52,167
69,650
วัตถุดิบ
113,456
160,603
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
14,846
ภำชนะบรรจุหีบห่อและวัสดุสิ้นเปลือง
15,536
14,146
อะไหล่เครื่ องจักร
24,332
33,208
รวม
220,337
277,607
หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลง
(193)
(15,740)
220,144
261,867

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2562 31 ธันวำคม 2561
46,033
69,650
160,603
14,146
33,208
46,033
277,607
(411)
(15,740)
45,622
261,867

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำลดลงสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 2561 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
15,740
13,900
15,740
13,900
ตั้งเพิ่มขึ้น
1,415
1,415
โอนกลับ/จำหน่ำยระหว่ำงงวด
(15,547)
(15,329)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน
193
15,315
411
15,315
ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือแสดงอยูใ่ นต้นทุนขำยในงบกำไรขำดทุน
7. กลุ่มสินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ทีจ่ ะจำหน่ ำยที่จัดประเภทสินทรัพย์ (หนีส้ ิน) ทีถ่ ือไว้เพื่อขำย
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ จำหน่ ำยโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) ซึ่ งตั้งอยู่ในบริ เวณที่ใกล้เคียงกันที่ โออำซำทซึ รูมิ เบบปุ จังหวัดโออิตะ
ในประเทศญี่ปุ่น และเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิ ชย์แล้ว รวมจำนวน 15 โครงกำร (“โครงกำรโรงไฟฟ้ำ”) โดยมีรำคำซื้ อขำยประมำณ
320 ล้ำนเยน ต่อ 1 โครงกำร หรื อประมำณ 91.71 ล้ำนบำท ต่อ 1 โครงกำร คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่ำ 4,800 ล้ำนเยน หรื อ
1,375.69 ล้ำนบำท (อ้ำงอิงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บำท ต่อ 100 เยน จำกธนำคำรแห่ งประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤษภำคม 2561)
ให้แก่ Relocation Group ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จัดตั้งขึ้นภำยใต้กฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น (“ผูซ้ ้ื อ”) โดยบริ ษทั ฯ พิจำรณำจำหน่ ำย
โครงกำรโรงไฟฟ้ำในรู ปแบบกำรจำหน่ำยหุ้นในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯซึ่งเป็ นเจ้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ หรื อโดยกำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
ต่อมำเมื่ อวันที่ 21 มิ ถุนำยน 2561 บริ ษทั ย่อย ได้ทำสัญญำจะซื้ อจะขำยโครงกำรไฟฟ้ ำกับผูซ้ ้ื อ (Relocation Group) โดยได้รับ
ชำระเงินมัดจำจำนวน 200 ล้ำนเยน (ประมำณ 59.98 ล้ำนบำท) ทั้งนี้ตำมสัญญำจะซื้อจะขำยฯระบุให้ผซู ้ ้ือ (Relocation Group)
จ่ำยเงินส่วนที่เหลืออีกจำนวน 4,600 ล้ำนเยน ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2562
เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ได้โอนสิ ทธิ์ และภำระผูกพันตำมสัญญำจะ
ซื้อจะขำยให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. และขยำยเวลำเป็ นวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
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เมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2562 บริ ษทั ย่อย ได้รับเงินมัดจำแล้วจำนวน 400 ล้ำนเยน (ประมำณ 116.28 ล้ำนบำท)
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับเงินมัดจำรวมทั้งสิ้ นจำนวน 600 ล้ำนเยน (ประมำณ 176.26 ล้ำนบำท) แสดงไว้เป็ นเงินมัดจำ ภำยใต้หนี้ สิน
หมุนเวียนอื่น
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำขำยทรัพย์สินโครงกำรไฟฟ้ำจำนวน 4 โรง ประกอบด้วย P-Power สอง
แห่ งและโรงไฟฟ้ ำ Lena – 1 สองแห่ ง กับ Beppu Forest Power Co., Ltd. ในรำคำ 800 ล้ำนเยน (ประมำณ 232.56 ล้ำนบำท)
และตำมบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมกำรทำสัญญำขำยทรัพย์สินโครงกำรไฟฟ้ ำจำนวน 4 โรง ต้องได้รับอนุ มตั ิจำกคณะกรรมกำร
บริ ษทั ก่อน อย่ำงไรก็ดี จนถึงปัจจุบนั ยังไม่ได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ คำดว่ำจะมีกำรขยำยอำยุขอ้ ตกลงเบื้องต้นใน กำรจำหน่ ำยโรงไฟฟ้ ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพไม่เกินเดือน
ธันวำคม 2562
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินและเห็นว่ำมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่สัญญำจะมีผลสมบูรณ์ ดังนั้นบริ ษทั จึงได้
จัดประเภทสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม และวัดมูลค่ำ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องด้วยจำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกบั มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย โดยมูลค่ำ
ที่ต่ำกว่ำคือมูลค่ำตำมบัญชี
กลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจำหน่ำยที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่ำควำมนิยม
รวม

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2562
31 ธันวำคม 2561
27,187
17,774
51,896
30,638
8,720
7,616
659,599
720,231
335,820
349,893
4,281
4,692
5,292
22,843
42,635
44,086
1,135,430
1,197,773

หนี้สินที่รวมในกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจำหน่ำยที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 2562
31 ธันวำคม 2561
3,729
4,640
1,023
5,533
3,605
1,839
53,264
58,200
61,621
70,212
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2562
2561

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ
บริ ษทั ทีลกั ซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด
3,000
บริ ษทั ทีลกั ซ์ พำวเวอร์ จำกัด
1,100,000
บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด 789,386
P PRIME SINGAPORE PTE. LTD.
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บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท ทีลักซ์ พำวเวอร์ จำกัด
Tluxe Investments Limited
10*
Origin Power Investment Co., Ltd.
0.1*
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Tluxe Investments Limited
Tluxe Holdings Limited
10*
Geothermal Power A Co., Ltd.
10*
Geothermal Power B Co., Ltd.
10*
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Origin Power Investment Co., Ltd.
Wind Power A Co., Ltd.
0.1*
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Tluxe Holdings Limited
Sumo Power Co., Ltd.
1,000**
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal
Power Station No.1 Liaison Company
10**
P Green Energy Co., Ltd.
1,000**
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Geothermal Power A Co., Ltd.
Fino Binary Power Plant LLC.
10**
NIS Binary Power Plant LLC.
10**
Lena Power Station No.1 LLC.
5,000**
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Geothermal Power B Co., Ltd.
PPSN Co., Ltd.
12,000**
SNS Power Co., Ltd.
500**
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 LLC.
100**
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Sumo Power Co., Ltd.
Otomeyama Energy Co., Ltd.
500**
S - Power Co., Ltd.
500**
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
*
**

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
2562
2561

(หน่วย : พันบำท)
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน - สุทธิ
2562
2561

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ของเงินลงทุน
2562
2561

รำคำทุน
2562
2561

3,000
100,000
1,000
32

100
100
100
100

100
100
100
100

3,000
1,100,000
789,386
32
1,892,418

3,000
100,000
1,000
32
104,032

(22,225)
(22,225)

(22,225)
(22,225)

3,000
1,077,775
789,386
32
1,870,193

3,000
77,775
1,000
32
81,807

10*
0.1*

100
100

100
100

-

-

-

-

-

-

10*
10*
10*

100
100
100

100
100
100

-

-

-

-

-

-

0.1*

100

100

-

-

-

-

-

-

1,000**

100

100

-

-

-

-

-

-

10**
1,000**

100
100

100
100

-

-

-

-

-

-

10**
10**
5,000**

100
100
100

100
100
100

-

-

-

-

-

-

12,000**
500**
100**

100
100
100

100
100
100

-

-

-

-

-

-

500**
500**

100
100

100
100

1,892,418

104,032

(22,225)

(22,225)

1,870,193

81,807

หน่วย : พันเหรี ยญสหรัฐ
หน่วย : พันเยน
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8.1 เงินปันผลรับ
บริ ษทั ฯไม่มีเงินปั นผลรับจำกกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่ำงงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
2562 และ 2561
8.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ทีลกั ซ์ พำวเวอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 12/2562 บริ ษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุน
ในบริ ษ ัท ที ล ักซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทย่อยของบริ ษ ัท (บริ ษ ัทถื อหุ้ นในสั ดส่ วนร้ อยละ 100) เพิ่ มทุ นจำนวน
1,000,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
บริ ษทั ได้จ่ำยชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ทีลกั ซ์ พำวเวอร์ จำกัด แล้วทั้งจำนวน
บริ ษทั ทีลกั ซ์ พำวเวอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2562
9. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

บริ ษทั
M – Luxe Energy Co., Ltd.
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
30 กันยำยน 2562 31 ธันวำคม 2561
25
25

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยำยน 2562 31 ธันวำคม 2561
-

9.1 เงินลงทุนในบริษัทร่ วมที่ขำดทุนเกินทุน
บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 1 แห่ ง ซึ่ งบริ ษทั ได้รับรู ้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำวจน
มูลค่ำตำมบัญชีตำมวิธีส่วนได้เสี ยเท่ำกับศูนย์ บริ ษทั ได้หยุดรับรู ้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเนื่องจำก
บริ ษทั ฯไม่ได้มีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรื อทำงพฤตินยั ที่ตอ้ งจ่ำยเงินเพื่อชำระภำระผูกพันของบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว
โดยมีรำยละเอียดดังนี้

บริ ษทั ร่ วม
M – Luxe Energy Co., Ltd.

