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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
(ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) 
ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปต่องบการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตกำรสอบทำน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล โดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบ  
ดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทานได ้

ข้อสรุป 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมลูและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น 

โดยมิไดเ้ป็นการให้ขอ้สรุปอย่างมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอให้สังเกตตามหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินรวมระหว่างกาล ขอ้ 1.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวน 
104 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ 1,311 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนใหญ่ของหน้ีสินหมุนเวียนประกอบดว้ย การออกตัว๋แลกเงินกบับริษทัและ
บุคคลอ่ืนรวมทั้งส้ิน 30 ลา้นบาท ท่ีครบก าหนดจ่ายคืนในไตรมาสท่ีส่ีปี 2562 ทั้งจ านวน ตัว๋สัญญาใช้เงินจากสถาบนัการเงินท่ีครบ
ก าหนดจ่ายคืนในไตรมาสท่ีหน่ึงปี 2563 จ านวน 140 ลา้นบาท หุ้นกูท่ี้จะถึงก าหนดไถ่ถอนในไตรมาสท่ีสองและสามของปี 2563 
จ านวนเงิน 200 ลา้นบาท และ 320 ลา้นบาท ตามล าดบั (ในไตรมาสท่ีสาม ปี 2562 บริษทัไม่สามารถจ่ายช าระคืนหุ้นกู ้คร้ังท่ี 2/2561 
จ านวน 319.50 ล้านบาท ซ่ึงครบก าหนดในวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562) และเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 1,930 ลา้นเยน 
(เทียบเท่า 554 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯ ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากูย้ืม
เงินได ้ซ่ึงถือเป็นการผิดเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู ้ท  าให้ธนาคารผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่าวคืนทนัที 

นอกจากน้ีระหว่างงวดปี 2562 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดก้ารด าเนินต่างๆ ดงัน้ี 

1) หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561 จ านวน 319.50 ลา้นบาท มีก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 บริษทัฯ ยงัไม่ไดจ้่ายช าระ ทั้งน้ีตามมติ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี16/2562 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2562 มีมติแจง้เหตุการณ์การผิดนดัไม่ช าระหน้ีหุ้นกู ้โดยมีมติ
ก าหนดให้เรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู้ในวนัท่ี 2 กันยายน 2562 เพื่อขอขยายระยะเวลาการช าระไถ่ถอนเงินต้นหุ้นกู ้ด ังกล่าว 
ออกไป 330 วนั นับแต่วนัครบก าหนดไถ่ถอน ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยบริษทัจะช าระ
ดอกเบ้ียปกติของงวดวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 จ านวนประมาณ 5.71 ลา้นบาท ในวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 และบริษทัจะขอแกไ้ข
อตัราดอกเบ้ียปกติจากอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 ต่อปี เพ่ิมขึ้นอีกอตัราร้อยละ 0.50 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี 
โดยบริษทัจะช าระดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นงวดถดัไปในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 จ านวนเงิน
ประมาณ 6.11 ลา้นบาท,วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2563 จ านวนเงินประมาณ 6.11 ลา้นบาท และวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 จ านวนเงิน 10.18 
ลา้นบาท รวมเป็นดอกเบ้ียท่ีช าระทั้งหมดนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดช าระ (วนัท่ี 2 สิงหาคม 2562) ถึงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 เป็น
เงินจ านวน 22.39 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 ผูถื้อหุ้นกู ้1 ราย ไดย่ื้นฟ้องต่อศาลแพ่ง ให้บริษทัจ่ายช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียผิดนดัจ านวนเงิน
รวม 4,098,438.39 บาท 

ทั้งน้ีผลการประชุมผูถื้อหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 เพื่อพิจารณาแผนขยายระยะเวลาหุ้นกู ้มูลค่า 319.50 ลา้นบาท 
และขอผอ่นผนัการเรียกเก็บอตัราดอกเบ้ียผิดนดั ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัแผนขยายระยะเวลาการช าระไถ่ถอนเงินตน้ของหุ้นกู้
คร้ังท่ี 2/2561 มูลค่า 319.50 ลา้นบาท ซ่ึงครบก าหนดไถ่ถอนเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 โดยขยายระยะเวลาการช าระไถ่ถอนเงิน
ตน้ของหุ้นกูน้ี้ออกไปถึงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 หรือขยายไป 330 วนั อตัราดอกเบ้ีย 7.75% แต่ท่ีประชุมไม่อนุมติัผ่อนผนัยกเวน้
อตัราดอกบ้ียผิดนดัช าระ ตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2562 เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการ
โอนเงินดอกเบ้ียผิดนดัในอตัรา 2% (เพ่ิมเติมจากท่ีบริษทัฯ จ่ายไปแลว้ 7.25%) ของหุ้นกู ้ซ่ึงค านวณตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 
ถึงวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 เป็นจ านวนเงิน 0.61 ลา้นบาท 
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ส าหรับหุ้นกู้คร้ังที่ 3/2561 จ านวน 134 ล้านบาท ครบก าหนด 3 กันยายน 2562 เม่ือวนัที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทฯ  
ไดด้ าเนินการโอนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียงวดสุดทา้ยของหุ้นกูใ้นอตัราปกติ 7.25% จ านวน 136.45 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียผิดนดั 
3 วนั (ในอตัรา 9.25%) จ านวน 0.10 ลา้นบาท ซ่ึงค านวณตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 ของหุ้นกู ้

บริษทัมีแผนการจ่ายช าระหุ้นกู ้ที่จะครบก าหนดไถ่ถอนในอนาคต ตามที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหว่างกาล ขอ้ 18.2 

2) ตัว๋สัญญาใชเ้งินจากสถาบนัการเงิน ฉบบัท่ี 1 จ านวน 100 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.05 ต่อปี ก าหนดช าระคืนในวนัท่ี  
9 ตุลาคม 2562  เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2562 บริษทัไดไ้ถ่ถอนตัว๋แลกเงินท่ีครบก าหนดจ านวน 100 ลา้นบาท และไดอ้อกตัว๋ฉบบัใหม่ 
จ านวน 80 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 31 มกราคม 2563  

ตัว๋สัญญาใช้เงินจากสถาบนัการเงิน ฉบับท่ี 2 จ านวน 50 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.05 ต่อปี ก าหนดช าระคืนในวนัท่ี  
31 กรกฎาคม 2562 ปัจจุบนับริษทัฯ ไดจ้่ายช าระแลว้จ านวน 10 ลา้นบาท คงเหลือท่ียงัมิไดจ้่ายช าระจ านวน 40 ลา้นบาท  
โดยบริษทัฯ ไดเ้จรจาขอผ่อนผนักบัธนาคารผูใ้ห้กูเ้ม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ดอ้นุมติัออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
จ านวน 40 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 และขอเรียกเก็บดอกเบ้ียผิดนัด
ระหว่างวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562  เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 บริษทัไดไ้ถ่ถอนตัว๋แลกเงินท่ีครบก าหนด
จ านวน 40 ลา้นบาท และไดอ้อกตัว๋ฉบบัใหม่ จ านวน 40 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีก าหนดช าระคืนในวนัท่ี 
31 มกราคม 2563 

3) ส าหรับภาระหน้ีกบัสถาบนัการเงินระยะยาว จ านวน 1,930 ลา้นเยน (เทียบเท่า 554 ลา้นบาท) (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
18.1) ซ่ึงหน้ีสินระยะยาวดงักล่าวเป็นไปตามสัญญากูเ้งินของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงมีขอ้สัญญาในกรณีผิดนดัก าหนดให้
เม่ือบริษทัมีหน้ีสินอ่ืนใดไม่มีการช าระหน้ีท่ีถึงก าหนด เป็นเหตุกรณีผิดนดั  
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้การชะลอการใชสิ้ทธิ Call Default จากธนาคารผูใ้ห้กู ้สรุปไดด้งัน้ี 
จากกรณีท่ีบริษทัผิดนดัช าระหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2562 จ านวน 319.50 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นเหตุผิดนดั/ผิดสัญญากูเ้งินท่ีบริษทัไดล้งนาม
ไวต้่อธนาคาร ซ่ึงปัจจุบนัธนาคารจะยงัไม่ใช้สิทธิ Call Default จากเหตุการณ์ท่ีบริษทัผิดนัดช าระหุ้นกูต้ามท่ีกล่าวข้างต้น  
โดยมีเง่ือนไขว่า หากมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีธนาคารพิจารณาแลว้เห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีท่ีบริษทั
มีอยูต่่อธนาคาร อาทิเช่น (แต่ไม่จ ากดัอยูเ่พียง) เจา้หน้ีรายอ่ืนของบริษทัใชสิ้ทธิเรียกคืนหน้ี หรือใชสิ้ทธิบงัคบัช าระหน้ี เป็นตน้ 
ธนาคารมีความจ าเป็นตอ้งใชสิ้ทธิในการ Call Default กบับริษทัทนัที 
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อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระหว่างการด าเนินต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) การจ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7) ทั้งน้ีตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จ าหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนใตพ้ิภพ (Geothermal Energy) ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกนัท่ี โออาซาทซึรูมิ เบบปุ จงัหวดัโออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่ น 
และเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ลว้ รวมจ านวน 15 โครงการ (“โครงการโรงไฟฟ้า”) โดยมีราคาซ้ือขายประมาณ 320 ลา้นเยนต่อ  
1 โครงการ หรือประมาณ 91.71 ลา้นบาท ต่อ 1 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่ต ่ากว่า 4,800 ลา้นเยน (ประมาณ 1,375.69 
ลา้นบาท) และต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยไดท้  าสัญญาจะซ้ือจะขายโครงการโรงไฟฟ้ากบัผูซ้ื้อ (Relocation Group) 
โดยได้รับช าระเงินมัดจ า จ านวน 200 ล้านเยน (ประมาณ 59.98 ล้านบาท) ทั้งน้ีตามสัญญาจะซ้ือจะขายฯ ระบุให้ผูซ้ื้อ 
(Relocation Group) จ่ายเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 4,600 ลา้นเยน ภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ไดโ้อนสิทธ์ิและภาระผูกพนัตามสัญญา 
จะซ้ือจะขายให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. และขยายเวลาเป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2562 บริษทัยอ่ย ไดรั้บเงินมดัจ าแลว้จ านวน 400 ลา้นเยน (ประมาณ 116.28 ลา้นบาท) 

ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บเงินมดัจ ารวมทั้งส้ินจ านวน 600 ลา้นเยน (ประมาณ 176.26 ลา้นบาท) แสดงไวเ้ป็นเงินมดัจ าภายใตห้น้ีสิน
หมุนเวียนอื่น 

ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 บริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาขายทรัพยสิ์นโครงการไฟฟ้าจ านวน 4 โรง ประกอบดว้ย P-Power สองแห่ง
และโรงไฟฟ้า Lena – 1 สองแห่ง กบั Beppu Forest Power Co., Ltd. ในราคา 800 ลา้นเยน (ประมาณ 232.56 ลา้นบาท)  
และตามบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมการท าสัญญาขายทรัพยสิ์นโครงการไฟฟ้าจ านวน 4 โรง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัก่อน อยา่งไรก็ดีจนถึงปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ปัจจุบนับริษทัฯ คาดว่าจะมีการขยายอายุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ในการจ าหน่ายโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพไม่เกินเดือน
ธนัวาคม 2562 

2) บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขายทรัพยสิ์นต่าง ๆ และหลกัประกนัของหุ้นกู ้ไดแ้ก่ เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย และทรัพยสิ์นท่ีไม่ได้
ใชด้ าเนินกิจการ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงเงินทุนท่ีเพียงพอในการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละตัว๋สัญญาใชเ้งินจากสถาบนัการเงินและช าระคืน
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและภาระผกูพนัในอนาคตเม่ือถึงก าหนด  

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย  
อยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  

 

 

 (นายเจษฎา  หงัสพฤกษ)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3759 

บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 38,180                  20,506                 21,914                  16,396                

เงินลงทนุชัว่คราว

   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - เผ่ือขาย 4 33                         34                        33                         34                       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3, 5 259,122                323,335               421,996                424,980              

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 3, 11 91,659                  -                           -                            -                          

สินคา้คงเหลือ 6 220,144                261,867               45,622                  261,867              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 2,891                    6,096                   2,260                    5,865                  

กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย ท่ีจดัประเภทเป็น

     สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 7 1,135,430             1,197,773            -                            -                          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,747,459             1,809,611            491,825                709,142              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 -                            -                           -                            -                          

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -                            -                           1,870,193             81,807                

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 10 69,759                  323,605               69,759                  323,605              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 5 -                            -                           -                            -                          

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 3, 11 63,775                  169,112               686,056                1,768,561           

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 89,147                  38,685                 89,147                  38,685                

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 663,501                675,301               55,004                  594,978              

ค่าความนิยม 13,202                  13,651                 -                            -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14 10,960                  11,508                 158                       11,490                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 51,315                  89,709                 51,315                  89,708                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 25,551                  7,865                   7,931                    7,865                  

   เงินจ่ายล่วงหนา้ 15 110,312                195,723               47,104                  130,365              

   อ่ืน ๆ 7,002                    5,107                   6,182                    5,096                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 142,865                208,695               61,217                  143,326              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,104,524             1,530,266            2,882,849             3,052,160           

รวมสินทรัพย์ 2,851,983             3,339,877            3,374,674             3,761,302           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 1



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 284,304                549,948               263,392                549,948              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3, 17 249,751                297,769               467,235                293,950              

เงินกูย้มืระยะสั้น 3 284                       -                           -                            -                          

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 1,069,971             1,320,487            1,069,971             1,320,487           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 11,614                  82                        -                            -                          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 173,652                63,335                 2,097                    3,429                  

หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็น

     สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 7 61,621                  70,212                 -                            -                          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,851,197             2,301,833            1,802,695             2,167,814           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 18 206,220                201,352               206,220                201,352              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,658                    4,248                   1,658                    4,248                  

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 26,553                  19,434                 12,283                  19,434                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 234,431                225,034               220,161                225,034              

รวมหนีสิ้น 2,085,628             2,526,867            2,022,856             2,392,848           

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 2



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562

30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 กนัยายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ"

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบียน

      ปี 2561 หุน้สามญั 843,813,359 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 20 843,813               843,813              

      ปี 2562 หุน้สามญั 1,126,101,375 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 20 1,126,101             1,126,101             

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระแลว้

      หุน้สามญั 688,052,034 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 688,052                563,051               688,052                563,051              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 612,680                489,125               612,680                489,125              

ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 41,479                  41,479                 41,479                  41,479                

ก าไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (494,769)               308,155               35,414                  826,772              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (137,932)               (645,645)              (82,652)                 (608,818)             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 766,355                813,010               1,351,818             1,368,454           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,851,983             3,339,877            3,374,674             3,761,302           

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



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

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 556,691           543,187           470,725           521,387           
รายไดอ่ื้น
ดอกเบ้ียรับ 1,802               1,717               2,727               4,870               
โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้โครงการริเวอร์ไซด์ 47,104             -                       47,104             -                       
ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                       -                       3,706               30,595             
อ่ืนๆ 2,362               3,045               8,751               2,901               

รวมรำยได้ 607,959           547,949           533,013           559,753           
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 453,831           468,593           421,765           448,524           
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 23,159             26,699             23,159             25,986             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  54,484             54,634             31,728             45,963             
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 2,275               8,154               -                       -                       
ขาดทนุจากเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 760,819           3,783               760,819           3,783               
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้มื 12,053             -                       4,904               -                       
ตน้ทนุทางการเงิน 32,928             34,073             28,925             34,073             

