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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ คณะกรรมการ บริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี  30 กันยายน 2563 และ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะ
บริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปต่องบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตกำรสอบทำน 

ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่าวไวใ้นวรรคถดัไป ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทาน
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  โดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการ
สอบถามบุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การ
สอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ือง
ท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ี
สอบทานได ้

เกณฑ์ในกำรให้ข้อสรุปอย่ำงมีเง่ือนไข  

1) ผลผกูพนัของสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 

ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 24 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ได้ท า
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Memorandum of Understanding, MOU) กบัผูซ้ื้อรายท่ีหน่ึง ในการขายโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพท่ี
ประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 15 โรง ในราคาโรงละ 320 ลา้นเยน มูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,800 ลา้นเยน โดยบริษทัย่อยไดรั้บช าระเงินมดัจ า
จ านวน 200 ลา้นเยน และส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 4,600 ลา้นเยน ผูซ้ื้อจะจ่ายช าระภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562  

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ผูซ้ื้อรายท่ีหน่ึงไดโ้อนสิทธ์ิและภาระผกูพนัตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้(Memorandum of Understanding, 
MOU) ไปยงัผูซ้ื้อรายท่ีสอง (มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัย่อยผูข้ายทรัพยสิ์น จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) และขยายเวลาเป็นวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2562 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อยดังกล่าว และผูซ้ื้อรายท่ีสองได้ท าสัญญา โดยมีข้อตกลงว่าผูซ้ื้อรายท่ีสอง จะจ่าย 
เงินมดัจ างวดท่ี 2 จ านวน 400 ลา้นเยน และโอนหุ้น 25% ของบริษทัผูซ้ื้อรายท่ีสอง ให้กบับริษทัย่อยภายในวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 
และบริษัทย่อย จะโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้าจ านวน 4 โรง (ส่วนหน่ึงใน 15 โรงข้างต้น) ให้แก่ ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ภายใน 15 วนั 
นบัแต่ไดรั้บช าระเงิน 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 บริษทัย่อยดงักล่าว ไดท้  าสัญญาขายทรัพยสิ์นโครงการไฟฟ้าจ านวน 4 โรง (ส่วนหน่ึงใน 15 โรงขา้งตน้)  
กบั ผูซ้ื้อรายท่ีสองในราคา 800 ลา้นเยนโดยจะจ่ายช าระเงินจ านวน 400 ลา้นเยน ภายใน 2 สัปดาห์หลงัจากท าสัญญาน้ี และอีก 
400 ลา้นเยน ภายใน 1 ปี หลงัจากท าสัญญาน้ี และท าบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมการท าสัญญาขายทรัพยสิ์นโครงการไฟฟ้าจ านวน 4 
โรง โดยผูซ้ื้อรายท่ีสองสามารถยกเลิกสัญญาหากทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่อนุมติัสัญญาขายทรัพยสิ์นโครงการไฟฟ้า 4 โรง 
อยา่งไรก็ดี จนถึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บเงินจ านวน 400 ลา้นเยน จากผูซ้ื้อรายท่ีสอง 

ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บเงินมดัจ ารวมทั้งส้ินจ านวน 600 ลา้นเยน (ประมาณ 165.56 ลา้นบาท) แสดงไวเ้ป็นเงินมดัจ า ภายใต้
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บเอกสารจากผูซ้ื้อรายท่ีสอง ให้บริษทัย่อยจ่ายเงินจ านวน 21.28  ลา้นเยน 
(ประมาณ 5.96 ล้านบาท) ไปยงับริษทัอื่นสองแห่ง ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีของผูซ้ื้อรายท่ีสอง ซ่ึงบริษทัได้จ่ายช าระเงินดังกล่าวแล้ว 
ทั้งจ านวน โดยแสดงไวภ้ายใตบ้ญัชีสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 

ทั้งน้ีตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 22/2562 เม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2562 มีมติให้จดัส่งหนังสือแจง้ให้ ผูซ้ื้อรายท่ี
สอง ช าระเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 4,200 ลา้นเยน ให้แก่บริษทัภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 หาก ผูซ้ื้อรายท่ีสองเพิกเฉยไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสัญญาและยึดเงินมดัจ าทั้งจ านวน 600 ลา้นเยน พร้อมทั้งให้รีบเร่งหาผูส้นใจลงทุน
รายอ่ืนต่อไป รวมทั้งเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และรับทราบการท าสัญญาโดยพลการของบริษทัย่อยท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
ทั้งน้ีท่ีปรึกษากฎหมายญ่ีปุ่ นให้ความเห็นต่อบริษทัว่า ตามกฎหมายญ่ีปุ่ นกรณีน้ีถือเป็นเร่ือง True Intention คือเร่ืองเจตนาท่ี
แทจ้ริงในการท าสัญญา หากขดักบัเจตนาของผูล้งนาม สัญญาน้ีจะเป็นโมฆะ ซ่ึงถา้พิสูจน์ไดว่้าอดีตกรรมการท่านท่ี 2 ไม่ไดล้ง
นามในสัญญาน้ีแต่เป็นอดีตกรรมการท่านท่ี 1 ลงนามแทน สัญญาน้ีก็จะไม่ผกูพนับริษทัยอ่ย เช่นกนั 

เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2562 บริษทัไดจ้ดัส่งหนังสือติดตามให้ ผูซ้ื้อรายท่ีสอง จ่ายช าระเงินส่วนท่ีเหลือ โดยบริษทัยืนยนัท่ีจะขาย
โรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 320 ล้านเยน ไม่ยอมรับสัญญาท่ีทาง ผูซ้ื้อรายท่ีสองได้จัดท าขึ้นมาในภายหลังท่ีจะซ้ือโรงไฟฟ้า 4 โรง  
ในราคาโรงละ 200 ลา้นเยน และขอให้ทาง ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ช าระเงินท่ีเหลือตาม ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Memorandum of Understanding, 
MOU) ลงวันท่ี  21 มิถุนายน 2561 จ านวน 4,200 ล้านเยน ภายในวันท่ี  31 มกราคม 2563 มิฉะนั้ นบริษัทจะยกเลิกสัญญาและ 
ยึดเงินมดัจ าต่อไป 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติรับทราบความคืบหน้าการขายโรงไฟฟ้า
จ านวน 15 โครงการ ปัจจุบัน  ผู ้ซ้ือรายท่ีสองยงัไม่ได้ช าระเงินส่วนท่ีเหลือให้กับบริษัท ดังนั้ นฝ่ายบริหารจะด าเนินการ 
ยึดเงินมดัจ าจ านวน 600 ลา้นเยน โดยจะด าเนินการปรึกษากบัที่ปรึกษากฎหมายต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บ “หมายเรียกให้มารายงานตวัในวนัแถลงทางวาจาคร้ังท่ี 1 และจดหมายทวง
ถามหนังสือตอบกลับ” จากผูซ้ื้อรายท่ีสอง โดยเรียกร้องให้บริษัทย่อยดังกล่าวจ่ายช าระเงินให้แก่ผูซ้ื้อรายท่ีสอง เป็นเงิน 
40,540,542 เยน พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยนบัตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไปจนกว่าจะจ่ายช าระ
เสร็จและช าระค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง ทั้งน้ี “หมายเรียกให้มารายงานตวัในวนัแถลงทางวาจาคร้ังท่ี 1 และจดหมายทวงถาม
หนงัสือตอบกลบั” ก าหนดให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวยื่นค าให้การในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563  

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่าว ไดรั้บ “ค าส่ังอายดัทรัพยช์ัว่คราว” จากศาลแขวงโตเกียวในประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 2 
ฉบบั สามารถสรุปได้ดงัน้ี ฉบบัท่ี 1 ระบุว่าค าร้องของ ผูซ้ื้อรายท่ีสองมีมูลและให้ผูซ้ื้อรายท่ีสองจ่ายเงินเพ่ือเป็นหลกัประกัน
จ านวน 300,000 เยน และศาลไดส่ั้งอายดัท่ีดินบริษทัย่อยดงักล่าว จ านวน 2 แห่งเป็นการชั่วคราว ทั้งน้ีหากบริษทัย่อยดงักล่าว
สามารถวางเงินหลกัประกันจ านวน 1,404,131 เยน บริษัทย่อยดังกล่าว สามารถขอระงับค าส่ังน้ีหรือถอนค าส่ังอายดัทรัพย์
ชัว่คราวได ้ฉบบัท่ี 2 ระบุว่าค าร้องของ ผูซ้ื้อรายท่ีสองมีมูลและให้ผูซ้ื้อรายท่ีสองจ่ายเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนัจ านวน 7,900,000 
เยน และศาลได้ส่ังอายดัรายได้จากการขายไฟฟ้าจากโรงงาน ของบริษัทย่อยดังกล่าว ตั้ งแต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 
กรกฎาคม 2564 เป็นการชั่วคราว ทั้งน้ีหากบริษทัย่อยดงักล่าวสามรถวางเงินหลกัประกนัจ านวน 39,433,306 เยน บริษทัย่อย
ดงักล่าว สามารถขอระงบัค าส่ังน้ีหรือถอนค าส่ังอายดัทรัพยช์ัว่คราวได ้
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เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทัย่อยดงักล่าว ไดไ้ปรายงานตวัโดยเป็นการแถลง
ดว้ยวาจาคร้ังท่ี 1 ซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการแต่งตั้งทนายความในวนัดงักล่าว และซ่ึงบริษทัไดด้ าเนินการช้ีแจงขอ้มูลต่อศาลแลว้ใน
วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563และ 5 พฤศจิกายน 2563  และซ่ึงบริษัทย่อยดังกล่าวจะด าเนินการช้ีแจงข้อมูลต่อศาลอีกคร้ังในวนัท่ี  
24 ธนัวาคม 2563 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทั ไดต้รวจสอบคดีฟ้องร้องดงักล่าวขา้งตน้พบว่า คดีดงักล่าวบริษทัฯ เคยขอความเห็นจากที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย 2 แห่ง ซ่ึงทางท่ีปรึกษาทางกฎหมายดงักล่าวเห็นตรงกนัว่าสัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 5 เมษายน 2562 จะไม่มีผล
ผกูมดักบับริษทัย่อยดงักล่าว ถา้หากว่าอดีตกรรมการท่านท่ี 2 ไม่ไดเ้ป็นผูล้งนามในสัญญา และไม่มีผลผกูมดักับบริษทัยอ่ยแห่งท่ี
สอง  

โดยฝ่ายบริหารของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) เห็นว่าเร่ืองราวในคดีไม่มีขอ้มูลท่ีแตกต่างไปจากขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดใ้ห้
ขอ้มูลกบัส านกังานกฎหมายทั้ง 2 แห่ง ดงันั้น ความเห็นของฝ่ายบริหารยงัคงมองว่าสัญญาวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ท่ีผูซ้ื้อรายท่ีสอง
กล่าวอา้งนั้น ไม่มีผลผกูมดักบับริษทัยอ่ยดงักล่าวแต่อยา่งไร 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ขา้พเจา้ไดรั้บรายงานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีไม่ให้ขอ้สรุปต่องบ
การเงินของบริษทัย่อยดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เน่ืองจากไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีให้เป็นท่ีพอใจเก่ียวกบั
ผลผูกพนัของสัญญาขายโรงไฟฟ้าฉบบัลงวนัท่ี 5 เมษายน 2562 เน่ืองจากผลผกูพนัจากการท าสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนใตพ้ิภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นของบริษทัยอ่ย มีความไม่แน่นอนและยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ประกอบกบัผูส้อบบญัชี
บริษทัย่อย ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นไม่สามารถหาหลกัฐานท่ีเพียงพอท่ีจะให้ขอ้สรุปในเร่ืองดงักล่าวไดแ้ละจนถึงปัจจุบนัเร่ืองดงักล่าว
ขา้งตน้ยงัไม่มีขอ้ยุติ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัผลผกูพนัของสัญญา
ต่างๆ ขา้งตน้ ดงันั้น ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว่้ามีรายการปรับปรุงใด ท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงอนัเน่ืองมาจากผลผกูพนัของสัญญา
ต่าง ๆดงักล่าว ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ซ่ึงถือเป็นการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 

2) ผลผกูพนัของสัญญาเงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ 

ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 17 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ
บริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใตพ้ิภพจ านวน 9 แห่ง ในประเทศญ่ีปุ่ น มีมูลค่าโครงการ
ทั้งหมดจ านวน 2,700 ลา้นเยน (786 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัยอ่งแห่งหน่ึงจ่ายเงินมดัจ าส าหรับโรงผลิตไฟฟ้า 
2 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 103 ลา้นเยน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 มีมติตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นส าหรับรายการดงักล่าวทั้งจ านวน เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บช าระเงินคืนจากรายการ
ดงักล่าว มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปไดย้าก จึงตดัสินใจบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับรายการดงักล่าว
ทั้งจ านวน 28 ลา้นบาท ในงบการเงินปี 2562 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ขา้พเจา้ไดรั้บรายงานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีไม่ให้ขอ้สรุปต่องบ
การเงินของบริษทัย่อยดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 เน่ืองจากผูส้อบรายงานว่าเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 บริษทัย่อย
ดังกล่าว ได้ท าสัญญาโอนทรัพย์สินท่ีดิน 2 แห่งซ่ึงตั้ งอยู่ใน Oasa-Tsurumi เมือง Beppu จังหวัด Oita ประเทศญ่ีปุ่ นกับ 
บริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง อย่างไรก็ตาม บริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง ได้โอนท่ีดินทั้ง 2 แห่งไปยงับริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง แม้ว่า 
บริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง มีหน้าท่ีตอ้งโอนท่ีดินเหล่าน้ีให้กบับริษทัยอ่ยดงักล่าว ซ่ึงราคาโอนทรัพยสิ์นรวม 300,000,000 เยน ซ่ึง
บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้่ายเงินให้กบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง แลว้จ านวน 103,000,000 เยน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 
บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้ าเนินการทางกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2 แห่งดงักล่าวให้แก่บริษทัเอกชนแห่ง 

*****/4 



- 4 - 

ท่ีสองและการเรียกร้องค่าเสียหาย 1,000,000 เยน จากบริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไม่สามารถ
หาหลกัฐานการตรวจสอบท่ีเหมาะสมเพียงพอส าหรับขอ้ตกลงการโอนทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ผลท่ีตามมาของ
ขอ้ตกลงการโอนทรัพยสิ์นของท่ีดินในประเทศญ่ีปุ่ นนั้นมีความไม่แน่นอนและยงัไม่สรุป ดังนั้นเราจึงไม่พบหลกัฐานการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมเพียงพอเก่ียวกบัผลผกูพนัของสัญญาขา้งตน้ 

ดงันั้น ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว่้ามีรายการปรับปรุงใด ท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงอนัเน่ืองมาจากผลผกูพนัของสัญญาต่าง ๆดงักล่าว 
ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ซ่ึงถือเป็นการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 

ข้อสรุปอย่ำงมีเง่ือนไข 

ยกเวน้ผลของรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ท่ีกล่าวในวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไม่พบส่ิง
ท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ข้อมลูและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น 

โดยมิไดเ้ป็นการให้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินรวมระหว่างกาลขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 1.2 ซ่ึงระบุว่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวน 1,315 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั 1,639 ลา้นบาท) และกลุ่ม
บริษทัมีผลการด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
เท่ากบั 5.68 ซ่ึงยงัเกินกว่าตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากูย้ืมเงิน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งขอยกเวน้เง่ือนไขตามสัญญาดงักล่าวกบั
เจ้าหน้ีทุกคร้ัง หากเจ้าหน้ีไม่อนุมัติ กลุ่มบริษัทจะมีภาระในการจดัหาเงินเพ่ือช าระหน้ีตามเง่ือนไขของสัญญาดังกล่าว 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดงักล่าว แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมี
นยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  

2. รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 24  เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ผูซ้ื้อรายท่ีหน่ึง ได้
โอนสิทธ์ิและภาระผกูพนัตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Memorandum of Understanding, MOU) ในการขายโรงไฟฟ้าพลงังานความ
ร้อนใตพ้ิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 15 โรง ให้ผูซ้ื้อรายท่ีสอง (มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัย่อยผูข้ายทรัพยสิ์นจนถึงวนัท่ี  
31 มีนาคม 2562) และขยายเวลาเป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

3. การเปล่ียนนโยบายการบญัชีในการวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลขอ้ 2.5.2 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการน า
นโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติตั้ งแต่วันท่ี  1 มกราคม 2562 เก่ียวกับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีมูลค่ายติุธรรม 

4. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ข้าพเจ้าขอให้ สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลข้อ 2.3 เน่ืองด้วยผลกระทบจากสถานการณ์                          
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือน
และเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับ
ทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี
ประกาศโดยสภาวิชาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั  