(หน่วย : ล้ำนบำท)
ส่วนแบ่งผลขำดทุนที่หยุดรับรู ้ในระหว่ำงงวด/ปี
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน 2562
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
(0.58)
(0.70)
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10. เงินลงทุนระยะยำวอื่น

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย – รำคำทุน
หัก : ส่ วนต่ำกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย – มูลค่ำยุติธรรม

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2562
31 ธันวำคม 2561
168,852
1,080,384
(102,543)
(760,229)
66,309
320,155

เงินลงทุนทัว่ ไป – รำคำทุน
หัก : ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป – สุ ทธิ
รวม

5,000
(1,550)
3,450
69,759

5,000
(1,550)
3,450
323,605

ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยมีกำรเปลี่ยนแปลงดังนี้

รำคำทุน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิ่มระหว่ำงงวด
จำนวนหุ้นเพิม่ ขึ้นจำกหุ้นปันผลและใบสำคัญแสดงสิ ทธิฯ
ขำยระหว่ำงงวด – รำคำทุน
กำไร (ขำดทุน) ที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุน
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นที่รับรู ้ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รำคำตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนหุน้
จำนวนเงิน
(พันหุ้น)
(พันบำท)
142,371
1,080,384
3,604
6,126
9,272
(93,105)
(145,720)
(771,938)
(102,543)
62,142
66,309

10.1 บริ ษทั ฯได้ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริ ษทั เอเชีย แคปปิ ตอล กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ
โดยหุ้นสำมัญของบริ ษทั ดังกล่ำวจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เงินลงทุนในหุ้นดังกล่ำวคิดเป็ นประมำณ
ร้อยละ 14 ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั นั้น ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นบำงส่ วนของบริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั นั้นด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ไม่มีควำมตั้งใจที่จะเข้ำไปมีส่วนร่ วมบริ หำรงำนในบริ ษทั นั้นและไม่มีอิทธิพลเหนือบริ ษทั ดังกล่ำว
ทั้งนี้ในระหว่ำงงวดปี 2562 บริ ษทั ฯได้ขำยเงินลงทุนในบริ ษทั ดังกล่ำวแล้วทั้งจำนวน
10.2 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯได้นำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยจำนวน 62.14 ล้ำนหุ้น (มูลค่ำตำมบัญชี 66.31 ล้ำนบำท)
ไปเป็ นหลักประกันในกำรออกหุ้นกู้ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 18.2
10.3 ในระหว่ำงงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯ มีกำรขำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยมูลค่ำตำมบัญชี
145.72 ล้ำนบำท โดยรับรู ้ขำดทุนจำกกำรขำยจำนวน 759.59 ล้ำนบำท และรับรู ้ขำดทุนจำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ์ ฯที่
หมดอำยุในระหว่ำงงวดจำนวน 12.35 ล้ำนบำท
10.4 บริ ษทั ได้รับเงินปันผลสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 เป็ นจำนวนเงิน 0.07 ล้ำนบำท (2561 : จำนวน
10.83 ล้ำนบำท)
34

บริษัท พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
วันที่ 30 กันยำยน 2562

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทำนแล้ว”

11. เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำว
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำว
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 3.2)
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 3.2)
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั อื่น
รวมเงินให้กยู้ ืมระยะยำว
หัก : ส่ วนของเงินให้ ก้ยู ืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 3.2)
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 3.2)
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั อื่น
รวมเงินให้กยู้ ืมระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

151,465
3,969
155,434

165,009
4,103
169,112

686,056
686,056

1,768,561
1,768,561

(87,690)
(3,969)
(91,659)
63,775

169,112

686,056

1,768,561

เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั อื่น
เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั อื่น มีรำยกำรเคลื่อนไหวที่มีสำระสำคัญในระหว่ำงงวด ดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
บวก ให้กเู้ พิ่ม
หัก รับชำระ
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
4,103
(134)
3,969

เงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั อื่นมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และกำหนดชำระเรี ยกคืนเมื่อทวงถำม
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12. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิ่มระหว่ำงงวด – รำคำทุน
โอนเข้ำ (หมำยเหตุ 15)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
38,685
3,601
48,000
(1,139)
89,147

บริ ษทั ได้โอนเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นทรัพย์ เป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมูลค่ำตำมบัญชี สุทธิ จำนวน 48 ล้ำนบำท
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15 ซึ่งบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนแสดงได้ดงั นี้

ที่ดินที่ไม่ได้ใช้งำน / ที่ดินให้เช่ำ
อำคำรสำนักงำนให้เช่ำ

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2562
31 ธันวำคม 2561
76,555
76,555
57,762
57,762

มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์รำคำตลำดสำหรับที่ดินที่ไม่ได้ใช้งำนและใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำ
จำกรำยได้ (Income Approach) สำหรั บที่ ดินและอำคำรสำนักงำนให้เช่ ำ ข้อสมมติ ฐำนหลักที่ ใช้ในกำรประเมิ นมูลค่ำ
ยุติธรรมของอำคำรดังกล่ำวประกอบด้วย อัตรำผลตอบแทน อัตรำเงินเฟ้อ อัตรำพื้นที่ว่ำงระยะยำว และอัตรำกำรเติบโตระยะ
ยำวของค่ำเช่ำ
บริ ษทั ฯได้นำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรำคำทุนจำนวนประมำณ 86 ล้ำนบำท ไปค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำก
สถำบันกำรเงินและหุ้นกู้ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 16, 18.1 และ18.2
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯ มีอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ย งั ใช้งำนอยู่
มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำว มีจำนวนเงินประมำณ 38 ล้ำนบำท
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13. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิ่มระหว่ำงงวด – รำคำทุน
จำหน่ำยระหว่ำงงวด – รำคำทุน
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
จำหน่ำยระหว่ำงงวด – ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
โอน (ออก) ให้บริ ษทั ย่อย* (หมำยเหตุ 3.4)
โอนเข้ำ (หมำยเหตุ 15)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย (หมำยเหตุ 7)
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

งบกำรเงินรวม
1,395,532
17,907
(39,758)
(88,262)
39,470
24,000
(25,789)
(659,599)
663,501

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
594,978
2,358
(39,462)
(3,235)
39,462
(563,097)
24,000
55,004

* ทรัพย์สินที่บริ ษทั ฯโอนให้กบั บริ ษทั ย่อยตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.4 บำงรำยกำรยังไม่สำมำรถ
ทำกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ตำมกฎหมำยให้กบั บริ ษทั ย่อยได้ อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ย่อยมีควำมสำมำรถในกำรสั่งกำรกำรใช้งำน
และกำรได้รับประโยชน์จำกทรัพย์สินดังกล่ำวจำกกำรใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำตำมปกติของบริ ษทั ย่อยแล้ว
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยำนพำหนะซึ่ งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินโดยมี
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 6 ล้ำนบำท (2561 : 7 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯมีอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี
ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำว มีจำนวนเงินประมำณ 112 ล้ำนบำท (2561 : 754 ล้ำนบำท)
บริ ษทั ฯ ได้นำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ รำคำทุนจำนวนประมำณ 616 ล้ำนบำท ไปค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำกสถำบันกำรเงิน
(หมำยเหตุขอ้ 18.1 และ 18.2)
14. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนอื่น
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิ่มในระหว่ำงงวด
โอน (ออก) ให้บริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 3.4)
โอนเข้ำ (ออก)
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวด
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
สิ นทรัพย์ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย (หมำยเหตุ 7)
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

งบกำรเงินรวม
361,401
602
17,371
(20,747)
(11,847)
(335,820)
10,960

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
11,490
(11,282)
(50)
158
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15. เงินจ่ ำยล่วงหน้ ำ

เงินจ่ำยล่วงหน้ำสำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ ทธิน้ ำพุร้อน
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นทรัพย์
เงินจ่ำยล่วงหน้ำสำหรับโครงกำรริ เวอร์ไซด์
รวม

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
29,195
30,188
34,013
35,170
64,800
64,800
47,104
65,565
47,104
65,565
110,312
195,723
47,104
130,365