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,339,549        595,936           1,271,300        558,329           

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 -                       -                       -                       -                       
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (731,590)          (47,987)            (738,287)          1,424               
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (90,502)            5,770               (97,219)            4,887               
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (641,088)          (53,757)            (641,068)          (3,463)              

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,831)              (30,766)            -                       -                       
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 528,718           61,349             528,718           61,349             

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ -                       -                       -                       -                       

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 525,887           30,583             528,718           61,349             
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (115,201)          (23,174)            (112,350)          57,886             

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 22 (0.95)                (0.10)                (0.95)                (0.01)                

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 4



บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 1,579,083         1,472,955         1,321,742         1,421,467         
รายไดอ่ื้น
ดอกเบ้ียรับ 4,946                6,797                11,531              16,959              
โอนกลบัค่าเผ่ือดอ้ยค่าสินทรัพย์ -                       2,898                -                       -                       
โอนกลบัค่าเผ่ือการดว้ยค่าเงินใหกู้ย้มื -                       -                       -                       270,800            
โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       77,775              
ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                       -                       19,910              9,694                
อ่ืนๆ 7,792                40,479              29,939              22,759              

รวมรำยได้ 1,591,821         1,523,129         1,383,122         1,819,454         
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 1,313,923         1,267,606         1,200,908         1,215,416         
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 68,348              67,219              68,348              66,506              
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  178,579            159,702            108,925            132,780            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 10,004              2,208                -                       -                       
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 771,938            2,329                771,938            2,329                
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้โครงการริเวอร์ไซด์ 18,461              -                       18,461              -                       
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 12,053              -                       4,904                -                       
ตน้ทุนทางการเงิน 100,927            92,162              96,711              92,162              

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,474,233         1,591,226         2,270,195         1,509,193         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                       -                       -                       -                       
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ (882,412)          (68,097)            (887,073)          310,261            
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (79,488)            9,773                (95,715)            7,038                
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (802,924)          (77,870)            (791,358)          303,223            

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (18,453)            (8,731)              -                       -                       
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 526,166            (276,443)          526,166            (276,443)          

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ -                       (586)                 -                       (586)                 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 507,713            (285,760)          526,166            (277,029)          
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (295,211)          (363,630)          (265,192)          26,194              

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น) 22 (1.33)                (0.14)                (1.32)                0.54                  

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 5



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

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562

ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทนุ ก าไร (ขาดทนุ)

ส่วนทนุจาก การแปลงค่า จากการวดั จากการ รวม

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน การจ่ายโดยใชหุ้้น งบการเงินท่ีเป็น มูลค่าเงินลงทนุใน ประมาณการตาม องคป์ระกอบอ่ืน รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย หลกัคณิตศาสตร์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

เพ่ิมทนุจดทะเบียน 20 125,001               123,555          -                           -                     -                          -                              -                              -                              -                                248,556                    
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                      -                           -                     (802,924)            (18,453)                  526,166                  -                              507,713                    (295,211)                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 688,052               612,680          41,479                 56,845          (494,769)            (55,280)                  (82,652)                  -                              (137,932)                   766,355                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 563,051               489,125          41,479                 56,845          421,417             (43,795)                  (151,105)                -                              (194,900)                   1,377,017                 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น :

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                      -                           -                     (77,870)              (8,731)                     (276,443)                (586)                        (285,760)                   (363,630)                   
โอนไปก าไร (ขาดทนุ) สะสม -                           -                      -                           -                     (586)                   -                              -                              586                         586                           -                                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 563,051               489,125          41,479                 56,845          342,961             (52,526)                  (427,548)                -                              (480,074)                   1,013,387                 

 

(หน่วย : พนับาท) 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 6



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

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562

ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) ทนุ ก ำไร (ขำดทนุ)

จำกกำรวดัมูลค่ำ จำกกำร รวม

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนทนุจำกกำรจ่ำย เงินลงทนุ ประมำณกำรตำม องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

หมำยเหตุ และช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย หลกัคณิตศำสตร์ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

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

เพ่ิมทนุจดทะเบียน 20 125,001          123,555          -                               -                           -                           -                                           -                                           -                               248,556                 
ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                      -                      -                               -                           (791,358)             526,166                              -                                           526,166                   (265,192)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 688,052          612,680          41,479                     56,845                35,414                (82,652)                               -                                           (82,652)                   1,351,818             

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

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด -                      -                      -                               -                           303,223              (276,443)                             (586)                                    (277,029)                 26,194                   
โอนไปก ำไร (ขำดทนุ) สะสม -                      -                      -                               -                           (586)                    -                                           586                                      586                          -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 563,051          489,125          41,479                     56,845                875,903              (427,548)                             -                                           (427,548)                 1,598,855             

ก ำไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย : พนับำท) 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ี 7



บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (882,412)            (68,097)              (887,073)            310,261             
ปรับรำยกำรท่ีกระทบก ำไร (ขำดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
กำรปรับปรุงตน้ทุนทำงกำรเงิน 100,927             92,162               96,711               92,162               
กำรปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 20,124               (121,015)            (35,367)              (106,693)            
กำรปรับปรุงดว้ยสินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 41,723               (29,374)              17,548               (29,374)              
กำรปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 385                    12,641               1,492                 (2,725)                
กำรปรับปรุงดว้ยเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (218,435)            67,804               164,983             78,443               
กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 112,083             (1,680)                (1,332)                361                    
ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ินและค่ำตดัจ ำหน่ำย 110,148             105,010             4,424                 55,783               
กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหน้ีสิน - ผลประโยชน์พนกังำน 7,119                 1,278                 3,387                 1,278                 
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 9,963                 (2,208)                (19,951)              (9,694)                
กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ 19,958               7,517                 19,958               7,517                 
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
- ขำดทุน (ก ำไร) จำกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย 771,939             2,329                 771,939             2,329                 
- ขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ (77)                     (526)                   (245)                   (526)                   
กำรปรับปรุงอ่ืนท่ีกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน)
- เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย (68)                     (10,827)              (68)                     (10,827)              
- ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินใหกู้ย้มื 5,775                 -                         4,904                 -                         
- ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินจ่ำยล่วงหนำ้โครงกำรริเวอร์ไซด์ 18,461               -                         18,461               -                         
- โอนกลบักำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ -                         (1,415)                -                         (1,415)                
- โอนกลบัค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินใหกู้ย้มื -                         -                         -                         (270,800)            
- โอนกลบัค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (77,775)              
- โอนกลบัค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์น -                         (2,898)                -                         -                         
 - ดอกเบ้ียรับ (4,944)                (6,798)                (11,531)              (16,960)              
รวมกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) 995,081             112,000             1,035,313          (288,916)            

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 112,669             43,903               148,240             21,345               
   ดอกเบ้ียจ่ำย (93,251)              (87,658)              (89,035)              (88,860)              
   ภำษีเงินไดรั้บคืน (จ่ำยออก) (13,731)              (5,746)                -                         (4,280)                
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 5,687                 (49,501)              59,205               (71,795)              

(หน่วย : พนับำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ี 8



บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบกระแสเงินสด (ต่อ) "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ำยสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         (1,014,620)         (1,033)                
เงินสดรับจำกกำรขำยตรำสำรทุนของกิจกำรอ่ืน 145,720 860,127             145,720 860,127             
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือตรำสำรทุนของกิจกำรอ่ืน (6,126)                (624,269)            (6,126)                (624,269)            
เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 366                    526                    245                    526                    
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (17,570)              (23,396)              (4,846)                (23,396)              
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (602)                   (2,307)                -                         (2,307)                
เงินสดจ่ำยเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         (93,352)              (4,183)                (70,029)              
เงินสดรับช ำระจำกเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,491                 -                         1,081,783          81,906               
เงินปันผลรับ 68                      10,827               68                      10,827               
ดอกเบ้ียรับ 7,809                 4,339                 30,260               4,500                 
เงินสดรับ (จ่ำย) อ่ืนจำกกิจกรรมลงทุน
- เงินสดรับเงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน -                         200,500             -                         200,500             
- เงินสดจ่ำยเงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน -                         (90,000)              -                         (90,000)              
- เงินฝำกธนำคำรท่ีติดภำระค ้ำประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (17,685)              (65)                     (65)                     (65)                     
- เงินสดรับเงินมดัจ ำจำกกำรจ ำหน่ำยโรงไฟฟ้ำใตภิ้ภพ 116,280             59,980               -                         -                         
- เงินสดจ่ำยซ้ือล่วงหนำ้ค่ำสินทรัพย์ (7,200)                (65,564)              (7,200)                (65,564)              
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 223,551             237,346             221,036             281,723             

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน

เงินสดรับจำกเงินกูย้มื :-
จำกกำรออกตัว๋แลกเงินและตัว๋สญัญำใชเ้งิน 427,000             286,200             427,000             286,200             
จำกกำรออกหุ้นกู ้ 207,600             653,500             207,600             653,500             
จำกเงินกูย้มืกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 283                    -                         -                         -                         

เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มื :-
หุ้นกูท่ี้ครบก ำหนด (394,500)            (986,200)            (394,500)            (986,200)            
จำกกำรออกตัว๋แลกเงิน (740,000)            (192,200)            (740,000)            (192,200)            
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน (37,666)              (29,479)              (37,666)              (29,479)              

เงินสดท่ีผูเ้ช่ำจ่ำยเพ่ือลดจ ำนวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจำกสญัญำเช่ำกำรเงิน (1,695)                (1,594)                (1,695)                (1,594)                
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นทุน 248,557             -                         248,557             -                         
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 24,570               71,746               24,570               71,746               
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 20,653               5,757                 (259)                   5,757                 
จ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรจดัหำเงินกูแ้ละค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำยหุ้นกู้ (8,330)                (10,998)              (8,330)                (10,998)              
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน (253,528)            (203,268)            (274,723)            (203,268)            

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม
(หน่วย : พนับำท)
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เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ-

ก่อนผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียน (24,290)              (15,423)              5,518                 6,660                 
ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 51,377               8,212                 -                         -                         
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 27,087               (7,211)                5,518                 6,660                 
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดต้นงวด 20,506               48,293               16,396               14,707               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกปลำยงวด (9,413)                (14,823)              -                         -                         
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยงวด 38,180               26,259               21,914               21,367               

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :

รำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงิน
   1)รำยกำรซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ำยช ำระ 3,937                 2,616                 1,113                 2,616                 

2)สินทรัพยไ์ดม้ำภำยใตส้ญัญำเช่ำกำรเงิน -                         1,238                 -                         1,238                 
3)โอนเปล่ียนประเภทจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์

เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน -                         27,176               -                         27,176               
  4)โอนเปล่ียนประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำย

ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขำย 1,135,430          1,228,919          -                         -                         
5)โอนเปล่ียนประเภทเป็นหน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำย
 ท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีถือไวเ้พ่ือขำย 61,621               68,506               -                         -                         
6)โอนกิจกำรบำงส่วนไปยงับริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

โดยมีมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอน มีดงัน้ี
  สินคำ้คงเหลือ -                         -                         198,686             -                         
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -                         -                         613                    -                         
  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ -                         -                         563,097             -                         
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                         -                         415                    -                         
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                         -                         78                      -                         
  ผลประโยชน์พนกังำน -                         -                         10,538               -                         

7)โอนเปล่ียนประเภทจำกเงินจ่ำยล่วงหนำ้เป็นอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 48,000               -                         48,000               -                         
8)โอนเปล่ียนประเภทจำกเงินจ่ำยล่วงหนำ้เป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 24,000               -                         24,000               -                         
9)โอนเปล่ียนประเภทจำกเงินจ่ำยล่วงหนำ้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17,371               -                         -                         -                         

(หน่วย : พนับำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ขอ้มูลบริษทัฯ 

บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน)”) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทั
มหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ จ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ ำ ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯ อยูท่ี่ 69/5 หมู่ท่ี 5 ถนนพระรำม 2 (กม. 71) ต ำบลบำงขนัแตก อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงครำม 

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

1.2 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ ำนวน 104 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ 
1,311 ล้ำนบำท) ซ่ึงส่วนใหญ่ของหน้ีสินหมุนเวียนประกอบด้วย กำรออกตั๋วแลกเงินกับบริษทัและบุคคลอ่ืนรวมทั้งส้ิน  
30 ลำ้นบำท ท่ีครบก ำหนดจ่ำยคืนในไตรมำสท่ีส่ี ปี 2562 ทั้งจ ำนวน ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน ท่ีครบก ำหนดจ่ำยคืน
ในไตรมำสท่ีหน่ึง ปี 2563 จ ำนวน 140 ลำ้นบำท หุ้นกูท่ี้จะถึงก ำหนดไถ่ถอนในไตรมำสท่ีสองและสำม ของปี 2563 จ ำนวน
เงิน 200 ลำ้นบำท และ 320 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (ในไตรมำสท่ีสำม ปี 2562 บริษทัไม่สำมำรถจ่ำยช ำระคืนหุ้นกู ้คร้ังท่ี 2/2561 
จ ำนวน 319.50 ลำ้นบำท ซ่ึงครบก ำหนดในวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562) และเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 1,930 ลำ้น
เยน (เทียบเท่ำ 554 ลำ้นบำท) ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนตำมท่ีระบุไวใ้น
สัญญำกูย้ืมเงินได ้ซ่ึงถือเป็นกำรผิดเง่ือนไขตำมสัญญำเงินกู ้ท  ำให้ธนำคำรผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่ำวคืนทนัที  

นอกจำกน้ีระหว่ำงงวดปี 2562 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดก้ำรด ำเนินต่ำงๆ ดงัน้ี 

1) หุ้นกู้คร้ังท่ี 2/2561 จ ำนวน 319.50 ล้ำนบำท มีก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 บริษัทฯ ยงัไม่ได้จ่ำยช ำระ  
ทั้งน้ีตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี16/2562 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2562 มีมติแจง้เหตุกำรณ์กำรผิดนดัไม่
ช ำระหน้ีหุ้นกู ้โดยมีมติก ำหนดให้เรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 เพื่อขอขยำยระยะเวลำกำรช ำระไถ่
ถอนเงินต้นหุ้นกู ้ด ังกล่ำว ออกไป 330 วนั นับแต่วนัครบก ำหนดไถ่ถอน ซ่ึงจะครบก ำหนดไถ่ถอนวนั ท่ี  
2 กรกฎำคม 2563 โดยบริษทัจะช ำระดอกเบ้ียปกติของงวดวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 จ ำนวนประมำณ 5.71 ลำ้นบำท ใน
วนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 และบริษทัจะขอแกไ้ขอตัรำดอกเบ้ียปกติจำกอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 ต่อปี เพ่ิมขึ้นอีกอตัรำ
ร้อยละ 0.50 ต่อปี เป็นอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี โดยบริษัทจะช ำระดอกเบ้ียท่ีจะได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นกู้ในงวดถดัไปในวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2562 จ ำนวนเงินประมำณ 6.11 ลำ้นบำท,วนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2563 
จ ำนวนเงินประมำณ 6.11 ลำ้นบำท และวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 จ ำนวนเงิน 10.18 ลำ้นบำท รวมเป็นดอกเบ้ียท่ีช ำระทั้งหมด
นบัแต่วนัท่ีครบก ำหนดช ำระ (วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562) ถึงวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 เป็นเงินจ ำนวน 22.39 ลำ้นบำท  
เม่ือวนัที่ 27 สิงหำคม 2562 ผูถื้อหุ้นกู ้1 รำย ไดย่ื้นฟ้องต่อศำลแพ่ง ให้บริษทัจ่ำยช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียผิดนดั
จ ำนวนเงินรวม 4,098,438.39 บำท 