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้ห้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
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เร่ืองอ่ืน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562  ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่นในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงให้ขอ้สังเกต
เร่ืองความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั และให้ขอ้สังเกตในขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ี
เนน้เร่ือง รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และการเปล่ียนนโยบายการบญัชีในการวดัมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตี
ใหม่ และไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขเก่ียวกบัผลผกูพนัของสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
ตามรายงานลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2563  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กันยายน 2562 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของ
บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบัญชีอื่นในส านักงาน
เดียวกนักบัขา้พเจา้ โดยให้ขอ้สรุปว่า จากการสอบทานของผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญั
และให้ขอ้สังเกตในขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นเร่ืองความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่ม
บริษทั ตามรายงานลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 

(นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305 
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 



บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่ "สอบทานแลว้" "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 35,992                  45,537                 20,506                30,744                  17,103                 16,396                

เงินลงทนุชัว่คราว 2.5.1 -                           34                        34                       -                           34                        34                       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3.2, 4 248,448                285,383               323,335              168,324                278,836               424,980              

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 3.2, 9 68,719                  63,233                 -                         -                           -                          -                         

สินคา้คงเหลือ 5 127,694                220,133               261,867              36,698                  54,526                 261,867              

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6 12                         -                          -                         12                         -                          -                         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,551                  14,505                 6,096                  2,269                    2,711                   5,864                  

กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็น

  สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                           -                          1,197,773           -                           -                          -                         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 498,416                628,825               1,809,611           238,047                353,210               709,141              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7 3,450                    -                          -                         3,450                    -                          -                         

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 8 -                           -                          -                         1,475,614             1,475,646            81,807                

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 2.5.1 -                           87,757                 323,606              -                           87,757                 323,606              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 4.2 -                           -                          -                         -                           -                          -                         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 3.2, 9 -                           -                          169,112              379,997                374,030               1,768,561           

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุตามวิธีมูลค่ายติุธรรม 10 166,891                166,661               119,821              166,891                166,661               119,821              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  ท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่ 11 437,198                436,001               106,910              100,368                100,368               95,186                

  อาคารและเคร่ืองจกัร 12 609,429                674,441               500,319              13,057                  40,827                 499,792              

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 13 301,536                267,318               3,365                  3,365                    3,365                   3,365                  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 24,176                  -                          -                         24,176                  -                          -                         

ค่าความนิยม 6,975                    6,418                   13,651                -                           -                          -                         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15 113,746                107,574               11,508                92                         142                      11,490                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 62,439                  52,808                 89,708                58,272                  48,724                 89,708                

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 16 45,706                  -                          -                         45,706                  -                          -                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 17,979                  17,821                 7,865                  201                       201                      7,865                  

   เงินจ่ายล่วงหนา้ 17 -                           -                          263,796              -                           -                          130,365              

   อ่ืน ๆ 12,137                  11,639                 5,106                  6,242                    6,195                   5,096                  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 30,116                  29,460                 276,767              6,443                    6,396                   143,326              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,801,662             1,828,438            1,614,767           2,277,431             2,303,916            3,136,662           

รวมสินทรัพย์ 2,300,078             2,457,263            3,424,378           2,515,478             2,657,126            3,845,803           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 1



บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่ "สอบทานแลว้" "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 107,700                187,295               549,948              84,000                  163,555               549,948              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3.2,19 317,967                250,467               297,764              608,159                485,495               293,950              

เงินกูย้มืระยะสั้น 3.2, 20 300                       276                      -                         -                           -                          -                         

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 550,817                527,066               611,230              550,667                527,066               611,230              

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 888                       1,470                   2,036                  888                       1,470                   2,036                  

ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 631,104                721,264               707,221              631,104                721,264               707,221              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20,324                  19,323                 82                       -                           -                          -                         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24 183,955                178,867               62,890                1,972                    9,727                   2,979                  

หน้ีสินท่ีรวมอยูใ่นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็น

   สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                           -                          70,212                -                           -                          -                         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,813,055             1,886,028            2,301,383           1,876,790             1,908,577            2,167,364           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 21 11,845                  -                          -                         -                           -                          -                     

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 22 -                           437                      1,907                  -                           437                      1,907                  

หุน้กู้ 23 -                           -                          199,445              -                           -                          199,445              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 99,455                  98,823                 21,114                34,728                  35,087                 21,114                

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 30,775                  27,094                 19,434                14,414                  12,584                 19,434                

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 799                       731                      450                     799                       731                      450                     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 142,874                127,085               242,350              49,941                  48,839                 242,350              

รวมหนีสิ้น 1,955,929             2,013,113            2,543,733           1,926,731             1,957,416            2,409,714           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 2



บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563

30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 30 กนัยายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562

"ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้" "ยงัไม่ไดต้รวจสอบ" "ตรวจสอบแลว้"

หมายเหตุ "สอบทานแลว้" "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่ "สอบทานแลว้" "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบียน

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

      ปี 2562 หุน้สามญั 1,126,101,375 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 26 1,126,101            1,126,101            

      ปี 2563 หุน้สามญั 916,901,123 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 26 916,901                916,901                

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระแลว้

      หุน้สามญั 688,066,476 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 688,067                688,067               563,051              688,067                688,067               563,051              

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

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

ก าไรสะสม

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

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,186,739)            (1,087,411)           375,790              (812,330)               (701,278)              894,407              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 131,817                132,490               (645,645)             2,006                    1,917                   (608,818)             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 344,149                444,150               880,645              588,747                699,710               1,436,089           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,300,078             2,457,263            3,424,378           2,515,478             2,657,126            3,845,803           

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 3



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทำนแล้ว"
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563