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นทรัพย์
ตำมที่ประชุมคณะกรรมกำร บริ ษทั พีพี ไพร์ม จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมตั ิให้
ลงทุนเช่ ำพื้นที่ โครงกำรพีเพิล พำร์ ค อ่อนนุ ช ซึ่ งเป็ นอำคำรโฮมออฟฟิ ศรวมพื้นที่ เช่ ำ จำนวน 8 ห้อง ขนำดพื้นที่ รวม
1,369.30 ตำรำงเมตร มีกำหนดระยะเวลำเช่ำ 18 ปี ค่ำเช่ำรวม 72 ล้ำนบำท เพื่อต่อยอดธุรกิจอำหำรสัตว์เลี้ยง ให้เป็ น PET CENTER
หรื อศูนย์บริ กำรด้ำนสัตว์เลี้ยงครบวงจรสำหรับคนรักสัตว์ ทั้งนี้ในงวดปี 2562 บริ ษทั ฯได้รับมอบพื้นที่มูลค่ำรวม 72 ล้ำนบำท
บริ ษทั จึงโอนเงินจ่ำยล่วงหน้ำดังกล่ำวด้วยกำรปั นส่ วนตำมวัตถุประสงค์ในกำรใช้งำนเข้ำเป็ นส่ วนหนึ่งของที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์จำนวน 24 ล้ำนบำท และอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำนวน 48 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำสำหรับกำรโครงกำรริ เวอร์ไซด์
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ เข้ำทำธุ รกรรม
กำรร่ ว มลงทุ น กับ บริ ษ ัท ริ ช พำร์ ท เนอร์ ส จำกัด หรื อ Rich Partners Co., Ltd (“ริ ช พำร์ ท เนอร์ ส ”) ในโครงกำร
อสั ง หำริ ม ทรั พ ย์ป ระเภทผสมผสำน (Mixed Use) ภำยใต้โ ครงกำรชื่ อ อำคำรริ เ วอร์ ไ ซด์ หรื อ Riverside Tower
(“โครงกำรริ เวอร์ ไซด์”) ตั้งอยู่ที่เมืองดำนัง ประเทศเวียดนำม โดยโครงกำรดังกล่ำวพัฒนำภำยใต้ บริ ษทั เจ้ำของโครงกำร
ชื่อบริ ษทั ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์ จำกัด หรื อ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์”)
ซึ่งเป็ นบริ ษทั จัดตั้งขึ้นภำยใต้กฎหมำยของประเทศเวียดนำม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะร่ วมลงทุน ในโครงกำรเป็ นเงินจำนวนไม่เกิน
3,100 ล้ำนเยน หรื อ 911.83 ล้ำนบำท (อ้ำงอิงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บำท ต่อ 100 เยน จำกธนำคำรแห่ งประเทศไทย
ณ วันที่ 17 พฤษภำคม 2561) และบริ ษทั ฯ จะมีสิทธิในกำรจำหน่ำย และ ได้รับผลตอบแทนทั้งหมดจำกกำรจำหน่ำยห้องชุด
พักอำศัยของโครงกำรริ เวอร์ โซด์ ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้คดั เลือกและตกลงกับผูร้ ่ วมทุน ซึ่ งคิดเป็ นพื้นที่รวมประมำณไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50
ของพื้นที่ในส่ วนพักอำศัยทั้งหมดในโครงกำรริ เวอร์ไซด์ โดยบริ ษทั ฯ จะได้กำรรับประกันผลตอบแทนกำรร่ วมลงทุนขั้นต่ำ
ในอัต รำร้ อ ยละ 6 ต่อ ปี ของจำนวนเงิ น ลงทุน ของบริ ษ ทั ฯทั้งหมด ตำมที่ จ ะกำหนดในสัญ ญำร่ ว มลงทุน หรื อ Joint
Investment Agreement (“สัญญำร่ วมลงทุนฯ”) ซึ่งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ริ ช พำร์ทเนอร์ ส จำกัด อยูใ่ นระหว่ำงเจรจำ และจะลงนำม
ในสัญญำดังกล่ำวต่อไป
เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ได้จ่ำยชำระเงินมัดจำจำนวน 210 ล้ำนเยน (ประมำณ 65.57 ล้ำนบำท) และจะชำระเงิน
ลงทุนส่ วนที่เหลือทั้งหมด เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อน ต่ำงๆ ตำมที่จะระบุไว้ในสัญญำร่ วมลงทุนฯ สำเร็ จครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้
หำกเงื่อนไขบังคับก่อน ต่ำงๆดังกล่ำวไม่สำเร็ จครบถ้วนภำยในระยะเวลำกำหนด บริ ษทั ฯ มีสิทธิ ได้รับเงินมัดจำดังกล่ำว
คืนทั้งจำนวน
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เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2561 บริ ษทั ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับผูถ้ ือหุ ้นและบริ ษทั ริ ช พำร์ ท เนอร์ ส จำกัด โดยผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ริ ช พำร์ ทเนอร์ส จำกัด ตกลงที่จะโอนหุ้นทั้งหมดของบริ ษทั ริ ช พำร์ ทเนอร์ ส จำกัด ให้แก่บริ ษทั ฯ ในรำคำเท่ำกับ
มูลค่ำที่ ตรำไว้ (10 ล้ำนเยน) เพื่อเป็ นหลักประกันสำหรับกำรชำระเงิ นมัด จำ รวมถึ งเพื่อให้บริ ษทั ฯมั่นใจได้ว่ำ บริ ษทั
ริ ช พำร์ทเนอร์ส จำกัด และผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ริ ช พำร์ทเนอร์ส จำกัด จะปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข บังคับก่อนทั้งหมดตำมสัญญำ
ร่ วมลงทุนฯ ซึ่งรวมถึงกำรที่บริ ษทั ริ ช พำร์ทเนอร์ส จำกัด (หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ริ ช พำร์ทเนอร์ส จำกัด) จะต้องเข้ำเป็ น
ผูถ้ ือหุ้นทั้งหมดใน บริ ษทั ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เมนท์ จำกัด ทั้งนี้ เมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดสำเร็ จแล้ว บริ ษทั ฯจะโอน
หุ้นทั้งหมดของบริ ษทั ริ ช พำร์ทเนอร์ ส จำกัด คืนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั ริ ช พำร์ ทเนอร์ ส จำกัด ในรำคำเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้
ของหุ้น โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2561 บริ ษทั ได้จ่ำยชำระเงินค่ำหุ้นที่ใช้เป็ นหลักประกันดังกล่ำวทั้งจำนวน 10 ล้ำนเยน
(ประมำณ 3 ล้ำนบำท)
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติลงนำมในหนังสื อขยำยระยะเวลำ
โครงกำรฯ ทั้งนี้มีเงื่อนไขที่สำคัญดังนี้
1) ใบอนุญำตต่ำงๆ ในกำรดำเนินโครงกำรฯ ต้องแล้วเสร็ จภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2562 ปั จจุบนั ผูถ้ ือหุ ้นและบริ ษทั
ริ ช พำร์ท เนอร์ส จำกัด อยูร่ ะหว่ำงกำรขอใบอนุญำติต่ำงๆ
2) บริ ษทั ฯ มีสิทธิที่จะทำโครงกำรต่อหรื อไม่ก็ได้ ซึ่งบริ ษทั จะพิจำรณำและแจ้งให้ทรำบภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม 2562
3) ขยำยระยะเวลำของ “สัญญำร่ วมลงทุนฯ” ไปเป็ นวันที่ 30 มิถุนำยน 2562
ตำมมติ ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้ งที่ 14/2562 เมื่ อวันที่ 28 มิ ถุนำยน 2562 มี มติ อนุ มัติให้จัดทำ Due Diligent
โครงกำร จนถึงสิ้นเดือนกรกฎำคม 2562
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2562 มีมติให้บริ ษทั ออกหนังสื อยกเลิกกำรลงทุน
ดังกล่ำว และขอรับเงินมัดจำดังกล่ำวจำนวน 65.57 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวมีควำมล่ำช้ำเกินกว่ำที่ได้
ตกลงกัน ประกอบกับค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำรดังกล่ำวสู งขึ้น
ทั้งนี้ บริ ษ ัทฯ ได้บันทึ กค่ำเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญ เงิน มัดจำดังกล่ำวทั้งจำนวนเนื่ องจำกมี ควำมไม่แน่ นอนที่ จะได้รับ เงิ น
ดังกล่ำวคืนจำกผูร้ ่ วมลงทุน
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 บริ ษทั ฯ ได้รับเงินมัดจำดังกล่ำวจำนวน 171 ล้ำนเยน (เทียบเท่ำ 47.10 ล้ำนบำท) จำกบริ ษ ัท
ริ ช พำร์ ท เนอร์ ส จำกัด ในไตรมำส 3 ปี 2562 บริ ษ ัท ได้บ ัน ทึ ก โอนกลับ ค่ ำ เผื่ อ หนี้ สงสัยจะสู ญจำนวน 47.10 ล้ำน
บำท เป็ นรำยได้อื่น ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด 30 กันยำยน 2562
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16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญำใช้เงินจำกสถำบันกำรเงิน
ตัว๋ แลกเงินจำกบริ ษทั และบุคคลอืน่
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ทรัสต์รีซีท
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดบัญชี

5.25
9.00

กำหนดชำระคืน
31 มกรำคม
2563
4 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2562
2561
20,929
277
140,000
30,000
94,068
284,997
(693)
284,304