ทั้ งน้ี ผลกำรประชุมผู ้ถือหุ้ นกู้คร้ังท่ี  1/2562 ในวันท่ี  2 กันยำยน 2562 เพื่ อพิ จำรณำแผนขยำยระยะเวลำหุ้ นกู้  
มูลค่ำ 319.50 ลำ้นบำท และขอผ่อนผนักำรเรียกเก็บอตัรำดอกเบ้ียผิดนัด ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัแผนขยำยระยะเวลำ
กำรช ำระไถ่ถอนเงินต้นของหุ้น กู้ค ร้ังท่ี  2/2561 มูลค่ำ 319.50 ล้ำนบำท ซ่ึงครบก ำหนดไถ่ถอนเม่ือวัน ท่ี  
2 สิงหำคม 2562 โดยขยำยระยะเวลำกำรช ำระไถ่ถอนเงินต้นของหุ้นกู้ น้ีออกไปถึงวันท่ี  2 กรกฎำคม 2563  



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2562 

 12 

หรือขยำยไป 330 วนั อตัรำดอกเบ้ีย 7.75% แต่ท่ีประชุมไม่อนุมติัผ่อนผนัยกเวน้อตัรำดอกบ้ียผิดนดัช ำระ ตั้งแต่วนัท่ี  
2 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2562 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรโอนเงินดอกเบ้ียผิดนดัใน
อตัรำ 2% (เพ่ิมเติมจำกท่ีบริษทัฯ จ่ำยไปแล้ว 7.25%) ของหุ้นกู้ ซ่ึงค ำนวณตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 5 
กนัยำยน 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 0.61 ลำ้นบำท 

ส ำหรับหุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2561 จ ำนวน 134 ลำ้นบำท ครบก ำหนด 3 กนัยำยน 2562 เม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2562 บริษทัฯ ได้
ด ำเนินกำรโอนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ยของหุ้นกูใ้นอตัรำปกติ 7.25% จ ำนวน 136.45 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ีย
ผิดนัด 3 วนั (ในอตัรำ 9.25%) จ ำนวน 0.10 ลำ้นบำท ซ่ึงค ำนวณตั้งแต่วนัท่ี 3 กนัยำยน 2562 ถึงวนัท่ี 5 กนัยำยน 2562 
ของหุ้นกู ้

บริษทัมีแผนกำรจ่ำยช ำระหุ้นกูที้่จะครบก ำหนดไถ่ถอนในอนำคต ตำมที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินระหว่ำงกำล ขอ้ 18.2 

2) ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน ฉบบัที่ 1 จ ำนวน 100 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.05 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืน
ในวนัท่ี 9 ตุลำคม 2562 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลำคม 2562 บริษทัไดไ้ถ่ถอนตัว๋แลกเงินท่ีครบก ำหนดจ ำนวน 100 ลำ้นบำท และ
ไดอ้อกตัว๋ฉบบัใหม่ จ ำนวน 80 ลำ้นบำท มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 31มกรำคม 
2563  

ตัว๋สัญญำใช้เงินจำกสถำบนักำรเงิน ฉบบัท่ี 2 จ ำนวน 50 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.05 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืน
ในวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2562 ปัจจุบนับริษทัฯไดจ้่ำยช ำระแลว้จ ำนวน 10 ลำ้นบำท คงเหลือท่ียงัมิไดจ้่ำยช ำระจ ำนวน 
40 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดเ้จรจำขอผ่อนผนักบัธนำคำรผูใ้ห้กู ้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 ธนำคำรผูใ้ห้กูไ้ดอ้นุมติั
ออกตัว๋สัญญำใช้เงิน จ ำนวน 40 ลำ้นบำท โดยมีระยะเวลำเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2562 ถึง 31 ตุลำคม 2562 
และขอเรียกเก็บดอกเบ้ียผิดนดัระหว่ำงวนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 16 สิงหำคม 2562  เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 
บริษทัไดไ้ถ่ถอนตัว๋แลกเงินท่ีครบก ำหนดจ ำนวน 40 ลำ้นบำท และไดอ้อกตัว๋ฉบบัใหม่ จ ำนวน 40 ลำ้นบำท มีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 

3) ส ำหรับภำระหน้ีกบัสถำบนักำรเงินระยะยำว จ ำนวน 1,930 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 554 ลำ้นบำท) (หมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 18.1) ซ่ึงหน้ีสินระยะยำวดงักล่ำวเป็นไปตำมสัญญำกูเ้งินของสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ซ่ึงมีขอ้สัญญำใน
กรณีผิดนดัก ำหนดให้เม่ือบริษทัมีหน้ีสินอ่ืนใดไม่มีกำรช ำระหน้ีท่ีถึงก ำหนด เป็นเหตุกรณีผิดนดั  

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2562 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้กำรชะลอกำรใชสิ้ทธิ Call Default จำกธนำคำรผูใ้ห้กู ้สรุป
ไดด้งัน้ี จำกกรณีท่ีบริษทัผิดนดัช ำระหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2562 จ ำนวน 319.50 ลำ้นบำท ซ่ึงถือเป็นเหตุผิดนัด/ผิดสัญญำกู้
เงินท่ีบริษทัไดล้งนำมไวต้่อธนำคำร ซ่ึงปัจจุบนัธนำคำรจะยงัไม่ใช้สิทธิ Call Default จำกเหตุกำรณ์ท่ีบริษทัผิดนัด
ช ำระหุ้นกูต้ำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ โดยมีเง่ือนไขว่ำ หำกมีเหตุกำรณ์ใด ๆ ท่ีธนำคำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ อำจมีผลกระทบ
ต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีท่ีบริษทัมีอยู่ต่อธนำคำร อำทิเช่น (แต่ไม่จ ำกดัอยู่เพียง) เจำ้หน้ีรำยอ่ืนของบริษทัใช้
สิทธิเรียกคืนหน้ี หรือใช้สิทธิบังคบัช ำระหน้ี เป็นต้น ธนำคำรมีควำมจ ำเป็นต้องใช้สิทธิในกำร Call Default กับ
บริษทัทนัที 
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อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูใ่นระหว่ำงกำรด ำเนินต่ำงๆ ดงัน้ี 

- กำรจ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 7) ทั้งน้ีตำมมติท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (Geothermal Energy) ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกนัท่ี โออำซำทซึรูมิ เบบปุ จงัหวดัโออิตะ 
ในประเทศญ่ีปุ่ น และเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ รวมจ ำนวน 15 โครงกำร (“โครงกำรโรงไฟฟ้ำ”) โดยมีรำคำซ้ือขำย
ประมำณ 320 ลำ้นเยนต่อ 1 โครงกำร หรือประมำณ 91.71 ลำ้นบำท ต่อ 1 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ินไม่ต ่ำกว่ำ 
4,800 ลำ้นเยน (ประมำณ 1,375.69 ลำ้นบำท) และต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561 บริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะ
ขำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำกับผูซ้ื้อ (Relocation Group) โดยได้รับช ำระเงินมัดจ ำ จ ำนวน 200 ล้ำนเยน (ประมำณ  
59.98 ล้ำนบำท) ทั้งน้ีตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยฯระบุให้ผูซ้ื้อ (Relocation Group) จ่ำยเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 
4,600 ลำ้นเยน ภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ไดโ้อนสิทธ์ิและภำระผูกพนัตำม
สัญญำจะซ้ือจะขำยให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. และขยำยเวลำเป็นวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 

เม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2562 บริษทัยอ่ย ไดรั้บเงินมดัจ ำแลว้จ ำนวน 400 ลำ้นเยน (ประมำณ 116.28 ลำ้นบำท) 

ทั้งน้ีบริษทัได้รับเงินมัดจ ำรวมทั้งส้ินจ ำนวน 600 ล้ำนเยน (ประมำณ 176.26 ล้ำนบำท) แสดงไวเ้ป็นเงินมัดจ ำ 
ภำยใตห้น้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 บริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำขำยทรัพยสิ์นโครงกำรไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง ประกอบด้วย  
P-Power สองแห่งและโรงไฟฟ้ำ Lena – 1 สองแห่ง กับ  Beppu Forest Power Co., Ltd. ในรำคำ 800 ล้ำนเยน 
(ประมำณ 232.56 ลำ้นบำท) และตำมบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมกำรท ำสัญญำขำยทรัพยสิ์นโครงกำรไฟฟ้ำจ ำนวน  
4 โรง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัก่อน อยำ่งไรก็ดี จนถึงปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั 

ปัจจุบันบริษทัฯ คำดว่ำจะมีกำรขยำยอำยุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใน กำรจ ำหน่ำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 
ไม่เกินเดือนธนัวำคม 2562 

- บริษทัฯ มีแผนท่ีจะขำยทรัพยสิ์นต่ำงๆ และหลกัประกันของหุ้นกู้ ได้แก่ เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย และ
ทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ช้ด ำเนินกิจกำร เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงเงินทุนท่ีเพียงพอในกำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละตัว๋สัญญำใช้เงินจำก
สถำบนักำรเงินและช ำระคืนเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและภำระผกูพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด  

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ดงักล่ำวขำ้งตน้ แสดงให้เห็นว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อย่ำงมีนยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัอย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทั
เช่ือมัน่ว่ำสำมำรถจดัหำเงินทุนเพ่ิมเติมไดเ้พียงพอในกำรด ำเนินงำนและช ำระภำระผกูพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด ดงันั้น 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่ำกลุ่มบริษทัจะสำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ือง งบกำรเงินน้ีจึงถูกจดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑ์กำรบญัชี
ส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ไดร้วมกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่หรือรำยกำรปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ซ่ึงอำจจ ำเป็นหำกกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีจะไดรั้บจำกสินทรัพยอ์ำจจะ
นอ้ยกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีอยำ่งมีนยัส ำคญั และอำจจะมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นเพ่ิมเติม หำกกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 

2.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล โดยบริษทั
เลือกเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ อย่ำงไรก็ตำม ไดมี้กำรขยำยกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเพ่ิมเติมเช่นเดียวกบั
งบกำรเงินประจ ำปี 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด ดงันั้นจึงเน้นกำรให้
ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกำร เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ 
ผูใ้ชง้บกำรเงินควรใชง้บกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควบคู่ไปกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัน้ีจดัท ำขึ้นเป็นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงินฉบบัน้ีเป็นภำษำอ่ืนตอ้งให้สอดคลอ้งกบังบกำรเงิน
ฉบบัภำษำไทย 

2.2 เกณฑใ์นกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และ
ไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

2.3 นโยบำยกำรบญัชี 
งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชส้ ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงิน

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

2.3.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกรำคม 2562 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมี
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้ แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวส่วนใหญ่ไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำร
เปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้

กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีฉบบัที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี  15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอื่น มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยไดท่ี้
เกิดขึ้นจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมี
สิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
พิจำรณำขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 

2.3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงักล่ำวไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมู ลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณ
กำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำร
เก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัที่มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินหำกน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมี
ระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

 กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้ง
จดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัที่ 17 

 ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีตอ่งบกำรเงินหำกมีกำรน ำ
มำตรฐำนฉบบัน้ีมำถือปฏิบติั 

2.4 กำรประมำณกำร 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบักำรรับรู้ และกำร
วดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร 
และขอ้สมมติฐำนท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร  

กำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำน รวมถึงแหล่งขอ้มูลส ำคญัท่ีน ำมำใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
เหมือนกบัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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3. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่ำงงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ
โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  ช่ือ ประเภทธุรกิจ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ผลิตอำหำรสัตวน์ ้ำ และอำหำรสัตวเ์ล้ียง ถือหุ้นทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั จ ำหน่ำยวตัถุดิบอำหำรสัตว ์ ถือหุ้นทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน ถือหุ้นทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
Tluxe Holdings Limited กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Geothermal Power A Company 

Limited 
ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 

Geothermal Power B Companny 
Limited 

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 

PPSN Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Sumo Power Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
P Green Energy Companny Limited ให้ค  ำปรึกษำ จดักำร วำงแผนเก่ียวกบัธุรกิจ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
M-Luxe Energy Co., Ltd. ธุรกิจพฒันำบ่อน ้ำพุร้อน เป็นบริษทัร่วม ถือหุ้นโดยบริษทั 
Aulux Power Co., Ltd. ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม กรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์เล้ียงชนิด

อดัเมด็แห้ง 
ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

ให้ค  ำปรึกษำดำ้นกำรบริหำรจดักำรกำรเงิน ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2562 
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3.1 รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบับคุคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
ขำยสินค้ำ      
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์        
      (ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - 0.02 - รำคำทุน 

     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 56.50 38.00 - 38.00 ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสัญญำ 
รำยได้ค่ำบริกำร      
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์        
        (ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - 7.05 - รำคำตำมสัญญำ 

ดอกเบีย้รับ      
     บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั - - 0.41 2.00 อตัรำร้อยละ 6 – 8.25ต่อปี 
     Sumo Power Co., Ltd. - - 1.69 2.00 อตัรำร้อยละ 8 ต่อปี 

Geothermal Power A Co., Ltd. - - 0.01 - อตัรำร้อยละ 6.50 ต่อปี 
Geothermal Power B Co., Ltd. - - 0.01 - อตัรำร้อยละ 6.50 ต่อปี 
P Green Energy Companny       
Limited 

- - 0.08 - อตัรำร้อยละ 6.50 ต่อปี 

Tluxe Holdings Limited - - 0.01 - อตัรำร้อยละ 6.50 ต่อปี 
M-Luxe Energy Co., Ltd. 0.35 1.00 - - อตัรำร้อยละ 3 ต่อปี 

     บริษทั เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั 
   (มหำชน) 

- 1.00 - 1.00 อตัรำร้อยละ 5 - 7 ต่อปี 

Aulux Power Co., Ltd. 0.85 1.00 - - อตัรำร้อยละ 3 ต่อปี 
ซ้ือสินค้ำส ำเร็จรูป      
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์        
        (ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - 418.27 - ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสัญญำ 

ซ้ือวัตถุดิบ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 15.95 10.00 - 10.00 รำคำตลำด 
ค่ำท่ีปรึกษำ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) - 1.00 - 1.00 รำคำตำมสัญญำ 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2562 
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รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบับุคคลและบริษทัที่เก่ียวข้องกนัท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
ขำยสินค้ำ      

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์        
      (ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - 6.10 - รำคำทุน 

บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 135.21 142.00 - 142.00 ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสัญญำ 
รำยได้ค่ำบริกำร      

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

- - 24.59 - รำคำตำมสัญญำ 

ดอกเบีย้รับ      
     บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั - - 5.08 7.24 อตัรำร้อยละ 6  –  8.25ตอ่ปี 
     Sumo Power Co., Ltd. - - 5.01 5.03 อตัรำร้อยละ 8 ต่อปี 

Geothermal Power A Co., Ltd. - - 19.98 - อตัรำร้อยละ 6.50 ต่อปี 
Geothermal Power B Co., Ltd. - - 15.14 - อตัรำร้อยละ 6.50 ต่อปี 
P Green Energy Companny                  