2563 2562 2563 2562
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 449,831            556,691            331,832            470,725            
รายไดอ่ื้น
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 13                     -                        13                     -                        
ดอกเบ้ียรับ 1,212                1,802                1,236                2,727                
ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 10,957              -                        -                        3,706                
โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินจ่ายล่วงหนา้โครงการริเวอร์ไซด์ 263                   47,104              263                   47,104              
อ่ืนๆ 8,890                2,362                10,742              8,751                

รวมรำยได้ 471,166            607,959            344,086            533,013            
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 383,500            453,831            276,552            421,765            
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 16,969              23,159              16,969              23,159              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  46,378              53,838              25,681              31,082              
คา่ใชจ่้ายอ่ืน
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                        760,819            -                        760,819            
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                        2,275                23,289              -                        
คา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -                        12,053              -                        4,904                
ตน้ทุนทางการเงิน 20,843              32,928              20,482              28,925              

รวมค่ำใช้จ่ำย 467,690            1,338,903         362,973            1,270,654         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 -                        -                        -                        -                        
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ 3,476                (730,944)          (18,887)            (737,641)          
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 11,128              (90,502)            1,874                (97,219)            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (7,652)               (640,442)          (20,761)            (640,422)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 402                   (2,831)               -                        -                        
รายการท่ีจะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลคา่ยติุธรรม
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (8,561)               528,718            (8,561)               528,718            

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (8,159)               525,887            (8,561)               528,718            
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (15,811)            (114,555)          (29,322)            (111,704)          

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 28 (0.0111)            (0.9457)            (0.0302)            (0.9457)            

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 4



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ "สอบทำนแล้ว"
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563

2563 2562 2563 2562
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 1,296,791         1,579,083         1,018,517         1,321,742         
รายไดอ่ื้น
ดอกเบ้ียรับ 1,881                4,946                1,852                11,531              
ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 21,515              -                        -                        19,910              
โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินจ่ายล่วงหนา้โครงการริเวอร์ไซด์ 1,746                -                        1,746                -                        
อ่ืนๆ 20,337              7,792                31,142              29,939              

รวมรำยได้ 1,342,270         1,591,821         1,053,257         1,383,122         
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 1,102,984         1,313,923         867,685            1,200,908         
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 55,830              68,348              55,830              68,348              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  165,838            177,441            103,249            107,787            
คา่ใชจ่้ายอ่ืน
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                        771,938            -                        771,938            
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                        10,004              44,177              -                        
คา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินจ่ายล่วงหนา้โครงการริเวอร์ไซด์ -                        18,461              -                        18,461              
คา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -                        12,053              -                        4,904                
ตน้ทุนทางการเงิน 66,273              100,927            64,583              96,711              

รวมค่ำใช้จ่ำย 1,390,925         2,473,095         1,135,524         2,269,057         

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 -                        -                        -                        -                        
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (48,655)            (881,274)          (82,267)            (885,935)          
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 11,959              (79,488)            (9,929)               (95,715)            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (60,614)            (801,786)          (72,338)            (790,220)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (762)                  (18,453)            -                        -                        
รายการท่ีจะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลคา่ยติุธรรม
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (38,625)            526,166            (38,625)            526,166            

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (39,387)            507,713            (38,625)            526,166            
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (100,001)          (294,073)          (110,963)          (264,054)          

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 28 (0.0881)            (1.3329)            (0.1051)            (1.3137)            

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 5



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

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

ผลต่างจาก ผลก าไร (ขาดทุน) จาก
ส่วนทุนจาก การแปลงค่า เงินลงทุนในตราสารทุน ส่วนเกินทุน รวม

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน การจ่ายโดยใชหุ้้น งบการเงินท่ีเป็น ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรม จากการตีราคา องคป์ระกอบอ่ืน รวม
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สินทรัพยถ์าวร ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 688,067             612,680         41,479                56,845          (1,152,440)          (64,204)                  (68,252)                                   264,946                 132,490                   379,121                 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 2.5.2 -                         -                     -                          -                    65,029                 -                             -                                              -                             -                               65,029                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 - หลงักำรปรับปรุง 688,067             612,680         41,479                56,845          (1,087,411)          (64,204)                  (68,252)                                   264,946                 132,490                   444,150                 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น :   
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                     -                          -                    (60,614)               (762)                       (38,625)                                   -                             (39,387)                    (100,001)               
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                         -                     -                          -                    (38,714)               -                             38,714                                    -                             38,714                     -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 688,067             612,680         41,479                56,845          (1,186,739)          (64,966)                  (68,163)                                   264,946                 131,817                   344,149                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 563,051             489,125         41,479                56,845          308,155               (36,827)                  (608,818)                                 -                             (645,645)                 813,010                 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 2.5.2 -                         -                     -                          -                    67,635                 -                             -                                              -                             -                               67,635                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - หลงักำรปรับปรุง 563,051             489,125         41,479                56,845          375,790               (36,827)                  (608,818)                                 -                             (645,645)                 880,645                 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น :
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                         -                     -                          -                    (801,786)             (18,453)                  526,166                                  -                             507,713                   (294,073)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 563,051             489,125         41,479                56,845          (425,996)             (55,280)                  (82,652)                                   -                             (137,932)                 586,572                 

 

(หน่วย : พนับาท) 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 6



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

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) "สอบทำนแล้ว"

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

ผลก าไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในตราสารทุน ส่วนเกินทุน รวม