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2562
2561
17
277

180,000
71,937
230,000
69,497
551,711
(1,763)
549,948

140,000
30,000
94,068
264,085
(693)
263,392

180,000
71,937
230,000
69,497
551,711
(1,763)
549,948

เงินเบิกเกินบัญชี
เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2562 บริ ษทั ย่อย ได้รับวงเงินสิ นเชื่อจำกธนำคำรแห่ งหนึ่ง ประกอบด้วยสิ นเชื่อหมุนเวียน ประเภท
วงเงินเบิ กเกินบัญชี จำนวน 25 ล้ำนบำท ซึ่ งค้ ำประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงอื่นๆบนที่ดินโดยเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
บริ ษทั ฯ และค้ ำประกันวัตถุดิบและ/หรื อสิ นค้ำคงคลัง และบัญชีเงินฝำกประจำของธนำคำรแห่ งหนึ่งโดยเป็ นกรรมสิ ทธิ์
ของบริ ษทั ย่อย
ตัว๋ สัญญำใช้เงินจำกสถำบันกำรเงิน
เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2562 บริ ษทั ได้ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงินที่ครบกำหนดจำนวน 150 ล้ำนบำท และได้ออกตัว๋ สัญญำใช้เงิน
ฉบับใหม่ 2 ฉบับ ดังนี้
1) ฉบับที่ 1 จำนวน 100 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 ต่อปี กำหนดชำระคืนในวันที่ 9 ตุลำคม 2562
เมื่ อวันที่ 9 ตุลำคม 2562 บริ ษ ัทได้ไถ่ถอนตั๋วแลกเงิ นที่ ครบก ำหนดจ ำนวน 100 ล้ำนบำท และได้ออกตั๋วฉบับใหม่
จำนวน 80 ล้ำนบำท มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนในวันที่ 31 มกรำคม 2563
2) ฉบับที่ 2 จำนวน 50 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 ต่อปี กำหนดชำระคืนในวันที่ 31 กรกฏำคม 2562
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้จ่ำยชำระแล้วจำนวน 10 ล้ำนบำท คงเหลือที่ยงั มิได้จ่ำยชำระจำนวน 40 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯได้
เจรจำขอผ่อนผันกับธนำคำรผูใ้ ห้กู้เมื่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2562 ธนำคำรผูใ้ ห้กูไ้ ด้อนุมตั ิออกตัว๋ สัญญำใช้เงิน จำนวน
40 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำเริ่ มต้นตั้งแต่วนั ที่ 16 สิ งหำคม 2562 ถึง 31 ตุลำคม 2562 และขอเรี ยกเก็บดอกเบี้ยผิดนัด
ระหว่ำงวันที่ 1 สิ งหำคม 2562 ถึงวันที่ 16 สิ งหำคม 2562
เมื่ อวันที่ 31 ตุลำคม 2562 บริ ษ ัทได้ไถ่ถอนตั๋วแลกเงิ นที่ ครบก ำหนดจ ำนวน 40 ล้ำนบำท และได้ออกตั๋วฉบับใหม่
จำนวน 40 ล้ำนบำท มีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนในวันที่ 31 มกรำคม 2563
ตัว๋ สัญญำใช้เงินดังกล่ำวค้ ำประกันโดยจดจำนองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั ฯ รำคำทุน 12 ล้ำนบำท
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ตัว๋ แลกเงินจำกบริ ษทั และบุคคลอืน่
ตัว๋ แลกเงินจำกบุคคลอืน่ มีหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ ำประกันดังนี้
1. กรรมกำรของบริ ษทั ฯ จำนำหุ้นสำมัญของบริ ษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) โดยให้มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 2 เท่ำของ
วงเงินกูย้ ืม โดยกำรค้ ำประกันดังกล่ำวไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกัน
17. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย – กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย – กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินรวม
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2562
2561
5,866
22,304
171,611
211,914
5,483
1,459
15,194
14,854
3,937
5,427
10
5
7,269
10,619
469
40,381
30,718
249,751
297,769

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2562
2561
416,819
22,304
144
211,914
10,538
1,717
14,612
1,113
3,688
7,269
10,619
469
29,635
30,344
467,235
293,950
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18. เงินกู้ยืมระยะยำว
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม /งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2562
31 ธันวำคม 2561

เงินกู้ยืมระยะยำว
เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว
รวมเงินกูย้ ืมระยะยำว
หัก : ส่ วนของหนีส้ ินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
หุ้นกู้
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว
รวมส่วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

553,988
719,883
2,320
1,276,191

611,230
906,666
3,943
1,521,839

(553,988)
(514,379)
(1,604)
(1,069,971)
206,220

(611,230)
(707,221)
(2,036)
(1,320,487)
201,352

18.1 เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
กำรเปลี่ยนแปลงของบัญ ชี เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงินสำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 มี
รำยละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม /งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
611,744
บวก กูเ้ พิ่ม
หัก จ่ำยชำระ
(38,299)
(19,131)
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
รวม
554,314
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดบัญชี
(326)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562
553,988
อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
กำรชำระคืน
JPY LIBOR (3 เดือน) ชำระคืนเป็ นรำยเดือน เริ่ มผ่อนชำระงวดแรกในเดือนที่ สี่
บวกร้อยละ 3
หลังจำกกำรเบิกเงินกูง้ วดแรก (พฤศจิกำยน 2560) ในอัตรำ
งวดที่ 1 ถึ ง 35 งวดละ 14.5 ล้ำนเยน ส่ วนที่เหลื อชำระคืน
ทั้งหมดในงวดที่ 36
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยำว - สุ ทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2562 31 ธันวำคม 2561

553,988
(553,988)
-

611,230
(611,230)
-
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เงินกูย้ ืมดังกล่ำวจำนวน 1,930 ล้ำนเยน (เทียบเท่ำ 554 ล้ำนบำท) มีเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำให้บริ ษทั ฯดำเนิน กำรจดจำนอง
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯต้องดำเนินกำรจดจำนองทรัพย์สินในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน
ใต้พิภพในประเทศญี่ปุ่น จำนำสัญญำซื้อขำยไฟ จำนำหุ้นของบริ ษทั เจ้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ และจำนำหรื อโอนสิ ทธิใน
บัญชีรำยได้ค่ำไฟฟ้ำจำนวน 4 บริ ษทั ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้ำ 8 แห่ง
ภำยใต้สัญญำเงินกู้ บริ ษทั ฯต้องปฎิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ เช่น กำรดำรงอัตรำส่ วน
หนี้สินต่อส่วนทุน เป็ นต้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯไม่สำมำรถดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนทุนตำมที่ระบุไว้ในสัญญำกูย้ ืมเงินได้ ซึ่ งถือ
เป็ นกำรผิดเงื่อนไขตำมสัญญำเงินกู้ ทำให้ธนำคำรผูใ้ ห้กูม้ ีสิทธิ เรี ยกเงินกูย้ ืมดังกล่ำวคืนทันที ปั จจุบนั บริ ษทั ฯอยู่ระหว่ำง
กำรเจรจำขอผ่อนผันกับธนำคำรผูใ้ ห้กเู้ พื่อขอผ่อนผันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำดังกล่ำวฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่อว่ำเหตุกำรณ์
ดังกล่ำวจะไม่เกิดผลเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ เนื่องจำกฝ่ ำยบริ หำรเชื่อมัน่ ว่ำธนำคำรผูใ้ ห้กูจ้ ะผ่อนผันกำรผิด
เงื่อนไขของสัญญำเงินกูใ้ ห้แก่บริ ษทั ฯ
ต่อมำเมื่อวันที่ 16 สิ งหำคม 2562 บริ ษทั ได้รับหนังสื อแจ้งกำรชะลอกำรใช้สิทธิ Call Default จำกธนำคำรผูใ้ ห้กู้ สรุ ปได้
ดังนี้ จำกกรณี ที่บริ ษทั ผิดนัดชำระหุ้นกู้ ครั้ งที่ 1/2562 จำนวน 319.50 ล้ำนบำท ซึ่ งถือเป็ นเหตุผิดนัด /ผิดสัญญำกูเ้ งิน ที่
บริ ษทั ได้ลงนำมไว้ต่อธนำคำร ซึ่ งปั จจุบนั ธนำคำรจะยังไม่ใช้สิทธิ Call Default จำกเหตุกำรณ์ที่บริ ษทั ผิดนัดชำระหุ้นกู้
ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น โดยมีเงื่อนไขว่ำ หำกมีเหตุกำรณ์ใด ๆ ที่ธนำคำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ อำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้ที่บริ ษทั มีอยูต่ ่อธนำคำร อำทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยูเ่ พียง) เจ้ำหนี้รำยอื่นของบริ ษทั ใช้สิทธิเรี ยกคืนหนี้ หรื อใช้
สิ ทธิบงั คับชำระหนี้ เป็ นต้น ธนำคำรมีควำมจำเป็ นต้องใช้สิทธิในกำร Call Default กับบริ ษทั ทันที
และบริ ษทั คาดว่าจะชาระหนี้ สินทั้งหมดภายในไตรมาส 4 ปี 2562 เพื่อปลอดภาระค้ าประกันสิ นทรัพย์ ได้แก่ โรงไฟฟ้ า
พลังงานความร้อนใต้พิภพที่เหลือทั้งหมด เพื่อนาส่งให้กบั ผูซ้ ้ือ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7)
ดังนั้น จึงแสดงเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน จำนวน 1,930 ล้ำนเยน (เที ยบเท่ำ 554 ล้ำนบำท) เป็ นหนี้ สินที่ ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี ทั้งจำนวน
18.2 หุ้นกู้

หุ้นกู้
หัก : ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกูร้ อตัดบัญชี
หุ้นกู้ – สุ ทธิจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกู้
หัก : ส่วนของหุ้นกูท้ ี่ถึงกำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปี
หุ้นกู้ – สุ ทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดไถ่ถอนภำยในหนึ่งปี