Limited 
- - 0.24 0.26 อตัรำร้อยละ 6.5  ต่อปี 

Tluxe Holdings Limited - - 0.01 - อตัรำร้อยละ 6.50 ต่อปี 
M-Luxe Energy Co., Ltd. 1.64 2.00 - - อตัรำร้อยละ 3 ต่อปี 

     บริษทั เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั 
       (มหำชน) 

- 2.00 - 2.00 อตัรำร้อยละ 5 - 7 ต่อปี 

Aulux Power Co., Ltd. 1.94 1.00 - - อตัรำร้อยละ 3 ต่อปี 
ซ้ือสินค้ำส ำเร็จรูป      

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

- - 1,184.13 - ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสัญญำ 

ซ้ือวัตถุดิบ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 39.45 33.00 - 33.00 รำคำตลำด 
ค่ำท่ีปรึกษำ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 0.76 2.00 - 2.00 รำคำตำมสัญญำ 

 

 

 

 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2562 
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3.2 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน

2562 
31 ธนัวำคม

2561 
30 กนัยำยน

2562 
31 ธนัวำคม

2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 5)     
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 97,639 - 
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 13,114 30,565 - 30,565 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,114 30,565 97,639 30,565 
ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 5)     
     บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั - - 360 24,212 
     PPSN Co., Ltd. - - 55,660 55,698 
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 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 
บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั - - 345 - 
Tluxe Holdings Limited - - 6 - 

     M-Luxe Energy Co., Ltd. 797 5,559 - - 
     Aulux Power Co., Ltd. 3,619 1,662 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรของบริษทัยอ่ย) 31 - - - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,447 7,221 93,916 111,872 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 17,561 37,786 191,555 142,437 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ – กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 17)     
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 416,819 - 
บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 5,866 22,304 - 22,304 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้– กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,866 22,304 416,819 22,304 
เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน – กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 17)     
    บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 4,716 - 10,538 - 
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) - 469 - 469 
     Aulux Power Co., Ltd. 6 - - - 
    Mr. Takashi Nishida 771 1,464 - - 
รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,493 1,933 10,538 469 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน  – กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 11,359 24,237 427,357 22,773 

 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2562 
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เงินให้กูย้ืม 

เงินให้กูย้ืม มีรำยกำรเคล่ือนไหวท่ีมีสำระส ำคญัในระหว่ำงงวด ดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

เงินให้กูย้ืม 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 2562 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ระหว่ำงงวด 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

30 กนัยำยน 2562 
M - Luxe Energy Co., Ltd.* 74,738 - (2,460) 72,278 
Aulux Power Co., Ltd.** 90,271 (2,491) (2,889) 84,891 
รวม 165,009 (2,491) (5,349) 157,169 
หกั : ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (5,775) 71 (5,704) 
สุทธิ 165,009 (8,266) (5,278) 151,465 

  *เงินให้กูยื้มแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และก ำหนดช ำระเรียกคืนในเดือนมีนำคม 2563 และ
เม่ือทวงถำม 

**เงินให้กูยื้มแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และก ำหนดช ำระเรียกคืนในเดือนมีนำคม 2563 และ
เดือนมีนำคม 2564 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กูย้ืม 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 2562 
เพ่ิมขึ้น 

ระหว่ำงงวด 
ลดลง 

ระหว่ำงงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

30 กนัยำยน 2562 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั 157,000 3,580 (157,550) 3,030 
PPSN Co., Ltd. 589,370 - (110,770) 478,600 
Sumo Power Co., Ltd. 83,729 - - 83,729 
Geothermal Power A Co., Ltd. 557,619 201 (557,619) 201 
Geothermal Power B Co., Ltd. 375,939 139 (255,844) 120,234 
P Green Energy Co., Ltd. 4,904 - - 4,904 
Tluxe Holdings Limited - 262 - 262 
รวม 1,768,561 4,182 (1,081,783) 690,960 
หกั : ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (4,904) - (4,904) 
สุทธิ 1,768,561 (722) (1,081,783) 686,056 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินให้กูย้ืมเพื่อลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เงินให้กูย้ืม
ดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 – 8 ต่อปี และก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯไม่คำดว่ำจะมีกำรเรียกช ำระคืน
เงินให้กูย้ืมดงักล่ำวภำยใน 1 ปี บริษทัฯจึงจดัประเภทเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบกำรเงิน 

 

 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2562 
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เงินกูย้ืมระยะส้ัน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 2562 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ระหว่ำงงวด 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

30 กนัยำยน 2562 

Aulux Power Co., Ltd.* - 284 - 284 

*เงินกูย้ืมจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ตอ่ปี และครบก ำหนดช ำระคนืในเดือนมกรำคม 2563  

3.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 3,557 6,008 3,307 4,323 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 260 191 260 191 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 3 2 3 2 
รวม 3,820 6,201 3,570 4,516 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 11,536 17,532 9,202 13,340 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 770 638 770 638 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 9 4 9 4 
รวม 12,315 18,174 9,981 13,982 

3.4 มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย กำรโอนธุรกิจผลิตอำหำรสัตวใ์ห้กบับริษทัยอ่ย 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 มีมติอนุมติัแผนปรับโครงสร้ำงกิจกำร โดยกำร
โอนกิจกำรบำงส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ซ่ึงไดแ้ก่ กิจกำรผลิตอำหำรสัตวน์ ้ ำ ไดแ้ก่ สำยกำรผลิตอำหำรกุง้ 
และอำหำรปลำ และกำรผลิตอำหำรสัตวเ์ล้ียง (FOOD) ทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีใชใ้นกำรประกอบ
ธุรกิจดังกล่ำว สัญญำใบอนุญำตและบัตรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงบุคลำกรท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจดังกล่ำว
ทั้งหมดให้แก่บริษทัยอ่ย  
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ทั้งน้ีปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้ ำเนินกำรต่ำงๆ ดงัน้ี  

3.4.1 มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 

ในปี 2561 

ตำมมติท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด เม่ือวันท่ี  
28 ธนัวำคม 2561 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 
1. มีมติรับโอนกิจกำรบำงส่วนจำกบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงประกอบดว้ยทรัพยสิ์น หน้ีสิน ใบอนุญำต

ประกอบกิจกำร และพนักงำนทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรผลิตอำหำรสัตวด์งักล่ำวโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
ทั้งน้ี มูลค่ำกำรโอนกิจกำรดงักล่ำวจะตีรำคำตำมมูลค่ำบญัชี (Book Value) ตำมหลกัเกณฑ์กำรโอนกิจกำรบำงส่วน 
ซ่ึงมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ (ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกิจกำรท่ีจะโอนหกัดว้ยหน้ีสินทั้งหมดของกิจกำรท่ีโอน) ท่ีจะโอนทั้งหมดคิด
เป็นเงินจ ำนวน 809,904,400 บำท โดยบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จะตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนและ
จดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนแก่บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) เพื่อให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรโอนกิจกำรบำงส่วน 

ทั้งน้ีบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จะท ำกำรโอนและรับโอน
กิจกำรบำงส่วนตำมหลกัเกณฑ์ของพระรำชกฤษฎีกำท่ีออกตำมประมวลกฎหมำยรัษฎำกรว่ำด้วยกำรยกเวน้รัษฎำกร 
(ฉบบัที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกำศอธิบดีกรมสรรพำกร เร่ืองก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรโอน
กิจกำรบำงส่วนให้แก่กนัของบริษทัมหำชนจ ำกดั หรือบริษทัจ ำกดั เพื่อยกเวน้รัษฎำกร ลงวนัท่ี 27 กนัยำยน พ.ศ. 2554 
รวมทั้งประกำศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองดงักล่ำว (รวมเรียกว่ำ “หลกัเกณฑก์ำรโอนกิจกำรบำงส่วน”) 

2. จำกท่ีประชุมมีมติให้รับโอนธุรกิจผลิตอำหำรสัตวน์ ้ำจำก บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) มีมติพิเศษให้เพ่ิมทนุของ
บริษทัอีก 809,904,400 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 80,990,440 หุ้น มีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท ให้แก่
บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) โดยจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงัน้ี 

2.1 เพ่ิมทุนขึ้นอีก 795,039,400 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 79,503,940 หุ้น มีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดย
ออกให้เสมือนว่ำไดใ้ช้เต็มค่ำแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย) เพื่อตอบแทนกำรท่ีบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึง
เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัไดช้ ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนดว้ยทรัพยสิ์น โดยกำรโอนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิต อำหำร
สัตว ์ให้แก่บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมีมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิจ ำนวน 795,039,400 
บำท มำลงทุนช ำระค่ำหุ้นจ ำนวน 79,503,940 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  

2.2 เพ่ิมทุนขึ้นอีก 14,865,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัใหม่จ ำนวน 1,486,500 หุ้น มีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดย
ช ำระค่ำหุ้นเป็นเงินสด 

ทั้งน้ีเน่ืองจำกกำรรับโอนกิจกำรนั้น อำจมีควำมจ ำเป็นท่ีบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
จะตอ้งรับโอนทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรผลิตอำหำรสัตวใ์นหลำยครำว ท่ีประชุมจึงมอบอ ำนำจให้คณะกรรมกำร
เป็นผูมี้อ  ำนำจจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่เป็นครำวๆไปและมอบอ ำนำจในกำรพิจำรณำ ก ำหนด แกไ้ข
เพ่ิมเติม และ/หรือ เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและรำยละเอียดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่
บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรรับโอนทรัพยสิ์นจำกบริษทัพีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน)
ในแต่ละครำว 
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3. ไดมี้มติพิเศษแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5 ของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด โดยหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ำกดั จะถูกแกไ้ขเป็นครำวๆ ไปเพื่อให้สอดคลอ้งกบัจ ำนวนทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็น
เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ท่ีไดเ้พ่ิมขึ้นจำกกำรรับโอนทรัพยสิ์นจำกบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ในแต่
ละครำว 

ในปี 2562 

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

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

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

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

2) ค่ำตอบแทนกำรรับโอนกิจกำรส่วนท่ีเหลือ จ ำนวน 159,687,161.64 บำท จะทยอยช ำระให้แลว้เสร็จภำยในวนั
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงต่อส ำนกังำนท่ีดินท่ีเก่ียวขอ้ง 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2562 บริษทัฯ ไดจ้่ำยช ำระ ค่ำตอบแทนกำรรับโอนกิจกำรส่วนท่ีเหลือแลว้ทั้งจ ำนวน 

2. มีมติยืนยนักำรเพ่ิมทุนตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ตำมท่ีไดรั้บช ำระค่ำหุ้นแลว้ จ ำนวน 43,269,847 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็นเงินเพ่ิมทุน 432,698,470 บำท 
และให้ยกเลิกกำรออกหุ้นเพ่ิมทุนส่วนท่ีเหลือ จ ำนวน 37,720,593 หุ้น 

3. อนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ขึ้นอีก 196,000,000 บำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 19,600,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท (สิบบำท) ซ่ึงตอ้งให้ใชเ้ป็นเงินจนเตม็ค่ำ 

4. มติพิเศษอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุ้นในงวดปี 2562 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั มีดงัน้ี 
  (หน่วย : บำท) 
 มูลค่ำหุ้น 30 กนัยำยน 2562 
 ต่อหุ้น (บำท) จ ำนวนหุน้  จ ำนวนเงิน 
ทุนจดทะเบียน     
ยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 10 100,000  1,000,000 
เพ่ิมทุนระหว่ำงงวด 10 78,838,563  788,385,630 
คงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  78,938,563  789,385,630 

ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว 
 

   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 10 100,000  1,000,000 
เพ่ิมทุนระหว่ำงงวด คร้ังท่ี 1     
รับช ำระดว้ยสินคำ้คงเหลือ 10 19,869,630   198,696,303  
รับช ำระดว้ยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 10 21,938,217  219,382,167  
รับช ำระดว้ยเงินสด 10 1,462,000  14,620,000 

ณ วนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2562  43,369,847  433,698,470 
เพ่ิมทุนระหว่ำงงวด คร้ังท่ี 2     
รับช ำระดว้ยเงินสด 10 19,600,000  196,000,000 

ณ วนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2562  62,969,847  629,698,470 

เพ่ิมทุนระหว่ำงงวด คร้ังท่ี 3     
รับช ำระดว้ยเงินสด 10 15,968,716  159,687,160 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  78,938,563  789,385,630 

เพ่ิมทุนระหว่ำงงวด คร้ังท่ี 1 
เม่ือวนัที่ 8 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั  ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนกำรเพ่ิมทุน
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดรั้บโอนทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผลิตอำหำรสัตวจ์ำก
บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นเดิม ตำมกำรโอนกิจกำร โดยคิดเป็นมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิทั้งส้ิน 
418,078,470 บำท ถือเป็นกำรรับช ำระค่ำหุ้นดว้ยทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

1. สินคำ้คงเหลือ   รวมมูลค่ำ  198,696,303.00 บำท 
2. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  รวมมูลค่ำ  219,382,167.00 บำท 
รวมมูลค่ำทรัพย์สินท้ังส้ิน  จ ำนวน      418,078,470.00 บำท 

โดยบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดอ้อกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวน 41,807,847 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
10 บำท รวมเป็นมูลค่ำหุ้นทั้งส้ิน 418,078,470.00 บำท ให้แก่บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) โดยให้เสมือนหน่ึงว่ำ 
บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ไดใ้ชเ้งินค่ำหุ้นจนเตม็มูลค่ำแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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2. บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดรั้บเงินช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุน จ ำนวน 14,620,000.00 บำท เพื่อ
เป็นค่ำหุ้นจ ำนวน 1,462,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท จำกบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) 

โดยบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดอ้อกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวน 1,462,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 
10 บำท รวมเป็นมูลค่ำหุ้นทั้งส้ิน 14,620,000.00 บำท ให้แก่บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำว 
ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 กุมภำพนัธ์ 2562 

เพ่ิมทุนระหว่ำงงวด คร้ังท่ี 2 

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

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวต่อกรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2562 

เพ่ิมทุนระหว่ำงงวด คร้ังท่ี 3 

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

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวต่อกรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2562 
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3.4.2 กำรโอนธุรกิจผลิตอำหำรสัตวแ์ก่บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั  

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอนในงวดปี 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอน

และรับโอนระหว่ำงกนั 
สินทรัพย์หมุนเวียน  

สินคำ้คงเหลือ 198,696,303  
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 612,894  

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

 773,765,633 
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4. เงินลงทุนช่ัวครำว 

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

ในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม /  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำคำทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 33,635 
ซ้ือระหว่ำงงวด - 
ขำยระหว่ำงงวด – รำคำทุน - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยในระหว่ำงงวด (431) 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 33,204 

5. ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

5.1 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน

2562 
31 ธนัวำคม

2561 
30 กนัยำยน

2562 
31 ธนัวำคม

2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 13,114 14,379 18,417 14,379 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  - 16,186 44,187 16,186 
3 – 6 เดือน - - 35,035 - 
6 – 12 เดือน - - - - 
มำกกว่ำ 12 เดือน - - - - 

รวม 13,114 30,565 97,639 30,565 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน

2562 
31 ธนัวำคม

2561 
30 กนัยำยน

2562 
31 ธนัวำคม

2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 198,223 220,268 196,070 220,268 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  30,612 55,856 30,432 55,856 
3 – 6 เดือน 4,813 8,057 4,812 8,057 
6 – 12 เดือน 25,751 7,229 25,751 7,229 
มำกกว่ำ 12 เดือน 6,809 17,184 6,809 17,184 