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการจ่าย ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรม จากการตีราคา องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สินทรัพยถ์าวร ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 688,067          612,680          41,479                    56,845                 (766,307)             (68,252)                                 70,169                     1,917                       634,681                 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 2.5.2 -                      -                      -                              -                           65,029                -                                            -                               -                               65,029                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 - หลงักำรปรับปรุง 688,067          612,680          41,479                    56,845                 (701,278)             (68,252)                                 70,169                     1,917                       699,710                 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น :
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                      -                              -                           (72,338)               (38,625)                                 -                               (38,625)                    (110,963)               
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                      -                      -                              -                           (38,714)               38,714                                  -                               38,714                     -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2563 688,067          612,680          41,479                    56,845                 (812,330)             (68,163)                                 70,169                     2,006                       588,747                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 563,051          489,125          41,479                    56,845                 826,772              (608,818)                               -                               (608,818)                 1,368,454              
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 2.5.2 -                      -                      -                              -                           67,635                -                                            -                               -                               67,635                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - หลงักำรปรับปรุง 563,051          489,125          41,479                    56,845                 894,407              (608,818)                               -                               (608,818)                 1,436,089              
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น :
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (ปรับปรุงใหม่) -                      -                      -                              -                           (790,220)             526,166                                -                               526,166                   (264,054)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2562 563,051          489,125          41,479                    56,845                 104,187              (82,652)                                 -                               (82,652)                    1,172,035              

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 7



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"
งบกระแสเงนิสด "สอบทำนแล้ว"
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2563

2563 2562 2563 2562
"ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (48,655)              (881,274)            (82,267)              (885,935)            
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 66,273               100,927             64,583               96,711               
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 25,556               20,124               99,065               (35,367)              
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 94,339               41,723               18,239               17,548               
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (3,543)                385                    393                    1,492                 
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 66,395               (218,435)            117,356             164,983             
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 5,155                 112,083             (7,688)                (1,332)                
ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ินและค่าตดัจ าหน่าย 86,673               109,010             4,136                 3,286                 
การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชน์พนกังาน 3,682                 7,119                 1,831                 3,387                 
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 21,515               9,963                 44,178               (19,951)              
(ผลก าไรและกลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 11,666               -                         11,625               -                         
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ -                         19,958               -                         19,958               
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม 1                        -                         1                        -                         
การปรับปรุงอ่ืนท่ีกระทบยอดก าไร (ขาดทุน)
 - เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน -                         (68)                     -                         (68)                     

    - ขาดทุน (ก าไร) จากการขายสินทรัพยท์างการเงิน 2                        771,939             2                        771,939             
 - ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,156)                (77)                     (448)                   (245)                   
 - โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  (1,899)                -                         (411)                   -                         
 - โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้โครงการริเวอร์ไซด์ (1,746)                -                         (1,746)                -                         
 - ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้โครงการริเวอร์ไซด์ -                         18,461               -                         18,461               
 - ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินให้กูย้มื -                         5,775                 -                         4,904                 
 - ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                         -                         33                      -                         
 - ดอกเบ้ียรับ (1,881)                (4,944)                (1,852)                (11,531)              
รวมกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) 371,032             993,943             349,297             1,034,175          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 322,377             112,669             267,030             148,240             
   ดอกเบ้ียจ่าย (37,711)              (93,251)              (54,409)              (89,035)              
   ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (19,980)              (13,731)              -                         -                         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 264,686             5,687                 212,621             59,205               

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (158)                   (17,685)              (1)                       (65)                     
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (1,014,620)         
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอ่ืน 20 145,720 20                      145,720             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุนของกิจการอ่ืน -                         (6,126)                -                         (6,126)                
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,156                 366                    448                    245                    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (230)                   -                         (230)                   -                         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (18,846)              (17,570)              (200)                   (4,846)                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                         (602)                   -                         -                         
เงินสดรับช าระจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         2,491                 27,715               1,081,783          
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         (33,683)              (4,183)                
เงินสดรับเงินมดัจ าจากการจ าหน่ายโรงไฟฟ้าใตภิ้ภพ -                         116,280             -                         -                         
เงินสดจ่ายมดัจ าซ้ือเงินลงทุน -                         (7,200)                -                         (7,200)                
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับโครงการริเวอร์ไซต์ 1,746                 -                         1,746                 -                         
เงินปันผลรับ -                         68                      -                         68                      
ดอกเบ้ียรับ 1,594                 7,809                 1,675                 30,260               
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (14,718)              223,551             (2,510)                221,036             

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มื :-
จากการออกตัว๋แลกเงิน -                         427,000             -                         427,000             
จากการออกหุ้นกู ้ -                         207,600             -                         207,600             
จากสถาบนัการเงิน 11,995               -                         -                         -                         

เงินสดรับเงินกูย้มืบุคคลและกิจการอ่ืน 35,000               283                    35,000               -                         
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มื :-
เงินสดจ่ายช าระตัว๋แลกเงิน (36,000)              (740,000)            (36,000)              (740,000)            
เงินสดจ่ายช าระหุ้นกู้ (93,900)              (394,500)            (93,900)              (394,500)            
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (21,277)              (37,666)              (21,277)              (37,666)              
เงินกูย้มืบุคคลและกิจการอ่ืน (35,000)              -                         (35,000)              -                         

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน (1,336)                (1,695)                (1,336)                (1,695)                
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน -                         248,557             -                         248,557             
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์เพ่ิมข้ึน (43,957)              24,570               (43,957)              24,570               
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (40)                     20,653               -                         (259)                   
จ่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูแ้ละค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ -                         (8,330)                -                         (8,330)                
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ (184,515)            (253,528)            (196,470)            (274,723)            

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
(หน่วย : พนับาท)
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ-
ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 65,453               (24,290)              13,641               5,518                 

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (74,998)              51,377               -                         -                         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (9,545)                27,087               13,641               5,518                 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดต้นงวด 45,537               20,506               17,103               16,396               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการด าเนินงานท่ียกเลิกปลายงวด -                         (9,413)                -                         -                         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 35,992               38,180               30,744               21,914               

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม :
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน
รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 71                      3,937                 -                         1,113                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนตามหน้ีสินตามสญัญาเช่า 25,369               -                         25,369               -                         

  โอนเปล่ียนประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย
 ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                         1,135,430          -                         -                         