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2562
31 ธันวำคม 2561
727,100
914,000
(7,217)
(7,334)
719,883
906,666
(514,379)
(707,221)
205,504
199,445
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กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกูส้ ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 มีรำยละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ออกหุ้นกู้
ไถ่ถอนหุ้นกู้
รวม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นกูร้ อตัดบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม /
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
914,000
207,600
(394,500)
727,100
(7,217)
719,883

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 ยอดคงเหลือของหุ้นกูท้ ี่ออกและเสนอขำยโดยบริ ษทั ฯ จำนวน 727 ล้ำนบำท ซึ่ งเสนอขำยนักลงทุน
ในวงจำกัด หุ้นกูด้ งั กล่ำวกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มีรำยละเอียดที่สำคัญดังนี้
มูลค่ำที่ตรำ
ครั้งที่
วันที่ออกหุ้นกู้
จำนวนหน่วย ไว้ต่อหน่วย มูลค่ำรวม อัตรำดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอน
(บำท)
(ล้ำนบำท) (ร้อยละต่อปี )
หุ้นกูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู*้
1/2560 27 กรกฎำคม 2560
260,500
1,000
261
6.30
27 กรกฎำคม 2562
หุ้นกูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู*้
2/2561 2 สิ งหำคม 2561
319,500
1,000
320
7.25
2 สิ งหำคม 2562
3/2561 3 กันยำยน 2561
134,000
1,000
134
7.25
3 กันยำยน 2562
หุ้นกูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีหลักประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู*้
1/2561 8 พฤษภำคม 2561
200,000
1,000
200
7.00
8 พฤษภำคม 2563
1/2562 21 มีนำคม 2562
207,600
1,000
208
8.50
18 มีนำคม 2564
*ภำยใต้ขอ้ กำหนดว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ำที่ของผูอ้ อกหุ้ นกู้ บริ ษทั ต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำร
ดำรงอัตรำหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น เป็ นต้น
หุ้นกูค้ รั้งที่ 1/2560
ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน) ในฐำนะนำยทะเบียนหุ้นกู้ ได้โอนเงินและออกเช็คให้กบั ผูถ้ ือหุ้นกูท้ ี่ครบกำหนด
ไถ่ถอนไปบำงส่ วนในวันที่ 30 กรกฎำคม 2562 จำนวน 260.50 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2562 นำยทะเบียนหุ้นกู้
ได้โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกของผูถ้ ือหุ้นกูไ้ ปเป็ นกำรตัดเงินของธนำคำรจำกระบบด้วยควำมผิดพลำดให้กบั ผูถ้ ือหุ้นกู้
ไปเป็ นเงินจำนวน 216.80 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริ ษทั ยังไม่ทนั ได้นำเงินฝำกเข้ำบัญชีเพื่อชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้
ต่อมำเมื่อวันที่ 5 สิ งหำคม 2562 ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรของธนำคำรไทยพำณิ ชย์ จำกัด (มหำชน) ในฐำนะ
นำยทะเบียนหุ้นกูไ้ ด้ประชุมร่ วมกันแล้ว ทำให้บริ ษทั ทรำบโดยชัดแจ้งแล้วว่ำ กำรโอนเงินเข้ำบัญชีผถู ้ ือหุ้นกูเ้ ป็ นไปตำม
ข้อเท็จจริ งดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนั้น ในวันที่ 6 สิ งหำคม 2562 คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้มีมติให้ดำเนินกำรชำระเงินคืน
ให้นำยทะเบียนหุ้นกูแ้ ละบริ ษทั ได้ดำเนินกำรคืนเงินด้วยวิธีกำรโอนเงินด้วยระบบบำทเนตเรี ยบร้อยแล้ว ดังนี้
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1. เมื่อบริ ษทั ได้ชำระเงินจำนวน 216.80 ล้ำนบำท คืนให้กบั นำยทะเบียนหุ้นกู้แล้ว ผูถ้ ือหุ้นกูท้ ี่ได้รับเงินเมื่อวันที่
30 กรกฎำคม 2562 ก็ไม่ตอ้ งคืนเงินดังกล่ำวกลับเข้ำบัญชีเพื่อนำส่ งคืนให้กบั นำยทะเบียนหุ้นกูอ้ ีก และถือว่ำผูถ้ ือหุ้นกู้
ที่ได้รับเงินไปเป็ นกำรชำระหนี้หุ้นกูใ้ นครั้งที่ 1/2560 เรี ยบร้อยแล้ว
2. กำรชำระหนี้หุ้นกู้ จำนวน 43.70 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 2 สิ งหำคม 2562 บริ ษทั ได้โอนเงินเข้ำบัญชี ผูถ้ ือหุ้นกูจ้ ำนวน
รวม 40 รำย และจัดทำเป็ นแคชเชียร์ เช็คจำนวน 9 รำย ซึ่งปรำกฏว่ำ มีตวั แทนของผูจ้ ดั จำหน่ำยหุ้นกูไ้ ด้ประสำนงำนว่ำ
ผูถ้ ือหุ้นกูจ้ ะมำรับในวันที่ 5 สิ งหำคม 2562 ณ บริ ษทั ฟี นิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่ง ณ วันที่ 5 สิ งหำคม 2562
ผูถ้ ือหุ้นกูท้ ้งั 9 รำยได้รับแคชเชียร์เช็คไปครบถ้วนแล้วโดยเงินที่นำมำชำระดังกล่ำว มำจำกกำรเพิ่มทุนและเงินทุน
หมุนเวียนของบริ ษทั และจำกกำรประสำนงำนกับ นำยทะเบียนหุ้นกูป้ รำกฏว่ำ มีผูถ้ ือหุ้นกู้ 3 รำย ที่ยงั ไม่ได้รับชำระ
หนี้ไถ่ถอนหุ้นกู้ บริ ษทั จึงได้โอนเงินให้กบั ผูถ้ ือหุ้นทั้ง 3 รำยโดยตรงแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิ งหำคม 2562
ดังนั้น หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 บริ ษทั ได้ชำระหุ้นกูค้ รบถ้วนแล้ว
หุ้นกูค้ รั้งที่ 2/2561
ณ วันที่ 2 สิ งหำคม 2562 บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้จ่ำยชำระหุ้นกูท้ ี่ครบกำหนดดังกล่ำว
ทั้งนี้ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่16/2562 เมื่อวันที่ 6 สิ งหำคม 2562 มีมติแจ้งเหตุกำรณ์กำรผิดนัดไม่ชำระหนี้
หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 319.50 ล้ำนบำท โดยมีมติกำหนดให้เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ้นกูใ้ นวันที่ 2 กันยำยน 2562 เพื่อขอขยำย
ระยะเวลำกำรชำระไถ่ถอนเงินต้นหุ้นกูด้ งั กล่ำว ออกไป 330 วัน นับแต่วนั ครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่ งจะครบกำหนดไถ่ถอน
วันที่ 2 กรกฎำคม 2563 โดยบริ ษทั จะชำระดอกเบี้ยปกติของงวดวันที่ 2 สิ งหำคม 2562 จำนวนประมำณ 5.71 ล้ำนบำท
ในวันที่ 2 กันยำยน 2562 และบริ ษทั จะขอแก้ไขอัตรำดอกเบี้ยปกติจำกอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี เพิ่มขึ้นอีกอัตรำร้อยละ
0.5 ต่อปี เป็ นอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 7.75 ต่อปี โดยบริ ษทั จะชำระดอกเบี้ย ที่จะได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
กูใ้ นงวดถัดไปในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 จำนวนเงินประมำณ 6.11 ล้ำนบำท , วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2563 จำนวนเงินประมำณ
6.11 ล้ำนบำท และวันที่ 2 กรกฎำคม 2563 จำนวนเงิน 10.18 ล้ำนบำท รวมเป็ นดอกเบี้ยที่ชำระทั้งหมดนับแต่วนั ที่
ครบกำหนดชำระ (วันที่ 2 สิ งหำคม 2562) ถึงวันที่ 2 กรกฎำคม 2563 เป็ นเงินจำนวน 22.39 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 27 สิ งหำคม 2562 ผูถ้ ือหุ ้นกู้ 1 รำย ได้ยื่นฟ้องต่อศำลแพ่ง ให้บริ ษทั จ่ำยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด
จำนวนเงินรวม 4,098,438.39 บำท
ผลกำรประชุมผูถ้ ือหุ้นกูค้ รั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 2 กันยำยน 2562 เพื่อพิจำรณำแผนขยำยระยะเวลำหุ้นกูม้ ูลค่ำ 319.50 ล้ำนบำท
และขอผ่อนผันกำรเรี ยกเก็บอัตรำดอกเบี้ยผิดนัด ซึ่ งที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแผนขยำยระยะเวลำกำรชำระไถ่ถอนเงินต้น
ของหุ้นกูค้ รั้งที่ 2/2561 มูลค่ำ 319.50 ล้ำนบำท ซึ่ งครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 2 สิ งหำคม 2562 โดยขยำยระยะเวลำ
กำรชำระไถ่ถอนเงินต้นของหุ้นกูน้ ้ ีออกไปถึงวันที่ 2 กรกฎำคม 2563 หรื อขยำยไป 330 วัน อัตรำดอกเบี้ย 7.75% แต่ที่ประชุม
ไม่อนุมตั ิผอ่ นผันยกเว้นอัตรำดอกบี้ยผิดนัดชำระ ตั้งแต่วนั ที่ 2 สิ งหำคม 2562 ถึงวันที่ 2 กันยำยน 2562
เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯ ได้ดำเนินกำรโอนเงินดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรำ 2% (เพิ่มเติมจำกที่บริ ษทั ฯ จ่ำยไปแล้ว
7.25%) ของหุ้นกู้ ซึ่งคำนวณตั้งแต่วนั ที่ 2 สิ งหำคม 2562 ถึงวันที่ 5 กันยำยน 2562 เป็ นจำนวนเงิน 0.61 ล้ำนบำท
ทั้งนี้ เหตุกำรณ์ผิดนัดชำระหนี้จำนวนดังกล่ำวข้ำงต้นไม่ก่อให้เกิดเหตุกำรณ์ผิดนัดชำระหนี้เงินในหุ้นกูต้ ำมที่กำหนดไว้
ในตำมข้อกำหนดสิ ทธิ ว่ำด้วยสิ ทธิ และหน้ำที่ ของผูอ้ อกหุ้นกู้และผูถ้ ือหุ้นกู้ของ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 และหุ้นกูค้ รั้งที่
1/2562 ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิ ทธิ ว่ำด้วยสิ ทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกหุ้นกูแ้ ละผูถ้ ือหุ้นกูเ้ นื่องจำกกำรผิดนัดชำระหนี้
เงินหรื อกำรที่หนี้เงินใดๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นถูกเรี ยกให้ถึงกำหนดชำระก่อนกำหนดเดิมจะต้องมีจำนวนเงินรวมกันเกินกว่ำ
400 ล้ำนบำท หรื อเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่ำ
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หุ้นกูค้ รั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯ ได้ดำเนินกำรโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดสุ ดท้ำยของหุ้นกูใ้ นอัตรำปกติ 7.25%
จำนวน 136.45 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด 3 วัน (ในอัตรำ 9.25%) จำนวน 0.10 ล้ำนบำท ซึ่ งคำนวณตั้งแต่วนั ที่
3 กันยำยน 2562 ถึงวันที่ 5 กันยำยน 2562 ของหุ้นกู้
ดังนั้น หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2561 บริ ษทั ได้ชำระหุ้นกูค้ รบถ้วนแล้ว
หุ้นกูค้ รั้งที่ 1/2561
ค้ ำประกันโดยกำรจำนำหุ้นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยจำนวน 62.14 ล้ำนหุ ้น (มูลค่ำตำมบัญชี 66.31 ล้ำนบำท)
และจำนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรำคำทุน 48 ล้ำนบำท ทั้งนี้ภำยใต้ขอ้ กำหนดว่ำด้วยสิ ทธิและหน้ำที่ของผูอ้ อกหุ้นกู้
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น ให้มีมูลค่ำของหลักประกันไม่นอ้ ยกว่ำ 1.10 เท่ำของวงเงินกู้
ตำมมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นกูค้ รั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 มีมติรับหุ้นสำมัญบริ ษทั ทีลกั ซ์ พำวเวอร์ จำกัด
(บริ ษทั ย่อย)เป็ นหลักประกันเพิ่มเติม จำนวน 7.50 ล้ำนหุ้น (มูลค่ำตำมบัญชี 75 ล้ำนบำท)
หุ้นกูค้ รั้งที่ 1/2562
ค้ ำประกันโดยกำรจำนำหุ้นบริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จำกัด (บริ ษทั ย่อย) จำนวน 62.97 ล้ำนหุ้น
(มูลค่ำตำมบัญชี 638.50 ล้ำนบำท)
แผนกำรจ่ำยชำระหุ้นกูท้ ี่จะครบกำหนดไถ่ถอนในอนำคต
บริ ษทั จะดำเนินกำรชำระหนี้ดอกเบี้ยปกติและชำระหนี้ไถ่ถอนหุ้นกูภ้ ำยในกำหนดโดยมีแหล่งที่มำของกำรชำระเงินดังนี้
หุ้นกูท้ ี่ยงั ไม่ครบกำหนดไถ่ถอน (หน่วย : ล้ำนบำท)
ครั้งที่