รวม 266,208 308,594 263,874 308,594 
หกั : ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (34,966) (28,441) (34,966) (28,441) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 231,242 280,153 228,908 280,153 

 244,356 310,718 326,547 310,718 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น     
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 948 854 2,716 2,026 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,965 3,109 1,529 168 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,700 6,367 91,200 109,846 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 156 153 4 88 
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลจ่ำยล่วงหนำ้ 2,198 2,134 - 2,134 

รวม 20,967 12,617 95,449 114,262 

หกั : ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,201) - - - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 14,766 12,617 95,449 114,262 

 259,122 323,335 421,996 424,980 

5.2 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีระยะยำวมูลค่ำ 58 ลำ้นบำท (2561: 44 ล้ำนบำท) เป็นลูกหน้ีกำรคำ้หลำยรำยซ่ึงค้ำงช ำระเป็น
เวลำนำนและอยู่ในระหว่ำงด ำเนินคดีของบริษทัฯ บริษทัฯตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีดงักล่ำวโดยค ำนึงถึง
รำคำขำยทอดตลำดของหลกัประกนัหรือมูลค่ำหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
เป็นจ ำนวน 58 ลำ้นบำท (2561: 44 ลำ้นบำท) 
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6. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561  30 กนัยำยน 2562  31 ธนัวำคม 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 52,167  69,650  46,033  69,650 
วตัถุดิบ 113,456  160,603  -  160,603 
วตัถุดิบระหว่ำงทำง 14,846  -  -  - 
ภำชนะบรรจหีุบห่อและวสัดุส้ินเปลือง 15,536  14,146  -  14,146 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 24,332  33,208  -  33,208 

รวม 220,337  277,607  46,033  277,607 
หกั ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง (193)  (15,740)  (411)  (15,740) 
 220,144  261,867  45,622  261,867 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 15,740  13,900  15,740  13,900 
ตั้งเพ่ิมขึ้น -  1,415  -  1,415 
โอนกลบั/จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด (15,547)  -  (15,329)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 193  15,315  411  15,315 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขำยในงบก ำไรขำดทนุ 

7. กลุ่มสินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทีจ่ะจ ำหน่ำยที่จัดประเภทสินทรัพย์ (หนีสิ้น) ทีถื่อไว้เพ่ือขำย 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จ ำหน่ำยโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (Geothermal Energy) ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกนัท่ี โออำซำทซึรูมิ เบบปุ จงัหวดัโออิตะ 
ในประเทศญ่ีปุ่ น และเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ รวมจ ำนวน 15 โครงกำร (“โครงกำรโรงไฟฟ้ำ”) โดยมีรำคำซ้ือขำยประมำณ 
320 ลำ้นเยน ต่อ 1 โครงกำร หรือประมำณ 91.71 ลำ้นบำท ต่อ 1 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ินไม่ต ่ำกว่ำ 4,800 ลำ้นเยน หรือ 
1,375.69 ลำ้นบำท (อำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ี 28.6602 บำท ต่อ 100 เยน จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2561) 
ให้แก่ Relocation Group ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งขึ้นภำยใตก้ฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่ น (“ผูซ้ื้อ”) โดยบริษทัฯ พิจำรณำจ ำหน่ำย
โครงกำรโรงไฟฟ้ำในรูปแบบกำรจ ำหน่ำยหุ้นในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯซ่ึงเป็นเจำ้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ หรือโดยกำรจ ำหน่ำย
ทรัพยสิ์นของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561 บริษทัย่อย ไดท้  ำสัญญำจะซ้ือจะขำยโครงกำรไฟฟ้ำกับผูซ้ื้อ (Relocation Group) โดยไดรั้บ
ช ำระเงินมดัจ ำจ ำนวน 200 ลำ้นเยน (ประมำณ 59.98 ลำ้นบำท) ทั้งน้ีตำมสัญญำจะซ้ือจะขำยฯระบุให้ผูซ้ื้อ (Relocation Group) 
จ่ำยเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 4,600 ลำ้นเยน ภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562  

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ไดโ้อนสิทธ์ิและภำระผูกพนัตำมสัญญำจะ
ซ้ือจะขำยให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. และขยำยเวลำเป็นวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
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เม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2562 บริษทัยอ่ย ไดรั้บเงินมดัจ ำแลว้จ ำนวน 400 ลำ้นเยน (ประมำณ 116.28 ลำ้นบำท) 

ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บเงินมดัจ ำรวมทั้งส้ินจ ำนวน 600 ลำ้นเยน (ประมำณ 176.26 ลำ้นบำท) แสดงไวเ้ป็นเงินมดัจ ำ ภำยใต้หน้ีสิน
หมุนเวียนอื่น 

ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 บริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำขำยทรัพยสิ์นโครงกำรไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง ประกอบดว้ย P-Power สอง
แห่งและโรงไฟฟ้ำ Lena – 1 สองแห่ง กับ Beppu Forest Power Co., Ltd. ในรำคำ 800 ลำ้นเยน (ประมำณ 232.56 ล้ำนบำท) 
และตำมบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมกำรท ำสัญญำขำยทรัพยสิ์นโครงกำรไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำร
บริษทัก่อน อยำ่งไรก็ดี จนถึงปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

ปัจจุบนับริษทัฯ คำดว่ำจะมีกำรขยำยอำยุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใน กำรจ ำหน่ำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพไม่เกินเดือน
ธนัวำคม 2562 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินและเห็นว่ำมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนท่ีสัญญำจะมีผลสมบูรณ์ ดงันั้นบริษทัจึงได้
จดัประเภทสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถือไวเ้พ่ือขำยในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม และวดัมูลค่ำ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยจ ำนวนท่ีต ่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีกบัมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย โดยมูลค่ำ 
ท่ีต  ่ำกว่ำคือมูลค่ำตำมบญัชี 

กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 27,187 17,774 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 51,896 30,638 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 8,720 7,616 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 659,599 720,231 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น 335,820 349,893 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,281 4,692 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 5,292 22,843 
ค่ำควำมนิยม 42,635 44,086 
รวม 1,135,430 1,197,773 

หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ ำหน่ำยท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ 3,729 4,640 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 1,023 5,533 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,605 1,839 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 53,264 58,200 
รวม 61,621 70,212 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) รำคำทุน 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ 
ของเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทุน - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ           
บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั 3,000 3,000 100 100 3,000 3,000 - - 3,000 3,000 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั 1,100,000 100,000 100 100 1,100,000 100,000 (22,225) (22,225) 1,077,775 77,775 
บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 789,386 1,000 100 100 789,386 1,000 - - 789,386 1,000 
P PRIME SINGAPORE PTE. LTD. 32 32 100 100 32 32 - - 32 32 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ - สุทธิ    1,892,418 104,032 (22,225) (22,225) 1,870,193 81,807 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท ทีลักซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด         
Tluxe Investments Limited 10* 10* 100 100 - - - - - - 
Origin Power Investment Co., Ltd. 0.1* 0.1* 100 100 - - - - - - 

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

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Origin Power Investment Co., Ltd.          
Wind Power A Co., Ltd. 0.1* 0.1* 100 100 - - - - - - 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Tluxe Holdings Limited          
Sumo Power Co., Ltd. 1,000** 1,000** 100 100 - - - - - - 
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal 

Power Station No.1 Liaison Company 10** 10** 100 100 - - - - - - 
P Green Energy Co., Ltd. 1,000** 1,000** 100 100 - - - - - - 

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

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

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     1,892,418 104,032 (22,225) (22,225) 1,870,193 81,807 
* หน่วย : พนัเหรียญสหรัฐ 
** หน่วย : พนัเยน 
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8.1 เงินปันผลรับ 

บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจำกกำรลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่ำงงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

2562 และ 2561 

8.2 เงินลงทุนในบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 12/2562 บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุน
ในบริษัท ทีลักซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) เพ่ิมทุนจ ำนวน 
1,000,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 100,000,000 หุ้น มีมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  
บริษทัไดจ้่ำยช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั แลว้ทั้งจ ำนวน 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2562 

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

บริษทั สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 
มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
 30 กนัยำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 กนัยำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

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

9.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีขำดทุนเกินทุน 

 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 แห่ง ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำวจน
มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียเท่ำกบัศูนย ์บริษทัไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจำก
บริษทัฯไม่ไดม้ีภำระผูกพนัตำมกฎหมำยหรือทำงพฤตินยัที่ตอ้งจ่ำยเงินเพื่อช ำระภำระผูกพนัของบริษทัร่วมดงักล่ำว 
โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ส่วนแบ่งผลขำดทุนท่ีหยดุรับรู้ในระหว่ำงงวด/ปี 

บริษทัร่วม 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

M – Luxe Energy Co., Ltd. (0.58) (0.70) 
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10. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน  

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

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย – รำคำทุน 168,852 1,080,384 
หกั : ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (102,543) (760,229) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย – มูลค่ำยติุธรรม 66,309 320,155 

เงินลงทุนทัว่ไป – รำคำทุน 5,000 5,000 
หกั : ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (1,550) (1,550) 
เงินลงทุนทัว่ไป – สุทธิ 3,450 3,450 
รวม 69,759 323,605 

 ในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนหุน้  

(พนัหุ้น) 
จ ำนวนเงิน  
(พนับำท) 

รำคำทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 142,371 1,080,384 
ซ้ือเพ่ิมระหว่ำงงวด 3,604 6,126 
จ ำนวนหุ้นเพ่ิมขึ้นจำกหุ้นปันผลและใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 9,272 - 
ขำยระหว่ำงงวด – รำคำทุน (93,105) (145,720) 
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน - (771,938) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอื่นท่ีรับรู้ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น - (102,543) 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 62,142 66,309 

10.1 บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ 
โดยหุ้นสำมญัของบริษทัดงักล่ำวจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เงินลงทุนในหุ้นดงักล่ำวคิดเป็นประมำณ
ร้อยละ 14 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทันั้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นบำงส่วนของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทันั้นดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ไม่มีควำมตั้งใจท่ีจะเขำ้ไปมีส่วนร่วมบริหำรงำนในบริษทันั้นและไม่มีอิทธิพลเหนือบริษทัดงักล่ำว  

ทั้งน้ีในระหว่ำงงวดปี 2562 บริษทัฯไดข้ำยเงินลงทุนในบริษทัดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน 

10.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯไดน้ ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจ ำนวน 62.14 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตำมบญัชี 66.31 ลำ้นบำท) 
ไปเป็นหลกัประกนัในกำรออกหุ้นกู ้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 18.2  

10.3 ในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯ มีกำรขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยมูลค่ำตำมบญัชี 
145.72 ลำ้นบำท โดยรับรู้ขำดทุนจำกกำรขำยจ ำนวน 759.59 ลำ้นบำท และรับรู้ขำดทุนจำกใบส ำคญัแสดงสิทธ์ิฯท่ี
หมดอำยุในระหว่ำงงวดจ ำนวน 12.35 ลำ้นบำท 

10.4 บริษทัไดรั้บเงินปันผลส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 0.07 ลำ้นบำท (2561 : จ ำนวน 
10.83 ลำ้นบำท) 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
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11. เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน
2562 

31 ธนัวำคม
2561 

30 กนัยำยน
2562 

31 ธนัวำคม
2561 

เงินให้กู้ยืมระยะยำว     
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 3.2) - - 686,056 1,768,561 
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 151,465 165,009 - - 
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัอ่ืน 3,969 4,103 - - 

รวมเงินให้กูย้ืมระยะยำว 155,434 169,112 686,056 1,768,561 

หัก : ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี     
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 3.2) - - - - 
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) (87,690) - - - 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัอ่ืน (3,969) - - - 

รวมเงินให้กูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (91,659) - - - 

 63,775 169,112 686,056 1,768,561 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัอ่ืน 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัอ่ืน มีรำยกำรเคล่ือนไหวท่ีมีสำระส ำคญัในระหว่ำงงวด ดงัน้ี 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 4,103 
บวก ให้กูเ้พ่ิม - 
หกั รับช ำระ - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (134) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 3,969 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัอ่ืนมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี และก ำหนดช ำระเรียกคืนเม่ือทวงถำม 
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12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 38,685 
ซ้ือเพ่ิมระหว่ำงงวด – รำคำทนุ 3,601 
โอนเขำ้ (หมำยเหตุ 15) 48,000 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (1,139) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 89,147 

บริษทัได้โอนเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินทรัพย ์เป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ จ ำนวน 48 ลำ้นบำท 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 15  ซ่ึงบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

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

 มูลค่ำยติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑร์ำคำตลำดส ำหรับท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำนและใชเ้กณฑวิ์ธีพิจำรณำ
จำกรำยได้ (Income Approach) ส ำหรับท่ีดินและอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ ข้อสมมติฐำนหลกัท่ีใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของอำคำรดงักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำพ้ืนท่ีว่ำงระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะ
ยำวของค่ำเช่ำ 

บริษทัฯไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรำคำทุนจ ำนวนประมำณ 86 ลำ้นบำท ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำก
สถำบนักำรเงินและหุ้นกู ้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 16, 18.1 และ18.2 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯ มีอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่
มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว มีจ ำนวนเงินประมำณ 38 ลำ้นบำท  
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13. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 1,395,532 594,978 
ซ้ือเพ่ิมระหว่ำงงวด – รำคำทนุ  17,907 2,358 
จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด – รำคำทนุ (39,758) (39,462) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (88,262) (3,235) 
จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด – ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 39,470 39,462 
โอน (ออก) ใหบ้ริษทัยอ่ย* (หมำยเหตุ 3.4) - (563,097) 
โอนเขำ้ (หมำยเหตุ 15) 24,000 24,000 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (25,789) - 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 7) (659,599) - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 663,501 55,004 

*   ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯโอนให้กบับริษทัยอ่ยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.4 บำงรำยกำรยงัไม่สำมำรถ
ท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำยให้กบับริษทัยอ่ยได ้อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยอ่ยมีควำมสำมำรถในกำรส่ังกำรกำรใชง้ำน 
และกำรไดรั้บประโยชน์จำกทรัพยสิ์นดงักล่ำวจำกกำรใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ตำมปกติของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตสั้ญญำเช่ำทำงกำรเงินโดยมี
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 6 ลำ้นบำท (2561 : 7 ลำ้นบำท) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชี
ก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว มีจ ำนวนเงินประมำณ 112 ลำ้นบำท (2561 : 754 ลำ้นบำท) 

 บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ รำคำทุนจ ำนวนประมำณ 616 ลำ้นบำท ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน 
(หมำยเหตุขอ้ 18.1 และ 18.2) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 361,401 11,490 
ซ้ือเพ่ิมในระหว่ำงงวด 602 - 
โอน (ออก) ให้บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 3.4) - (11,282) 
โอนเขำ้ (ออก) 17,371 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (20,747) (50) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (11,847) - 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย (หมำยเหตุ 7) (335,820) - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 10,960 158 
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15. เงินจ่ำยล่วงหน้ำ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561 
30 กนัยำยน 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 29,195 30,188 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ้ำพุร้อน 34,013 35,170 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรัพย ์ - 64,800 - 64,800 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับโครงกำรริเวอร์ไซด์ 47,104 65,565 47,104 65,565 
รวม 110,312 195,723 47,104 130,365 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรัพย ์

ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำร บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้
ลงทุนเช่ำพ้ืนท่ีโครงกำรพีเพิล พำร์ค อ่อนนุช ซ่ึงเป็นอำคำรโฮมออฟฟิศรวมพ้ืนท่ีเช่ำ จ ำนวน 8 ห้อง ขนำดพ้ืนท่ีรวม 
1,369.30 ตำรำงเมตร มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 18 ปี ค่ำเช่ำรวม 72 ลำ้นบำท เพ่ือต่อยอดธุรกิจอำหำรสัตวเ์ล้ียง ให้เป็น PET CENTER 
หรือศูนยบ์ริกำรดำ้นสัตวเ์ล้ียงครบวงจรส ำหรับคนรักสัตว ์ทั้งน้ีในงวดปี 2562 บริษทัฯไดรั้บมอบพ้ืนท่ีมูลค่ำรวม 72 ลำ้นบำท 
บริษทัจึงโอนเงินจ่ำยล่วงหน้ำดงักล่ำวดว้ยกำรปันส่วนตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใชง้ำนเขำ้เป็นส่วนหน่ึงของที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์จ ำนวน 24 ลำ้นบำท และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับกำรโครงกำรริเวอร์ไซด์ 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ เขำ้ท ำธุรกรรม
กำรร่วมลงทุนกับบริษัท ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด หรือ Rich Partners Co., Ltd (“ริช พำร์ท เนอร์ส”) ในโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ประเภทผสมผสำน (Mixed Use) ภำยใต้โครงกำรช่ือ อำคำรริเวอร์ไซด์ หรือ  Riverside Tower 
(“โครงกำรริเวอร์ไซด์”) ตั้งอยู่ท่ีเมืองดำนงั ประเทศเวียดนำม โดยโครงกำรดงักล่ำวพฒันำภำยใต ้บริษทัเจำ้ของโครงกำร
ช่ือบริษทั ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เมน้ท์ จ ำกดั หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสทเ์มน้ท์”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งขึ้นภำยใตก้ฎหมำยของประเทศเวียดนำม ทั้งน้ี บริษทัฯ จะร่วมลงทุน ในโครงกำรเป็นเงินจ ำนวนไม่เกิน 
3,100 ลำ้นเยน หรือ 911.83 ลำ้นบำท (อำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ี 29.4140 บำท ต่อ 100 เยน จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ณ วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2561) และบริษทัฯ จะมีสิทธิในกำรจ ำหน่ำย และ ไดรั้บผลตอบแทนทั้งหมดจำกกำรจ ำหน่ำยห้องชุด
พกัอำศยัของโครงกำรริเวอร์โซด์ ซ่ึงบริษทัฯ ไดค้ดัเลือกและตกลงกบัผูร่้วมทุน ซ่ึงคิดเป็นพ้ืนท่ีรวมประมำณไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 
ของพ้ืนท่ีในส่วนพกัอำศยัทั้งหมดในโครงกำรริเวอร์ไซด์ โดยบริษทัฯ จะไดก้ำรรับประกนัผลตอบแทนกำรร่วมลงทุนขั้นต ่ำ
ในอตัรำร้อยละ 6 ต่อปีของจ ำนวนเงินลงทุนของบริษทัฯทั้งหมด ตำมที่จะก ำหนดในสัญญำร่วมลงทุน หรือ Joint 
Investment Agreement (“สัญญำร่วมลงทุนฯ”) ซ่ึงบริษทัฯและบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั อยูใ่นระหว่ำงเจรจำ และจะลงนำม
ในสัญญำดงักล่ำวต่อไป  

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2561 บริษทัไดจ้่ำยช ำระเงินมดัจ ำจ ำนวน 210 ลำ้นเยน (ประมำณ 65.57 ลำ้นบำท) และจะช ำระเงิน
ลงทุนส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อน ต่ำงๆ ตำมท่ีจะระบุไวใ้นสัญญำร่วมลงทุนฯ ส ำเร็จครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี 
หำกเง่ือนไขบงัคบัก่อน ต่ำงๆดงักล่ำวไม่ส ำเร็จครบถว้นภำยในระยะเวลำก ำหนด บริษทัฯ มีสิทธิ ไดรั้บเงินมดัจ ำดงักล่ำว
คืนทั้งจ ำนวน 
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เม่ือวนัที่ 2 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดท้  ำบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุ้นและบริษทั ริช พำร์ท เนอร์ส จ ำกดั โดยผูถื้อหุ้นของ
บริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ตกลงท่ีจะโอนหุ้นทั้งหมดของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ให้แก่บริษทัฯ ในรำคำเท่ำกบั
มูลค่ำท่ีตรำไว ้(10 ล้ำนเยน) เพื่อเป็นหลกัประกันส ำหรับกำรช ำระเงินมัดจ ำ รวมถึงเพ่ือให้บริษทัฯมั่นใจได้ว่ำ บริษทั 
ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั และผูถื้อหุ้นของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั จะปฏิบติัตำมเง่ือนไข บงัคบัก่อนทั้งหมดตำมสัญญำ
ร่วมลงทุนฯ ซ่ึงรวมถึงกำรท่ีบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั (หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั) จะตอ้งเขำ้เป็น
ผูถื้อหุ้นทั้งหมดใน บริษทั ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสทเ์มนท ์จ ำกดั ทั้งน้ี เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนทั้งหมดส ำเร็จแลว้ บริษทัฯจะโอน
หุ้นทั้งหมดของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั คืนให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ในรำคำเท่ำกบัมูลค่ำท่ีตรำไว้
ของหุ้น โดยเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดจ้่ำยช ำระเงินค่ำหุ้นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 10 ลำ้นเยน 
(ประมำณ 3 ลำ้นบำท) 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังที่ 2/2562 เม่ือวนัที่ 7 กุมภำพนัธ์ 2562 มีมติลงนำมในหนงัสือขยำยระยะเวลำ
โครงกำรฯ ทั้งน้ีมีเง่ือนไขท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1) ใบอนุญำตต่ำงๆ ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ ตอ้งแลว้เสร็จภำยในวนัที่ 31 มีนำคม 2562 ปัจจุบนัผูถ้ือหุ้นและบริษทั 
ริช พำร์ท เนอร์ส จ ำกดั อยูร่ะหว่ำงกำรขอใบอนุญำติต่ำงๆ 

2) บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะท ำโครงกำรต่อหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงบริษทัจะพิจำรณำและแจง้ให้ทรำบภำยในวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 
3) ขยำยระยะเวลำของ “สัญญำร่วมลงทุนฯ” ไปเป็นวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 14/2562 เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2562 มีมติอนุมัติให้จัดท ำ Due Diligent 
โครงกำร จนถึงส้ินเดือนกรกฎำคม 2562 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 15/2562 เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2562 มีมติให้บริษทัออกหนงัสือยกเลิกกำรลงทุน
ดงักล่ำว และขอรับเงินมดัจ ำดงักล่ำวจ ำนวน 65.57 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรพฒันำโครงกำรดงักล่ำวมีควำมล่ำชำ้เกินกว่ำท่ีได้
ตกลงกนั ประกอบกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำโครงกำรดงักล่ำวสูงขึ้น 

ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้บันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เงินมัดจ ำดังกล่ำวทั้งจ ำนวนเน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนท่ีจะได้รับเงิน
ดงักล่ำวคืนจำกผูร่้วมลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัฯ ไดรั้บเงินมดัจ ำดงักล่ำวจ ำนวน 171 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 47.10 ลำ้นบำท) จำกบริษัท 
ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด  ในไตรมำส 3 ปี  2562 บริษัทได้บันทึกโอนกลับค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ ำนวน 47.10 ลำ้น
บำท เป็นรำยไดอ้ื่น ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 30 กนัยำยน 2562 
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16. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 

 เงินเบิกเกินบญัชี 

 เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2562 บริษทัย่อย ไดรั้บวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรแห่งหน่ึง ประกอบดว้ยสินเช่ือหมุนเวียน ประเภท
วงเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 25 ลำ้นบำท ซ่ึงค ้ำประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงอ่ืนๆบนท่ีดินโดยเป็นกรรมสิทธ์ิของ
บริษทัฯ และค ้ำประกนัวตัถุดิบและ/หรือสินคำ้คงคลงั และบญัชีเงินฝำกประจ ำของธนำคำรแห่งหน่ึงโดยเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของบริษทัยอ่ย  

ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน 

เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2562 บริษทัไดไ้ถ่ถอนตัว๋แลกเงินท่ีครบก ำหนดจ ำนวน 150 ลำ้นบำท และไดอ้อกตัว๋สัญญำใช้เงิน
ฉบบัใหม่ 2 ฉบบั ดงัน้ี  

1) ฉบบัท่ี 1 จ ำนวน 100 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.05 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 9 ตุลำคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 9 ตุลำคม 2562 บริษัทได้ไถ่ถอนตั๋วแลกเงินท่ีครบก ำหนดจ ำนวน 100 ล้ำนบำท และได้ออกตั๋วฉบับใหม่ 
จ ำนวน 80 ลำ้นบำท มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 

2) ฉบบัที่ 2 จ ำนวน 50 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.05 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 31 กรกฏำคม 2562 
ปัจจุบนับริษทัฯไดจ้่ำยช ำระแลว้จ ำนวน 10 ลำ้นบำท คงเหลือท่ียงัมิไดจ้่ำยช ำระจ ำนวน 40 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯได้
เจรจำขอผ่อนผนักบัธนำคำรผูใ้ห้กู ้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 ธนำคำรผูใ้ห้กูไ้ดอ้นุมติัออกตัว๋สัญญำใชเ้งิน จ ำนวน 
40 ลำ้นบำท โดยมีระยะเวลำเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2562 ถึง 31 ตุลำคม 2562 และขอเรียกเก็บดอกเบ้ียผิดนดั
ระหว่ำงวนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 16 สิงหำคม 2562  

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 บริษัทได้ไถ่ถอนตั๋วแลกเงินท่ีครบก ำหนดจ ำนวน 40 ล้ำนบำท และได้ออกตั๋วฉบับใหม่ 
จ ำนวน 40 ลำ้นบำท มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 

ตัว๋สัญญำใชเ้งินดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ รำคำทุน 12 ลำ้นบำท 

 

 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ีย

(ร้อยละต่อปี) ก ำหนดช ำระคืน 
30 กนัยำยน 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561 
30 กนัยำยน 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561 
เงินเบิกเกินบญัชี   20,929 277 17 277 

ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน 5.25 31 มกรำคม 
2563 140,000 180,000 140,000 180,000 

ตัว๋แลกเงินจำกบริษทัและบคุคลอืน่ 9.00 4 ธนัวำคม 2562 30,000 71,937 30,000 71,937 
เงินกูยื้มระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน   - 230,000 - 230,000 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท   94,068 69,497 94,068 69,497 
   284,997 551,711 264,085 551,711 
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชี  (693) (1,763) (693) (1,763)  

  284,304 549,948 263,392 549,948 
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 ตัว๋แลกเงินจำกบริษทัและบคุคลอืน่ 

ตัว๋แลกเงินจำกบคุคลอ่ืน มีหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้ำประกนัดงัน้ี 

1. กรรมกำรของบริษทัฯ จ ำน ำหุ้นสำมญัของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) โดยให้มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 2 เท่ำของ 
วงเงินกูย้ืม โดยกำรค ้ำประกนัดงักล่ำวไม่มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมระหว่ำงกนั 

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 
2562 

31 ธนัวำคม 
2561 

30 กนัยำยน 
2562 

31 ธนัวำคม 
2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,866 22,304 416,819 22,304 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 171,611 211,914 144 211,914 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,483 1,459 10,538 - 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,194 14,854 1,717 14,612 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น 3,937 5,427 1,113 3,688 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10 5 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,269 10,619 7,269 10,619 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 469 - 469 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 40,381 30,718 29,635 30,344 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 249,751 297,769 467,235 293,950 
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18. เงินกู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม /งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 
เงินกู้ยืมระยะยำว   
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 553,988 611,230 
หุ้นกู ้ 719,883 906,666 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 2,320 3,943 
รวมเงินกูย้ืมระยะยำว 1,276,191 1,521,839 

หัก : ส่วนของหนีสิ้นระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน (553,988) (611,230) 
หุ้นกู ้ (514,379) (707,221) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว (1,604) (2,036) 
รวมส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,069,971) (1,320,487)  

206,220 201,352 

18.1 เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2562 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม /งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 611,744 
บวก กูเ้พ่ิม - 
หกั จ่ำยช ำระ (38,299) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (19,131) 
รวม 554,314 

ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชี (326) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 553,988 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
อตัรำดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
(ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 30 กนัยำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 

JPY LIBOR (3 เดือน) 
บวกร้อยละ 3 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือน เร่ิมผ่อนช ำระงวดแรกในเดือนท่ีส่ี
หลงัจำกกำรเบิกเงินกูง้วดแรก (พฤศจิกำยน 2560) ในอตัรำ
งวดท่ี 1 ถึง 35 งวดละ 14.5 ลำ้นเยน ส่วนท่ีเหลือช ำระคืน
ทั้งหมดในงวดท่ี 36 553,988 611,230 

หกั : ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (553,988) (611,230) 
เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 
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 เงินกูย้ืมดงักล่ำวจ ำนวน 1,930 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 554 ลำ้นบำท) มีเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำให้บริษทัฯด ำเนินกำรจดจ ำนอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ และบริษทัฯตอ้งด ำเนินกำรจดจ ำนองทรัพยสิ์นในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อน
ใตพิ้ภพในประเทศญ่ีปุ่ น จ ำน ำสัญญำซ้ือขำยไฟ จ ำน ำหุ้นของบริษทัเจำ้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ และจ ำน ำหรือโอนสิทธิใน
บญัชีรำยไดค้่ำไฟฟ้ำจ ำนวน 4 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยโรงไฟฟ้ำ 8 แห่ง 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบตัิตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ เช่น  กำรด ำรงอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อส่วนทุน เป็นตน้  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำกูยื้มเงินได ้ซ่ึงถือ
เป็นกำรผิดเง่ือนไขตำมสัญญำเงินกู ้ท ำให้ธนำคำรผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่ำวคืนทนัที ปัจจุบนั บริษทัฯอยู่ระหว่ำง
กำรเจรจำขอผอ่นผนักบัธนำคำรผูใ้ห้กูเ้พื่อขอผอ่นผนักำรปฏิบติัตำมสัญญำดงักล่ำวฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำเหตุกำรณ์
ดงักล่ำวจะไม่เกิดผลเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรเช่ือมัน่ว่ำธนำคำรผูใ้ห้กูจ้ะผ่อนผนักำรผิด
เง่ือนไขของสัญญำเงินกูใ้ห้แก่บริษทัฯ 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2562 บริษทัไดรั้บหนังสือแจง้กำรชะลอกำรใชสิ้ทธิ Call Default จำกธนำคำรผูใ้ห้กู ้สรุปได้
ดงัน้ี จำกกรณีท่ีบริษทัผิดนัดช ำระหุ้นกู้ คร้ังท่ี 1/2562 จ ำนวน 319.50 ล้ำนบำท ซ่ึงถือเป็นเหตุผิดนัด/ผิดสัญญำกูเ้งินท่ี
บริษทัไดล้งนำมไวต้่อธนำคำร ซ่ึงปัจจุบนัธนำคำรจะยงัไม่ใช้สิทธิ Call Default จำกเหตุกำรณ์ท่ีบริษทัผิดนัดช ำระหุ้นกู้
ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ โดยมีเง่ือนไขว่ำ หำกมีเหตุกำรณ์ใด ๆ ท่ีธนำคำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ อำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหน้ีท่ีบริษทัมีอยูต่่อธนำคำร อำทิเช่น (แต่ไม่จ ำกดัอยูเ่พียง) เจำ้หน้ีรำยอ่ืนของบริษทัใชสิ้ทธิเรียกคืนหน้ี หรือใช้
สิทธิบงัคบัช ำระหน้ี เป็นตน้ ธนำคำรมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชสิ้ทธิในกำร Call Default กบับริษทัทนัที 