โอนเปล่ียนประเภทเป็นหน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย
 ท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย -                         61,621               -                         -                         
โอนกิจการบางส่วนไปยงับริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

โดยมีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอน มีดงัน้ี
  สินคา้คงเหลือ -                         -                         -                         198,686             
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -                         -                         -                         613                    
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                         -                         -                         563,097             
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                         -                         -                         415                    
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                         -                         -                         78                      
  ผลประโยชน์พนกังาน -                         -                         -                         10,538               

โอนเปล่ียนประเภทจากเงินจ่ายล่วงหนา้เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                         48,000               -                         48,000               
โอนเปล่ียนประเภทจากเงินจ่ายล่วงหนา้เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                         24,000               -                         24,000               
โอนเปล่ียนประเภทจากเงินจ่ายล่วงหนา้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                         17,371               -                         -                         

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ขอ้มูลบริษทัฯ 

บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของ
บริษทัฯ คือ จ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ ำ ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ อยู่ท่ี 69/5 หมู่ท่ี 5 ถนนพระรำม 2 (กม. 71) ต ำบล
บำงขนัแตก อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงครำม 

1.2 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ ำนวน 1,315 ล้ำนบำท 
(เฉพำะบริษทั 1,639 ลำ้นบำท) และกลุ่มบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่ของหน้ีสินหมุนเวียน
ประกอบด้วย ตัว๋สัญญำใช้เงินจำกสถำบันกำรเงิน ท่ีครบก ำหนดจ่ำยคืนในไตรมำสท่ีส่ีปี 2563 จ ำนวน 24 ลำ้นบำท และ 
ไตรมำสท่ีหน่ึงปี 2564 จ ำนวน 60 ล้ำนบำท หุ้นกู้ท่ีจะถึงก ำหนดไถ่ถอนในไตรมำสท่ีหน่ึง ของปี 2564 จ ำนวนเงิน  
207.60 ลำ้นบำท ไตรมำสท่ีสองปี 2564 จ ำนวน 170 ลำ้นบำท และไตรมำสท่ีสำมปี 2564 จ ำนวน 255.60 ลำ้นบำท และเงินกูย้ืม
ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 1,814 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 551 ลำ้นบำท) ท่ีครบก ำหนดจ่ำยช ำระในไตรมำสท่ีหน่ึงของ 
ปี 2564 นอกจำกน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ำกบั 5.68 ซ่ึงยงัเกินกว่ำตำมท่ีระบุไวใ้น
สัญญำกูยื้มเงิน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งขอยกเวน้เง่ือนไขตำมสัญญำดงักล่ำวกบัเจำ้หน้ีทุกคร้ัง หำกเจำ้หน้ีไม่อนุมติักลุ่มบริษทั
จะมีภำระในกำรจดัหำเงินเพ่ือช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำว  

นอกจำกน้ีระหว่ำงงวดปี 2563 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดด้ ำเนินกำรต่ำงๆ ดงัน้ี 

- บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขำยทรัพย์สินต่ำงๆ และหลักประกันของหุ้นกู้ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท 
ตรำสำรทุน และทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ช้ด ำเนินกิจกำร เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงเงินทุนท่ีเพียงพอในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้และตั๋ว
สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงินและช ำระคืนเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและภำระผกูพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด  

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

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ไดร้วมกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่หรือรำยกำรปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ซ่ึงอำจจ ำเป็นหำกกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีจะไดรั้บจำกสินทรัพยอ์ำจจะ
นอ้ยกว่ำมลูค่ำตำมบญัชีอยำ่งมีนยัส ำคญั และอำจจะมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้นเพ่ิมเติม หำกกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 

2.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล โดยบริษทั
เลือกเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบยอ่ อย่ำงไรก็ตำม ไดมี้กำรขยำยกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินเพ่ิมเติมเช่นเดียวกบั
งบกำรเงินประจ ำปี 
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งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุด ดงันั้นจึงเน้นกำรให้
ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกำร เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ 
ผูใ้ชง้บกำรเงินควรใชง้บกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควบคู่ไปกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัน้ีจดัท ำขึ้นเป็นภำษำไทย กำรแปลงบกำรเงินฉบบัน้ีเป็นภำษำอ่ืนตอ้งให้สอดคลอ้งกบังบกำรเงิน
ฉบบัภำษำไทย 

2.2 เกณฑใ์นกำรน ำเสนองบกำรเงินรวม 

งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และ
ไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

2.3 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำร
ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำม 
ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัติดตำมควำมคืบหน้ำของ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจ
เกิดขึ้ นอย่ำงต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ำยบริหำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำร
เปล่ียนแปลง 

2.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 
ในระหว่ำงงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำร
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
กำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัและ
บริษทัย่อย อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถ
สรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและ
กำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนั
ควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรจัดประเภทและวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -  

บริษทัและบริษทัย่อยวดัมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และจดั

ประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน  

โดยผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมินและพิจำรณำแลว้ว่ำ รำคำทุนของเงินลงทุนในตรำสำรทุน

ดงักล่ำวไดส้ะทอ้นมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนแลว้ ดงันั้น กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน

ดงักล่ำวจึงไม่มีผลกระทบต่อกำรปรับปรุงก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต - บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัและบริษทั
ยอ่ยจะใชวิ้ธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ โดย
ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำแลว้ว่ำกำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบ
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัให้มีกำรปรับปรุงก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 2.5.1 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำ
ในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดั
ประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 2.5.1 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิม่เติมทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำง
บญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิด
ควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 
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แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีดังกล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี  22 เมษำยน 2563 และมีผลบังคบัใช้
ส ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนัท่ี  
1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใชว้ดัมูลค่ำของผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ในกรณีท่ีบริษทัและบริษทัย่อยใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรวดัมูลค่ำของผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 