มูลค่ำ

ครบกำหนด

1/2561

200.00

8 พฤษภำคม 2563

1/2562

207.60

18 มีนำคม 2564

แหล่งที่มำของกำรชำระเงิน
บริ ษ ัทก ำหนดจะขำยหลักทรั พย์เพื่ อค้ำ และขำยสิ นทรั พย์ที่ ไม่ ได้ใช้
ดำเนิ นกิ จกำร และบริ ษทั ได้ทำบันทึกข้อตกลงเบื้ องต้นใน กำรจำหน่ ำย
โรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 15 ยูนิต(ตำม
หมำยเหตุ ข้อ 7) ซึ่ งบริ ษ ัทได้รั บเงิ นมัดจ ำ เมื่ อวันที่ 21 มิ ถุ นำยน 2561
จำนวน 200 ล้ำนเยน (ประมำณ 59.98 ล้ำนบำท) และต่ อมำเมื่ อวันที่ 17
เมษำยน 2562 บริ ษั ท ได้ รั บ เงิ น มั ด จ ำเพิ่ ม เติ ม จ ำนวน 400 ล้ ำนเยน
(ประมำณ 116.28 ล้ำนบำท) ท ำให้ บริ ษ ัทได้รั บเงิ นมัดจ ำมำแล้วรวม
จำนวนประมำณ 600 ล้ำนเยน (หรื อประมำณ 176.26 ล้ำนบำท) ซึ่ งเดิม
ทำงผูซ้ ้ื อ คำดว่ำจะจ่ำยชำระค่ำ ซื้ อ โรงไฟฟ้ำพลังงำน ควำมร้อ นใต้
พิภ พได้ภ ำยในไม่เกิน 30 มิ ถุ นำยน 2562 ซึ่ งขณะนี้ ผูซ้ ้ื อได้เจรจำกับ
บริ ษทั เพื่อขอขยำยอำยุขอ้ ตกลงเบื้องต้นใน กำรจำหน่ำยโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ควำมร้อนใต้พิภพไม่เกินธันวำคม 2562 ในมูลค่ำส่ วนที่เหลือที่จะได้รับ
ชำระเงินอีกประมำณ 4,200 ล้ำนเยน (หรื อประมำณ 1,183.77 ล้ำนบำท)
รวมทั้งนำเงินจำกเงินทุนหมุนเวียนและสภำพคล่องของกิจกำรมำชำระ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ ต่อไป
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19. กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนสำหรับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนเลขที่
2091 (2)/2554 เมื่อวันที่ 31 สิ งหำคม 2554 สำหรับกำรผลิตและจำหน่ำยอำหำรสัตว์น้ ำ ภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดบำงประกำร
สิ ทธิ พิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
เป็ นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วันที่ 1 มิถุนำยน 2555) โดยจำนวนภำษีเงินได้นิติบุคคล
ที่ ได้รับ ยกเว้น จะต้อ งไม่ เกิ น มู ลค่ำเงิน ลงทุ น ซึ่ งไม่รวมค่ ำที่ ดิน และทุ น หมุน เวียนและได้รับ ลดหย่อ นอำกรขำเข้ำสำหรั บ
เครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิและได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ้น ซึ่ งจ่ำยจำกกำไร
ของกิจกำรที่ได้รับส่งเสริ มกำรลงทุนตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน สำหรับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
เลขที่ 1856 (2)/2556 เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2556 และบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2558
สำหรับกำรผลิตและจำหน่ ำยอำหำรสัตว์น้ ำ ภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดบำงประกำร สิ ทธิ พิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (สำหรับบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนเลขที่ 1856 (2)/2556 เริ่ มมีรำยได้เมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2561
และสำหรับบัตรส่งเสริ มกำรลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558 เริ่ มมีรำยได้เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2558) โดยจำนวนภำษีเงินได้นิติบุคคล
ที่ ได้รับ ยกเว้น จะต้อ งไม่ เกิ น มู ลค่ำเงิน ลงทุ น ซึ่ งไม่รวมค่ ำที่ ดิน และทุ น หมุน เวียนและได้รับ ลดหย่อ นอำกรขำเข้ำสำหรั บ
เครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิและได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผถู ้ ือหุ้น ซึ่ งจ่ำยจำกกำไร
ของกิจกำรที่ได้รับส่งเสริ มกำรลงทุนตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลและได้รับอนุญำตให้หกั เงินลงทุ นใน
กำรติดตั้งหรื อก่อสร้ำงสิ่ งอำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่ อมรำคำตำมปกติ และ
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 บริ ษทั ฯได้มีกำรโอนกิจกำร ให้แก่บริ ษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จำกัด
20. ทุนเรื อนหุ้น
20.1 ปี 2561
ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 กรกฎำคม 2561 มีมติที่สำคัญดังนี้
1. มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจำนวน 5,400,833 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 568,451,520 บำท
เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 563,050,687 บำทโดยกำรตัดหุ้นสำมัญจำนวน 5,400,833 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
2. มีมติอนุมตั ิ แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ต่อมำ เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม 2561 บริ ษทั ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิ ชย์ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
3. มีมติอนุมตั ิ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจำนวน 280,762,672 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 563,050,687
บำท เป็ นทุนจดทะเบียน จำนวน 843,813,359 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 280,762,672 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
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1) เพิ่มทุน จำนวน 140,762,672 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 140,762,672 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิฯ
2) เพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกูแ้ ปลงสภำพฯ
4. มีมติอนุมตั ิ แก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ต่อมำ เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2561 บริ ษทั ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิ ชย์ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
20.2 ปี 2562
1. ตำมมติที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2562 มีมติที่สำคัญดังนี้
1.1 มีมติอนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จำนวน 280,762,672 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 843,813,359 บำท
เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน 563,050,687 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจำหน่ำยจำนวน 280,762,672
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
1.2 มีมติอนุมตั ิกำรแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4.เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ต่อมำ เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562 บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิ ชย์เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
1.3 มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เฉพำะส่วนที่จะจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ ผูถ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่ วน
กำรถือหุ้น (RO) กล่ำวคือจำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ “อนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั ฯ จำนวน 281,525,344 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 563,050,687 บำท เป็ นทุนจดทะเบียนจำนวน
844,576,031 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 281,525,344 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท”
1.4 มีมติอนุมตั ิกำรแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ต่อมำ เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2562 บริ ษทั ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิ ชย์ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
1.5 มีมติอนุมตั ิกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
เดิมตำมสัดส่วน (Right Offering: RO)
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กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering: RO) มีรำยละเอียดดังนี้
จำนวนหุน้
อัตรำส่วน
รำคำขำย
วัน เวลำ จองซื้อ และ
จัดสรรให้แก่
(หุ้น)
(เดิม : ใหม่)
(บำทต่อหุ้น)
ชำระเงินค่ำหุ้น
ผูถ้ ือหุ้นเดิม