 และบริษทัคาดว่าจะช าระหน้ีสินทั้งหมดภายในไตรมาส 4 ปี 2562 เพ่ือปลอดภาระค ้าประกนัสินทรัพย ์ไดแ้ก่ โรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใตพิ้ภพท่ีเหลือทั้งหมด เพ่ือน าส่งให้กบัผูซ้ื้อ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 7) 

 ดงันั้น จึงแสดงเงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 1,930 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 554 ลำ้นบำท) เป็นหน้ีสินท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปีทั้งจ ำนวน 

18.2 หุ้นกู ้

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 
หุ้นกู ้ 727,100 914,000 
หกั : ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (7,217) (7,334) 
หุ้นกู ้– สุทธิจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกู ้ 719,883 906,666 
หกั : ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี (514,379) (707,221) 
หุ้นกู ้– สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี 205,504 199,445 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม /  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 914,000 
ออกหุ้นกู ้ 207,600 
ไถ่ถอนหุ้นกู ้ (394,500) 
รวม 727,100 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (7,217) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  719,883 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ยอดคงเหลือของหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขำยโดยบริษทัฯ จ ำนวน 727 ลำ้นบำท ซ่ึงเสนอขำยนกัลงทุน
ในวงจ ำกดั หุ้นกูด้งักล่ำวก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มีรำยละเอียดท่ีส ำคญัดงัน้ี 

คร้ังท่ี วนัท่ีออกหุ้นกู ้ จ ำนวนหน่วย 
มูลค่ำท่ีตรำ
ไวต้่อหน่วย มูลค่ำรวม อตัรำดอกเบ้ีย วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

   (บำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี)  
หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู*้  
1/2560 27 กรกฎำคม 2560 260,500 1,000 261 6.30 27 กรกฎำคม 2562 
หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู*้  
2/2561 2 สิงหำคม 2561 319,500 1,000 320 7.25 2 สิงหำคม 2562 
3/2561 3 กนัยำยน 2561 134,000 1,000 134 7.25 3 กนัยำยน 2562 
หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู*้  
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 

*ภำยใตข้อ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัตอ้งปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำร
ด ำรงอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2560  

 ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะนำยทะเบียนหุ้นกู ้ไดโ้อนเงินและออกเช็คให้กบัผูถื้อหุ้นกูท่ี้ครบก ำหนด
ไถ่ถอนไปบำงส่วนในวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2562 จ ำนวน 260.50 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎำคม 2562 นำยทะเบียนหุ้นกู้
ไดโ้อนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกของผูถื้อหุ้นกูไ้ปเป็นกำรตดัเงินของธนำคำรจำกระบบดว้ยควำมผิดพลำดให้กบัผูถื้อหุ้นกู้
ไปเป็นเงินจ ำนวน 216.80 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัยงัไม่ทนัไดน้ ำเงินฝำกเขำ้บญัชีเพื่อช ำระหน้ีไถ่ถอนหุ้นกู ้

 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2562 ผูบ้ริหำรของบริษทัและผูบ้ริหำรของธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะ 
นำยทะเบียนหุ้นกูไ้ดป้ระชุมร่วมกนัแลว้ ท ำให้บริษทัทรำบโดยชดัแจง้แลว้ว่ำ กำรโอนเงินเขำ้บญัชีผูถื้อหุ้นกูเ้ป็นไปตำม
ขอ้เท็จจริงดงักล่ำวขำ้งตน้ ดงันั้น ในวนัท่ี 6 สิงหำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษทั จึงไดมี้มติให้ด ำเนินกำรช ำระเงินคืน
ให้นำยทะเบียนหุ้นกูแ้ละบริษทัไดด้ ำเนินกำรคืนเงินดว้ยวิธีกำรโอนเงินดว้ยระบบบำทเนตเรียบร้อยแลว้ ดงัน้ี 
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1. เม่ือบริษทัไดช้ ำระเงินจ ำนวน 216.80 ลำ้นบำท คืนให้กบันำยทะเบียนหุ้นกู้แลว้ ผูถื้อหุ้นกูท่ี้ไดรั้บเงินเม่ือวนัท่ี 
30 กรกฎำคม 2562 ก็ไม่ตอ้งคืนเงินดงักล่ำวกลบัเขำ้บญัชีเพื่อน ำส่งคืนให้กบันำยทะเบียนหุ้นกูอ้ีก และถือว่ำผูถื้อหุ้นกู้
ท่ีไดรั้บเงินไปเป็นกำรช ำระหน้ีหุ้นกูใ้นคร้ังท่ี 1/2560 เรียบร้อยแลว้ 

2. กำรช ำระหน้ีหุ้นกู ้จ ำนวน 43.70 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 บริษทัไดโ้อนเงินเขำ้บญัชี ผูถื้อหุ้นกูจ้  ำนวน
รวม 40 รำย และจดัท ำเป็นแคชเชียร์เช็คจ ำนวน 9 รำย ซ่ึงปรำกฏว่ำ มีตวัแทนของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหุ้นกูไ้ดป้ระสำนงำนว่ำ
ผูถื้อหุ้นกูจ้ะมำรับในวนัท่ี 5 สิงหำคม 2562 ณ บริษทั ฟีนิกซ์ แอดไวซอร่ี เซอร์วิสเซส จ ำกดั ซ่ึง ณ วนัท่ี 5 สิงหำคม 2562 
ผูถื้อหุ้นกูท้ั้ง 9 รำยไดรั้บแคชเชียร์เช็คไปครบถว้นแลว้โดยเงินท่ีน ำมำช ำระดงักล่ำว มำจำกกำรเพ่ิมทุนและเงินทุน
หมุนเวียนของบริษทั และจำกกำรประสำนงำนกบั นำยทะเบียนหุ้นกูป้รำกฏว่ำ มีผูถื้อหุ้นกู ้3 รำย ท่ียงัไม่ไดรั้บช ำระ
หน้ีไถ่ถอนหุ้นกู ้บริษทัจึงไดโ้อนเงินให้กบัผูถื้อหุ้นทั้ง 3 รำยโดยตรงแลว้ เม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2562 

ดงันั้น หุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2560 บริษทัไดช้ ำระหุ้นกูค้รบถว้นแลว้ 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561  

  ณ วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 บริษทัฯ ยงัไม่ไดจ้่ำยช ำระหุ้นกูท่ี้ครบก ำหนดดงักล่ำว 
  ทั้งน้ี ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี16/2562 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2562 มีมติแจง้เหตุกำรณ์กำรผดินดัไม่ช ำระหน้ี
หุ้นกู ้คร้ังท่ี 2/2561 จ ำนวน 319.50 ลำ้นบำท โดยมีมติก ำหนดให้เรียกประชุมผูถื้อหุ้นกูใ้นวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 เพื่อขอขยำย
ระยะเวลำกำรช ำระไถ่ถอนเงินตน้หุ้นกูด้งักล่ำว ออกไป 330 วนั นบัแต่วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน ซ่ึงจะครบก ำหนดไถ่ถอน
วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 โดยบริษทัจะช ำระดอกเบ้ียปกติของงวดวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 จ ำนวนประมำณ 5.71 ลำ้นบำท 
ในวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 และบริษทัจะขอแกไ้ขอตัรำดอกเบ้ียปกติจำกอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 ต่อปี เพ่ิมขึ้นอีกอตัรำร้อยละ 
0.5 ต่อปี เป็นอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี โดยบริษทัจะช ำระดอกเบ้ีย ท่ีจะไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
กูใ้นงวดถดัไปในวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2562 จ ำนวนเงินประมำณ 6.11 ลำ้นบำท , วนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2563 จ ำนวนเงินประมำณ 
6.11 ลำ้นบำท และวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 จ ำนวนเงิน 10.18 ลำ้นบำท รวมเป็นดอกเบ้ียท่ีช ำระทั้งหมดนับแต่วนัที่
ครบก ำหนดช ำระ (วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562) ถึงวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 เป็นเงินจ ำนวน 22.39 ลำ้นบำท 
เม่ือวนัที่ 27 สิงหำคม 2562 ผูถ้ือหุ้นกู ้1 รำย ไดย่ื้นฟ้องต่อศำลแพ่ง ให้บริษทัจ่ำยช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียผิดนดั
จ ำนวนเงินรวม 4,098,438.39 บำท 
ผลกำรประชุมผูถื้อหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 เพื่อพิจำรณำแผนขยำยระยะเวลำหุ้นกูมู้ลค่ำ 319.50 ลำ้นบำท 
และขอผ่อนผนักำรเรียกเก็บอตัรำดอกเบ้ียผิดนดั ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัแผนขยำยระยะเวลำกำรช ำระไถ่ถอนเงินตน้
ของหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561 มูลค่ำ 319.50 ลำ้นบำท ซ่ึงครบก ำหนดไถ่ถอนเม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 โดยขยำยระยะเวลำ
กำรช ำระไถ่ถอนเงินตน้ของหุ้นกูน้ี้ออกไปถึงวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 หรือขยำยไป 330 วนั อตัรำดอกเบ้ีย 7.75% แต่ท่ีประชุม
ไม่อนุมติัผอ่นผนัยกเวน้อตัรำดอกบ้ียผิดนดัช ำระ ตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 
เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2562 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรโอนเงินดอกเบ้ียผิดนดัในอตัรำ 2% (เพ่ิมเติมจำกท่ีบริษทัฯ จ่ำยไปแลว้ 
7.25%) ของหุ้นกู ้ซ่ึงค ำนวณตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 5 กนัยำยน 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 0.61 ลำ้นบำท 
  ทั้งน้ี เหตุกำรณ์ผิดนดัช ำระหน้ีจ ำนวนดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ก่อให้เกิดเหตุกำรณ์ผิดนดัช ำระหน้ีเงินในหุ้นกูต้ำมท่ีก ำหนดไว้
ในตำมข้อก ำหนดสิทธิว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้ของ หุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2561 และหุ้นกูค้ร้ังท่ี 
1/2562 ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูเ้น่ืองจำกกำรผิดนดัช ำระหน้ี
เงินหรือกำรท่ีหน้ีเงินใดๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ถูกเรียกให้ถึงก ำหนดช ำระก่อนก ำหนดเดิมจะตอ้งมีจ ำนวนเงินรวมกนัเกินกว่ำ 
400 ลำ้นบำท หรือเงินสกุลอื่นท่ีมีจ ำนวนเทียบเท่ำ 
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หุ้นกูค้ร้ังท่ี 3/2561  

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2562 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรโอนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียงวดสุดทำ้ยของหุ้นกูใ้นอตัรำปกติ 7.25% 
จ ำนวน 136.45 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียผิดนดั 3 วนั (ในอตัรำ 9.25%) จ ำนวน 0.10 ลำ้นบำท ซ่ึงค ำนวณตั้งแต่วนัท่ี  
3 กนัยำยน 2562 ถึงวนัท่ี 5 กนัยำยน 2562 ของหุ้นกู ้
ดงันั้น หุ้นกู ้คร้ังท่ี 3/2561 บริษทัไดช้ ำระหุ้นกูค้รบถว้นแลว้ 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561  

  ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำหุ้นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจ ำนวน 62.14 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตำมบญัชี 66.31 ลำ้นบำท) 
และจ ำน ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรำคำทุน 48 ลำ้นบำท ทั้งน้ีภำยใตข้อ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้
บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น ให้มีมูลค่ำของหลกัประกนัไม่นอ้ยกว่ำ 1.10 เท่ำของวงเงินกู ้
ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2562 มีมติรับหุ้นสำมญับริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั
(บริษทัยอ่ย)เป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติม จ ำนวน 7.50 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตำมบญัชี 75 ลำ้นบำท) 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 

  ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำหุ้นบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั (บริษทัย่อย) จ ำนวน 62.97 ลำ้นหุ้น 
(มูลค่ำตำมบญัชี 638.50 ลำ้นบำท) 

แผนกำรจ่ำยช ำระหุ้นกูท่ี้จะครบก ำหนดไถ่ถอนในอนำคต 
บริษทัจะด ำเนินกำรช ำระหน้ีดอกเบ้ียปกติและช ำระหน้ีไถ่ถอนหุ้นกูภ้ำยในก ำหนดโดยมีแหล่งท่ีมำของกำรช ำระเงินดงัน้ี 

หุ้นกูท่ี้ยงัไมค่รบก ำหนดไถ่ถอน (หน่วย : ลำ้นบำท) แหล่งท่ีมำของกำรช ำระเงิน 

คร้ังท่ี มูลค่ำ ครบก ำหนด บริษัทก ำหนดจะขำยหลักทรัพย์เพื่อค้ำ และขำยสินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้
ด ำเนินกิจกำร และบริษทัไดท้  ำบันทึกขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใน กำรจ ำหน่ำย
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ในประเทศญ่ีปุ่ น ทั้งหมด 15 ยนิูต(ตำม
หมำยเหตุข้อ 7) ซ่ึงบริษัทได้รับเงินมัดจ ำ เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561 
จ ำนวน 200 ล้ำนเยน (ประมำณ 59.98 ล้ำนบำท) และต่อมำเม่ือวนัท่ี 17 
เมษำยน 2562 บริษัทได้รับเงินมัดจ ำเพ่ิมเติม  จ ำนวน 400 ล้ำนเยน 
(ประมำณ 116.28 ล้ำนบำท) ท ำให้บริษัทได้รับเงินมัดจ ำมำแล้วรวม
จ ำนวนประมำณ 600 ลำ้นเยน (หรือประมำณ 176.26 ลำ้นบำท) ซ่ึงเดิม 
ทำงผูซ้ื้อ คำดว่ำจะจ่ำยช ำระค่ำซ้ือโรงไฟฟ้ำพลงังำน ควำมร้อนใต้
พิภพไดภ้ำยในไม่เกิน 30 มิถุนำยน 2562 ซ่ึงขณะน้ีผูซ้ื้อได้เจรจำกับ
บริษทัเพื่อขอขยำยอำยุขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ใน กำรจ ำหน่ำยโรงไฟฟ้ำพลงังำน
ควำมร้อนใตพ้ิภพไม่เกินธันวำคม 2562 ในมูลค่ำส่วนท่ีเหลือท่ีจะไดรั้บ
ช ำระเงินอีกประมำณ 4,200 ลำ้นเยน (หรือประมำณ 1,183.77 ลำ้นบำท) 
รวมทั้งน ำเงินจำกเงินทุนหมุนเวียนและสภำพคล่องของกิจกำรมำช ำระ
ไถ่ถอนหุ้นกู ้ต่อไป 

1/2561 200.00 8 พฤษภำคม 2563 

1/2562 207.60 18 มีนำคม 2564 
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19. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯไดร้ับสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมตัิของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี  
2091 (2)/2554 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2554 ส ำหรับกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ำ ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร 
สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม
เป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2555) โดยจ ำนวนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ท่ีได้รับยกเวน้จะต้องไม่เกินมูลค่ำเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่ำท่ี ดินและทุนหมุนเวียนและได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับ
เคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติัและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงจ่ำยจำกก ำไร
ของกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 นอกจำกน้ี บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุน
เลขท่ี 1856 (2)/2556 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2556 และบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1131 (2)/2558 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2558 
ส ำหรับกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ ำ ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (ส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1856 (2)/2556 เร่ิมมีรำยไดเ้ม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2561 
และส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1131 (2)/2558 เร่ิมมีรำยไดเ้ม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558) โดยจ ำนวนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ท่ีได้รับยกเวน้จะต้องไม่เกินมูลค่ำเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนและได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับ
เคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติัและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงจ่ำยจำกก ำไร
ของกิจกำรที่ไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและไดรั้บอนุญำตให้หกัเงินลงทุนใน
กำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ และ
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 บริษทัฯไดมี้กำรโอนกิจกำร ให้แก่บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

20. ทุนเรือนหุ้น  

20.1 ปี 2561 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1. มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ ำนวน 5,400,833 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 568,451,520 บำท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 563,050,687 บำทโดยกำรตดัหุ้นสำมญัจ ำนวน 5,400,833 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 

2. มีมติอนุมติั แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

3. มีมติอนุมติั เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจ ำนวน 280,762,672 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม จ ำนวน 563,050,687 
บำท เป็นทุนจดทะเบียน จ ำนวน 843,813,359 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวนไม่เกิน 280,762,672 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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1) เพ่ิมทุน จ ำนวน 140,762,672 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 140,762,672 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท 
เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

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

4. มีมติอนุมติั แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ต่อมำ เม่ือวนัที่ 31 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

20.2 ปี 2562 

1. ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

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

1.2 มีมติอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4.เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชยเ์ป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

1.3 มีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เฉพำะส่วนท่ีจะจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน
กำรถือหุ้น (RO) กล่ำวคือจ ำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี “อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จ ำนวน 281,525,344 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 563,050,687 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
844,576,031 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 281,525,344 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท” 

1.4 มีมติอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2562 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
1.5 มีมติอนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมตำมสัดส่วน (Right Offering: RO) 
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กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering: RO) มีรำยละเอียดดงัน้ี 

จดัสรรให้แก่ 
จ ำนวนหุน้  

(หุ้น) 
อตัรำส่วน  

(เดิม : ใหม่) 
รำคำขำย  

(บำทต่อหุ้น) 
วนั เวลำ จองซ้ือ และ

ช ำระเงินค่ำหุ้น 

ผูถื้อหุ้นเดิม ไม่เกิน 
281,525,344 หุ้น 

2 หุ้นสำมญัเดิม  
: 1 หุ้น สำมญัใหม ่

2.00 บำทต่อหุน้ คิดเป็น
มูลค่ำ 563,050,688 บำท 

วนัท่ี 1 – 5 กรกฎำคม 
2562 (รวม 5 วนัท ำกำร) 

ในระหว่ำงงวดวนัท่ี 1 – 5 กรกฎำคม 2562 ผูถื้อหุ้นเดิมได้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัตำมสัดส่วน (RO) จ ำนวน 
125,001,347 หุ้น คิดเป็นมูลค่ำ 250,002,694 บำท มีผลให้บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้จำก
จ ำนวน 563 ลำ้นบำท (แบง่เป็นหุน้สำมญั 563 ลำ้นหุ้น มลูค่ำหุ้นละ 1 บำท) เป็นจ ำนวน 688 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุน้สำมญั 
688 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยใ์นวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2562  

2. ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2562 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

2.1 มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จ ำนวน 281,525,344 บำท จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 844,576,031 บำท 
เป็น 563,050,687 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จ ำหน่ำยจ ำนวน 281,525,344 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท 

2.2 มีมติอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2562 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

2.3 มีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 563,050,688 บำท จำกทุนจดทะเบียนจ ำนวน 563,050,687 บำท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,126,101,375 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนใหม่จ ำนวน 563,050,688 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท  

2.4 มีมติอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2562 บริษทัได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ 
ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

21. ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ตำมท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2562 ไดมี้
มติอนุมติัให้ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 4 (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรือ “PPPM-W4”) 
จ ำนวนไม่เกิน 281,525,344 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Warrant-RO) โดยไม่คิดมูลค่ำในอตัรำส่วน  
3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง และก ำหนดให้วนัท่ี 17 กรกฎำคม 2562 
เป็นวนัท่ีใชก้ ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรจองซ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำว (Record Date) นั้น 
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ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 4 หรือ PPPM-W4 มีรำยละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) รุ่นท่ี 4 ท่ี
จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมัญเดิมของบริษทัในอตัรำส่วน 3 หุ้น สำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรือ “PPPM-W4”) 

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออก 
และเสนอขำย 

ไม่เกิน 229,350,678 หน่วย 

จ ำนวนหุ้นส ำมัญท่ีส ำรองเพ่ือ 
รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ 
แสดงสิทธ ิ

ไม่เกิน 229,350,678 หุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ ำนวน
หุ้นท่ีจ ำหน่ำยได ้แลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 9 กรกฎำคม 2562 จ ำนวน 688,052,034 หุ้น 
(มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1.00 บำท) 

วิธีกำรเสนอขำย เป็นกำรจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมของบริษทัฯ ในอตัรำส่วน 3 หุ้น สำมญัเดิม ต่อ 1 
หน่วย (ในกรณีท่ีมีเศษ ให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งน้ี บริษทัฯ ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นสำมัญของ
บริษทัฯ ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี (Record Date) ในวนัท่ี 
17 กรกฎำคม 2562 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขำย 

วันที่ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ 
แสดงสิทธ ิ

วนัท่ี 23 กนัยำยน 2562  

อัตรำกำรใช้สิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสำมญัใหม่ (อำจเปล่ียนแปลง ภำยหลงัตำมเง่ือนไข
กำรปรับสิทธิ) 

รำคำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเท่ำกบั 1.00 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
1.00 บำท) (อำจเปล่ียนแปลงภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัไดทุ้กปี ปีละ 1 คร้ัง ในวนัท ำกำรสุดทำ้ย
ของเดือนตุลำคมของทุกปี ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
โดยก ำหนดวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือ วนัพฤหัสบดีท่ี 31 ตุลำคม 2562 และวนัก ำหนดใช้
สิทธิคร้ัง สุดทำ้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 5 ปีนับแต่วนัท่ีออก ใบส ำคญั
แสดงสิทธิ (“วนัก ำหนดใชสิ้ทธิ”) ในกรณีท่ีวนัก ำหนดใชสิ้ทธิไม่ตรงกบัวนัท ำกำรของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย ให้เล่ือนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อน 
หนำ้วนัก ำหนดใชสิ้ทธิดงักล่ำว 
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ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน 
กำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 5 วนัท ำกำรล่วงหน้ำ
ก่อนวนัก ำหนดใช้สิทธิ ยกเวน้กำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย ให้แสดง
ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนด
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย 

วันส้ินสุดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2567 

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษทัฯ จะยื่นค ำขออนุญำตน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย ์

ตลำดรองของหุ้นส ำมัญท่ีเกิดจำก 
กำรใช้สิทธิ 

บริษทัฯ จะน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออก และเสนอขำย
ในคร้ังน้ี เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์

22. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหว่ำงงวด 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงัน้ี 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับำท) (641,088) (53,757) (641,068) (3,463) 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 563,051 563,051 563,051 563,051 
ผลกระทบจำกหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยในระหว่ำงงวด 114,131 - 114,131 - 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 677,182 563,051 677,182 563,051 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท : หุ้น) (0.95) (0.10) (0.95) (0.01) 

 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับำท) (802,924) (77,870) (791,358) 303,223 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 563,051 563,051 563,051 563,051 
ผลกระทบจำกหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยในระหว่ำงงวด 38,462 - 38,462 - 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 601,513 563,051 601,513 563,051 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท : หุ้น) (1.33) (0.14) (1.32) 0.54 
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ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีออกจ ำหน่ำยในระหว่ำงงวดปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมติว่ำหุ้น
สำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสำมญัทั้งหมด บริษทัมีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด คือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญั ซ่ึงบริษทัค ำนวณจ ำนวนหุ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงขึ้นอยู่กบัมูลค่ำท่ีเป็นตวัเงินของรำคำ
ตำมสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมำพร้อมกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (ก ำหนดจำกรำคำถวัเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษทัใน
ระหว่ำงงวด) กำรค ำนวนน้ีท ำขึ้นเพ่ือก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกบัหุ้นสำมัญท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในกำร
ค ำนวณก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีกำรปรับปรุงก ำไรสุทธิแต่อยำ่งใด อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไม่ไดค้  ำนวณก ำไรต่อหุ้น
ปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 เน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมญัมี
รำคำต ่ำกว่ำรำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั     

23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัคือคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์
และบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 
1. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสัตวน์ ้ำ 
2. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสัตวเ์ล้ียง 
3. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

 ผูมี้อ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรตัดสินใจ
เก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำ
จำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที่ใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนใน
งบกำรเงิน 

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบั
บุคคลภำยนอก 
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 ขอ้มูลรำยไดแ้ละขำดทุนของส่วนงำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส่วนงำนในประเทศ ส่วนงำนต่ำงประเทศ  
 ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำร

สัตวน์ ้ำ 
ส่วนงำนธุรกิจ 

ผลิตอำหำรสัตวเ์ลี้ยง 
ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำ รวมส่วนงำน 
 

ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกคำ้ภำยนอก 911 484 48 38 19 22 978 544 (421) - 557 544 

รวมรำยได้ 911 484 48 38 19 22 978 544 (421) - 557 544 

ผลกำรด ำเนินงำน             
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 6 (1) 4 2 17 (7) 27 (6) (2) - 25 (6) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์           (761) - 
ดอกเบ้ียรับ           2 1 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) อื่น           35 (9) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม           - - 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน           (33) (34) 

ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้           (732) (48) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้           91 (5) 

ขำดทุนส ำหรับงวด           (641) (53) 
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 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส่วนงำนในประเทศ ส่วนงำนต่ำงประเทศ  
 ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำร

สัตวน์ ้ำ 
ส่วนงำนธุรกิจ 

ผลิตอำหำรสัตวเ์ลี้ยง 
ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำ รวมส่วนงำน 
 

ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกคำ้ภำยนอก 2,567 1,279 139 142 74 51 2,780 1,472 (1,201) - 1,579 1,472 

รวมรำยได้ 2,567 1,279 139 142 74 51 2,780 1,472 (1,201) - 1,579 1,472 

ผลกำรด ำเนินงำน             
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 5 3 10 4 15 (27) 30 (20) (12) - 18 (20) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์           (772) 2 
ดอกเบ้ียรับ           5 6 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) อื่น           (32) 36 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม           - - 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน           (101) (92) 

ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้           (882) (68) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้           79 (10) 

ขำดทุนส ำหรับงวด           (803) (78) 
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24. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

24.1 สัญญำขำยไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศมีสัญญำขำยไฟฟ้ำกบับริษทัแห่งหน่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัโดยสัญญำ
ดงักล่ำวมีอำยุ 15 ปี นบัตั้งแต่ก ำหนดกำรเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย ์ปริมำณกำรขำยและรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีระบุไว้
ในสัญญำ  

24.2 สัญญำรับบริกำรน ้ำพุร้อน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัยอ่ยหลำยแห่งในต่ำงประเทศมีภำระผกูพนัตำมสัญญำรับบริกำรน ้ำพุร้อนกบับริษทัท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.4 ลำ้นเยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำย ุ15 ปี นบัตั้งแต่วนั
เร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์

ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และเดือนมกรำคม 2561 บริษทัย่อยไดเ้ขำ้ลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจเพื่อยกเวน้ค่ำบริกำร
น ้ำพุร้อนกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว ตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำ 

24.3 สัญญำจ้ำงบริหำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศมีภำระผูกพนัตำมสัญญำจำ้งบริหำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ
กบับริษทัที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ล้ำนเยนต่อเดือน ต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำยุ 5 ปี 
นบัตั้งแต่ไดรั้บมอบโครงกำร โดยสำมำรถต่อสัญญำไดอ้ีกคร้ังละ 5 ปี ซ่ึงมีระยะเวลำสูงสุด 15 ปี ภำยใตเ้ง่ือนไขเดิม 

24.4 สัญญำก ำหนดสิทธิใช้พื้นที ่

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ มีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำก ำหนดสิทธิใชพ้ื้นท่ีกบับริษทั
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนลมเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ลำ้นเยนต่อเดือนต่อ
โรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำย ุ21 ปีนบัแต่วนัลงนำมในสัญญำ 

24.5 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 0.1 ลำ้นบำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือและติดตั้ง
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศมีรำยจ่ำยฝ่ำยทนุจ ำนวนเงินประมำณ 2,351 ลำ้นเยน (31 ธนัวำคม 2561 
: 2,351 ลำ้นเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 
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24.6 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญำเช่ำและบริกำร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพ้ืนท่ีในอำคำรและสัญญำบริกำรส ำหรับส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ และเช่ำยำนพำหนะ อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตสั้ญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 กนัยำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 
จ่ำยช ำระ      

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 กำรค ำ้ประกัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ เหลืออยู่เป็น
จ ำนวน 8 ลำ้นบำท (31 ธันวำคม 2561 : 8 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำทั้งจ ำนวน 

25. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

25.1 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศท่ีส ำคญัดงัน้ี 

สกุลเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน  อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
 30 กนัยำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 30 กนัยำยน 2562 31 ธนัวำคม 2561 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 30.77 32.61 
เยน 1,930 2,060 0.29 0.29 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย          “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                  “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2562 
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25.2 ล ำดับช้ันของมลูค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 
30 กนัยำยน 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561  
30 กนัยำยน 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561  
30 กนัยำยน 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561  
30 กนัยำยน 

2562 
31 ธนัวำคม 

2561  
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย         

ตรำสำรทุน 66 320 -  - - - 66 320 
ตรำสำรหน้ี* - - 0.03 0.03 - - 0.03 0.03 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - - 89 39 - - 89 39 
หนี้สินที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
หุ้นกู ้ - - 719 914 - - 719 914 

* ระดบั 2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใชร้ำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

ในระหว่ำงงวดปัจจุบนัไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

26. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้นโดย ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562 กลุ่มบริษทัมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 2.72 : 1 (31 ธันวำคม 2561: 3.11 : 1) และเฉพำะบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.50 : 1   
( 31 ธนัวำคม 2561: 1.75 : 1 )  

27. กำรประกำศใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับอัตรำค่ำชดเชยกรณีเลกิจ้ำง 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ซ่ึงไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณี
นำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกว่ำค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั 
นั้นไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 
เป็นตน้ไป ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน บริษทับนัทึก
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ้่ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จในงวด 
งบกำรเงินรวมจ ำนวน 4,070,272 บำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 1,825,545 บำท 

28. กำรอนุมตัิงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2562 