ไม่เกิน
281,525,344 หุ้น

2 หุ้นสำมัญเดิม
: 1 หุ้น สำมัญใหม่

2.00 บำทต่อหุน้ คิดเป็ น วันที่ 1 – 5 กรกฎำคม
มูลค่ำ 563,050,688 บำท 2562 (รวม 5 วันทำกำร)

ในระหว่ำงงวดวันที่ 1 – 5 กรกฎำคม 2562 ผูถ้ ื อหุ้นเดิ มได้ใช้สิทธิ จองซื้ อหุ้นสำมัญตำมสัดส่ วน (RO) จำนวน
125,001,347 หุ้น คิดเป็ นมูลค่ำ 250,002,694 บำท มีผลให้บริ ษทั ได้จดทะเบียนทุนที่ออกจำหน่ำยและชำระแล้วจำก
จำนวน 563 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 563 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เป็ นจำนวน 688 ล้ำนบำท (แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ
688 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ในวันที่ 9 กรกฎำคม 2562
2. ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2562 มีมติที่สำคัญดังนี้
2.1 มีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำนวน 281,525,344 บำท จำกทุนจดทะเบียนจำนวน 844,576,031 บำท
เป็ น 563,050,687 บำท โดยกำรตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้จำหน่ำยจำนวน 281,525,344 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท
2.2 มีมติอนุมตั ิกำรแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ต่อมำ เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน 2562 บริ ษทั ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิ ชย์ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
2.3 มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 563,050,688 บำท จำกทุนจดทะเบียนจำนวน 563,050,687 บำท เป็ น
ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,126,101,375 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 563,050,688 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท
2.4 มีมติอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ ต่อมำ เมื่ อวันที่ 14 มิ ถุนำยน 2562 บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจดทะเบี ยนเพิ่มทุนจดทะเบี ยน พร้ อมทั้งแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดข้ำงต้น
ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
21. ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ตำมที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ของบริ ษทั พีพี ไพร์ม จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2562 ได้มี
มติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ” หรื อ “PPPM-W4”)
จำนวนไม่เกิน 281,525,344 หน่ วย ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ้น (Warrant-RO) โดยไม่คิดมูลค่ำในอัตรำส่ วน
3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ โดยเศษของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ให้ปัดทิ้ง และกำหนดให้วนั ที่ 17 กรกฎำคม 2562
เป็ นวันที่ใช้กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิในกำรจองซื้อใบสำคัญแสดงสิ ทธิฯ ดังกล่ำว (Record Date) นั้น
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ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 4 หรื อ PPPM-W4 มีรำยละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ท่ีจะซื้ อหุ้นสำมัญของบริ ษทั พีพี ไพร์ ม จำกัด (มหำชน) รุ่ นที่ 4 ที่
จัดสรรให้แก่ ผูถ้ ื อหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษทั ในอัตรำส่ วน 3 หุ้น สำมัญเดิ ม ต่อ 1 หน่ วย
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (“ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ” หรื อ “PPPM-W4”)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริ ษทั ฯ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ออก ไม่เกิน 229,350,678 หน่วย
และเสนอขำย
จ ำนวนหุ้ นส ำมั ญ ที่ ส ำรองเพื่ อ ไม่เกิน 229,350,678 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท) คิดเป็ นร้อยละ 33.33 ของจำนวน
รองรั บ กำรใช้ สิ ท ธิ ต ำมใบส ำคั ญ หุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 9 กรกฎำคม 2562 จำนวน 688,052,034 หุ้น
(มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท)
แสดงสิทธิ
วิธีกำรเสนอขำย

เป็ นกำรจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นสำมัญเดิมของบริ ษทั ฯ ในอัตรำส่ วน 3 หุ้น สำมัญเดิม ต่อ 1
หน่ วย (ในกรณี ท่ีมีเศษ ให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กำหนดรำยชื่ อผูถ้ ื อหุ้นสำมัญของ
บริ ษทั ฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่
17 กรกฎำคม 2562

รำคำเสนอขำยต่ อหน่ วย

หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท)

อำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

5 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออกและเสนอขำย

วันที่ ออกและเสนอขำยใบสำคัญ วันที่ 23 กันยำยน 2562
แสดงสิทธิ
อัตรำกำรใช้ สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสำมัญใหม่ (อำจเปลี่ยนแปลง ภำยหลังตำมเงื่อนไข
กำรปรับสิ ทธิ)

รำคำกำรใช้ สิทธิ

รำคำกำรใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ จะเท่ำกับ 1.00 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
1.00 บำท) (อำจเปลี่ยนแปลงภำยหลังตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ)

ระยะเวลำกำรใช้ สิทธิ

ผูถ้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ สำมำรถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญได้ทุกปี ปี ละ 1 ครั้ง ในวันทำกำรสุ ดท้ำย
ของเดือนตุลำคมของทุกปี ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
โดยกำหนดวันกำหนดใช้สิทธิ ครั้งแรกคือ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลำคม 2562 และวันกำหนดใช้
สิ ทธิ ครั้ง สุ ดท้ำยจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ มีอำยุครบ 5 ปี นับแต่วนั ที่ออก ใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ (“วันกำหนดใช้สิทธิ ”) ในกรณี ที่วนั กำหนดใช้สิทธิ ไม่ตรงกับวันทำกำรของตลำด
หลักทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิ ในครั้งนั้นเป็ นวันทำกำรสุ ดท้ำยก่อน
หน้ำวันกำหนดใช้สิทธิดงั กล่ำว
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ระยะเวลำกำรแจ้ งควำมจำนงใน ผูถ้ ื อใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ ประสงค์จะใช้สิ ทธิ ในกำรซื้ อหุ้ นสำมัญเพิ่ มทุ นของบริ ษ ัทฯ
กำรใช้ สิทธิ
จะต้องแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ 5 วันทำกำรล่วงหน้ำ
ก่อนวัน กำหนดใช้สิทธิ ยกเว้น กำรแจ้งควำมจำนงในกำรใช้สิทธิ ครั้ งสุ ดท้ำย ให้แสดง
ควำมจำนงในกำรใช้สิทธิซ้ื อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 วันก่อนวันกำหนด
ใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ำย
วันสิ้นสุ ดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ วันที่ 31 กรกฎำคม 2567
นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริ ษทั ฯ จะยื่นคำขออนุญำตนำใบสำคัญแสดงสิ ทธิไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์
ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำก บริ ษทั ฯ จะนำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ออก และเสนอขำย
ในครั้งนี้ เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กำรใช้ สิทธิ
22. กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงงวด
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดกำรคำนวณดังนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
กำไร (ขำดทุน) ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (พันบำท)
(641,088) (53,757) (641,068)
(3,463)
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกรำคม
563,051 563,051
563,051
563,051
ผลกระทบจำกหุ้นที่ออกจำหน่ำยในระหว่ำงงวด
114,131
114,131
จำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
677,182 563,051
677,182
563,051
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท : หุ้น)
(0.95)
(0.10)
(0.95)
(0.01)

กำไร (ขำดทุน) ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ (พันบำท)
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกรำคม
ผลกระทบจำกหุ้นที่ออกจำหน่ำยในระหว่ำงงวด
จำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท : หุ้น)

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
(802,924) (77,870) (791,358)
303,223
563,051 563,051
563,051 563,051
38,462
38,462
601,513 563,051
601,513 563,051
(1.33)
(0.14)
(1.32)
0.54
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กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด คำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับงวดส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญด้วยจำนวนหุ้น
สำมัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ ำหนักที่ ออกจำหน่ ำยในระหว่ำงงวดปรับปรุ งด้วยจำนวนหุ้นสำมัญเที ยบเท่ำปรับลดโดยสมมติว่ำหุ้น
สำมัญเทียบเท่ำปรับลดได้แปลงเป็ นหุ้นสำมัญทั้งหมด บริ ษทั มีหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด คือ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้น
สำมัญ ซึ่ งบริ ษทั คำนวณจำนวนหุ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซึ่ งขึ้นอยู่กบั มูลค่ำที่เป็ นตัวเงินของรำคำ
ตำมสิ ทธิ ซ้ื อหุ้นที่มำพร้อมกับใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ้นสำมัญ (กำหนดจำกรำคำถัวเฉลี่ยของหุ้นสำมัญของบริ ษทั ใน
ระหว่ำงงวด) กำรคำนวนนี้ ทำขึ้นเพื่อกำหนดจำนวนหุ้นสำมัญที่ตอ้ งบวกเพิ่มกับหุ้นสำมัญที่ ถือโดยบุคคลภำยนอกในกำร
คำนวณกำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีกำรปรับปรุ งกำไรสุ ทธิแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ไม่ได้คำนวณกำไรต่อหุ้น
ปรับลดสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 2561 เนื่ องจำกมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญมี
รำคำต่ำกว่ำรำคำใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญ
23. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำน
ได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ของส่วนงำน ทั้งนี้ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนของบริ ษทั คือคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่ วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์
และบริ กำร บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน ดังนี้
1. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ
2. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสัตว์เลี้ยง
3. ส่วนงำนผลิตและจำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนดำเนินงำนเป็ นส่วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น
ผูม้ ี อำนำจตัดสิ น ใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนิ นงำนของแต่ละหน่ วยธุ รกิ จแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน บริ ษทั ฯประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำ
จำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนใน
งบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรธุรกิจกับ
บุคคลภำยนอก
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ข้อมูลรำยได้และขำดทุนของส่วนงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)

รำยได้จำกกำรขำยให้ลูกค้ำภำยนอก
รวมรำยได้
ผลกำรดำเนินงำน
กำไร (ขำดทุน) ของส่ วนงำน
กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) อื่น
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ขำดทุนก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้
ขำดทุนสำหรับงวด

ส่วนงำนในประเทศ
ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำร
ส่วนงำนธุรกิจ
สัตว์น้ ำ
ผลิตอำหำรสัตว์เลี้ยง
2562
2561
2562
2561
911
484
48
38
911
484
48
38
6

(1)

4

2

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
ส่วนงำนต่ำงประเทศ
ส่วนงำนผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ
รวมส่วนงำน
2562
2561
2562
2561
19
22
978
544
19
22
978
544
17

(7)

27

(6)

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
2562
2561
(421)
(421)
(2)

-

งบกำรเงินรวม
2562
2561
557
544
557
544
25
(761)
2
35
(33)

(6)
1
(9)
(34)

(732)
91
(641)

(48)
(5)
(53)
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รำยได้จำกกำรขำยให้ลูกค้ำภำยนอก
รวมรำยได้
ผลกำรดำเนินงำน
กำไร (ขำดทุน) ของส่ วนงำน
กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) อื่น
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ขำดทุนก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้
ขำดทุนสำหรับงวด

ส่วนงำนในประเทศ
ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำร
ส่วนงำนธุรกิจ
สัตว์น้ ำ
ผลิตอำหำรสัตว์เลี้ยง
2562
2561
2562
2561
2,567
1,279
139
142
2,567
1,279
139
142
5

3

10

4

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน
ส่วนงำนต่ำงประเทศ
ส่วนงำนผลิตและจำหน่ำย
กระแสไฟฟ้ำ
รวมส่ วนงำน
2562
2561
2562
2561
74
51
2,780
1,472
74
51
2,780
1,472
15

(27)

30

(20)

ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
2562
2561
(1,201)
(1,201)
(12)

-

งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,579
1,472
1,579
1,472
18
(772)
5
(32)
(101)

(20)
2
6
36
(92)

(882)
79
(803)

(68)
(10)
(78)
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24. ภำระผูกพันและหนีส้ ินที่อำจเกิดขึน้
24.1 สัญญำขำยไฟฟ้ำ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศมีสัญญำขำยไฟฟ้ำกับบริ ษทั แห่ งหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยสัญญำ
ดังกล่ำวมีอำยุ 15 ปี นับตั้งแต่กำหนดกำรเดินเครื่ องเชิงพำณิ ชย์ ปริ มำณกำรขำยและรำคำขำยไฟฟ้ำเป็ นไปตำมที่ระบุไว้
ในสัญญำ
24.2 สัญญำรับบริกำรน้ำพุร้อน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั ย่อยหลำยแห่งในต่ำงประเทศมีภำระผูกพันตำมสัญญำรับบริ กำรน้ ำพุร้อนกับบริ ษทั ที่ไม่
เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่งเป็ นจำนวนเงินเดือนละ 0.4 ล้ำนเยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 15 ปี นับตั้งแต่วนั
เริ่ มจำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิ ชย์
ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และเดือนมกรำคม 2561 บริ ษทั ย่อยได้เข้ำลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจเพื่อ ยกเว้นค่ำบริ กำร
น้ ำพุร้อนกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำว ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำ
24.3 สัญญำจ้ ำงบริหำรและบำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในต่ำงประเทศมีภำระผูกพันตำมสัญญำจ้ำงบริ หำรและบำรุ งรักษำโรงไฟฟ้ ำ
กับบริ ษทั ที่ ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเป็ นจำนวนเงินเดือนละ 0.1 ล้ำนเยนต่อเดือน ต่อโรงไฟฟ้ ำ สัญญำดังกล่ำวมี อำยุ 5 ปี
นับตั้งแต่ได้รับมอบโครงกำร โดยสำมำรถต่อสัญญำได้อีกครั้งละ 5 ปี ซึ่งมีระยะเวลำสู งสุ ด 15 ปี ภำยใต้เงื่อนไขเดิม
24.4 สัญญำกำหนดสิทธิใช้ พื้นที่
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศ มีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำกำหนดสิ ทธิใช้พ้นื ที่กบั บริ ษทั
ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเพื่อดำเนิ นโครงกำรผลิตไฟฟ้ ำพลังงำนลมเป็ นจำนวนเงินเดือนละ 0.1 ล้ำนเยนต่อเดือนต่อ
โรงไฟฟ้ำ สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 21 ปี นับแต่วนั ลงนำมในสัญญำ
24.5 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมีรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนจำนวนเงินประมำณ 0.1 ล้ำนบำท ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้ อและติดตั้ง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศมีรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนจำนวนเงินประมำณ 2,351 ล้ำนเยน (31 ธันวำคม 2561
: 2,351 ล้ำนเยน) ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
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24.6 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ ำและบริกำร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำรและสัญญำบริ กำรสำหรับสิ่ งอำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ และเช่ำยำนพำหนะ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำบริ กำรที่บอกเลิก
ไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 กันยำยน 2562 31 ธันวำคม 2561 30 กันยำยน 2562 31 ธันวำคม 2561
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
1.00
2.00
0.88
2.00
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
0.30
0.50
0.30
0.50
24.7 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯ เหลืออยู่เป็ น
จำนวน 8 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2561 : 8 ล้ำนบำท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วย หนังสื อค้ ำประกันเพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำทั้งจำนวน
25. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
25.1 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่สำคัญดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เยน

หนี้สินทำงกำรเงิน
30 กันยำยน 2562
31 ธันวำคม 2561
(ล้ำน)
(ล้ำน)
1,930
2,060

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
30 กันยำยน 2562
31 ธันวำคม 2561
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
30.77
32.61
0.29
0.29
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25.2 ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั ต่อไปนี้ บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมดังนี้
(หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ำด้ วยมูลค่ำยุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ตรำสำรทุน
ตรำสำรหนี้*
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
หนี้สินที่เปิ ดเผยด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
หุ้นกู้

66
-

320
-

0.03

0.03

-

-

66
0.03

320
0.03

-

-

89

39

-

-

89

39

-

-

719

914

-

-

719

914

* ระดับ 2 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้รำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนที่ประกำศโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน

ในระหว่ำงงวดปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
26. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัต ถุป ระสงค์ใ นกำรบริ หำรจัด กำรทุน ที่ สำคัญของบริ ษทั ฯ คือกำรจัดให้มีซ่ึ ง โครงสร้ ำงทุน ที่ เหมำะสมเพื่อ สนับ สนุ น
กำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถ้ ื อหุ้น โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 กลุ่มบริ ษทั มี
อัตรำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 2.72 : 1 (31 ธันวำคม 2561: 3.11 : 1) และเฉพำะบริ ษทั ฯ มีอตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ำกับ 1.50 : 1
( 31 ธันวำคม 2561: 1.75 : 1 )
27. กำรประกำศใช้ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับอัตรำค่ำชดเชยกรณีเลิกจ้ ำง
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่ งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน
นั้นได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว โดยกฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562
เป็ นต้นไป ซึ่ งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน บริ ษทั บันทึก
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็ จในงวด
งบกำรเงินรวมจำนวน 4,070,272 บำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำนวน 1,825,545 บำท
28. กำรอนุมตั ิงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2562
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