- เลือกที่จะวดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี   
1 มกรำคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

2.5 นโยบำยกำรบญัชี 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 ยกเวน้กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินและสัญญำเช่ำ 
เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบั
ท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรวดัมูลค่ำภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมำถือปฏิบติั ดงัน้ี 

ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

กำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมลูค่ำ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอื่น หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กำรจดัประเภทดงักล่ำวจะขึ้นอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัในกำร
จดักำรสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ใน
ควำมต้องกำรของตลำดเพื่อวตัถุประสงค์ทำงกลยุทธ์ในระยะยำว วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น โดยผลก ำไร (ขำดทุน) สะสมจำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมน้ีจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงัก ำไรหรือขำดทุนใน
ภำยหลงั หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำย โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำ
กำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเป็นระดับ และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื ่อผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนัในแต่ละระดบั โดยมีข้อยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ี
กำรค้ำหรือสินทรัพยที์่เกิดจำกสัญญำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนัยส ำค ัญ ซ่ึงบริษทัและ
บริษทัยอ่ยใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพจิำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำย ุ 
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ข) สัญญำเช่ำ  

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำ
ทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก 
ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำ
เช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

หำกบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์้ำงอิงจะถูกโอน
ให้แก่บริษทัและบริษทัยอ่ยเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ะถูกคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนบั
จำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือส้ินสุดอำยสัุญญำ
เช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ  

ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้ง
จ่ำยตำมสัญญำเช่ำ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษทัและ
บริษทัย่อย หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพ่ิมขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ีย
จำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำม
บญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญำเช่ำใหม่  

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมลูค่ำต ่ำ  

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือ
สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 

2.5.1  ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบติั  

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 2.4 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ มำถือ
ปฏิบติัในระหว่ำงงวดปัจจุบนั โดยกิจกำรไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี
ดงักล่ำว และไม่ปรับยอ้นหลงั งบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสม
ตน้ปี 2563 
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จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 จำก
กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
กำรเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

 
 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมนุเวียน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ - 34 - 34 
เงินลงทุนชัว่ครำว 34 (34) - - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 3,450 - 3,450 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 674,441 - (25,078) 649,363 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 25,370 25,370 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่
เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 

 
- 

 
84,307 

 
- 

 
84,307 

เงินลงทุนระยะยำวอื่น 87,757 (87,757) - - 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ิสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - ส่วนท่ี 
   ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
1,470 

 
- 

 
161 

 
1,631 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
437 

 
- 

 
131 

 
568 
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 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
กำรเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

 
 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ - 34 - 34 
เงินลงทุนชัว่ครำว 34 (34) - - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวยีนอื่น - 3,450 - 3,450 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 40,827 - (25,078) 15,749 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 25,370 25,370 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่
เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 

 
- 

 
84,307 

 
- 

 
84,307 

เงินลงทุนระยะยำวอื่น 87,757 (87,757) - - 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
หน้ิสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - ส่วนท่ี 
   ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
1,470 

 
- 

 
161 

 
1,631 

หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
437 

 
- 

 
131 

 
568 
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ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 เปรียบเทียบกบักำรจดัประเภทและมูลค่ำตำมบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมหลกักำร

บญัชีเดิม 
กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำ 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 
 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทนุ 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 45,537 - - 45,537 45,537 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  285,383 - - 285,383 285,383 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน 63,233 - - 63,233 63,233 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ 34 - 34 - 34 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 3,450 3,450 - - 3,450 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มุนเวียนท่ี

ไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 
 

84,307 
 

- 
 

84,307 
 

- 
 

84,307 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 17,821 - - 17,821 17,821 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 499,765 3,450 84,341 411,974 499,765 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมหลกักำร

บญัชีเดิม 
กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำ 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 
 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทนุ 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 17,103 - - 17,103 17,103 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น  278,836 - - 278,836 278,836 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ 34 - 34 - 34 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 3,450 3,450 - - 3,450 
เงินให้กูย้ืมระยะยำว 374,030 - - 374,030 374,030 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ี

ไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 
 

84,307 
 

- 
 

84,307 
 

- 
 

84,307 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 201 - - 201 201 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 757,961 3,450 84,341 670,170 757,961 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษัทและบริษทัย่อยไม่ได้ก ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2563 
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ข) สัญญำเช่ำ 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบันของเงินจ่ำยช ำระตำม
สัญญำเช่ำท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก  

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2,567 1,823 

หกั: สัญญำเช่ำระยะส้ันท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรง (874) (766) 

หกั : สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำย
ตำมวิธีเส้นตรง 

 
(102) 

 
(102) 

หกั: สัญญำพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (1,276) (640) 
 315 315 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (23) (23) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพ่ิมขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
292 

 
292 

หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,907 1,907 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 2,199 2,199 

   
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำขำ้งตน้ ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 1,631 1,631 
หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 568 568 

 2,199 2,199 

รำยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ จำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ัง
แรก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 25,370 25,370 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 25,370 25,370 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
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2.5.2  กำรวดัมูลค่ำภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 8/2563  เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2563 มีมติ
อนุมติัให้บริษทัฯ เปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีเก่ียวกบั กำรวดัมูลค่ำภำยหลงัรับรู้รำยกำรของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
กำรลงทุนจำกวิธีรำคำทุน เป็นวิธีมูลค่ำยุติธรรม เน่ืองจำกบริษทัฯ เห็นว่ำกำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนมิไดส้ะทอ้นถึง
รำคำท่ีแทจ้ริงของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของบริษทั 
บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวในงวดปัจจุบนั และปรับยอ้นหลงังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธันวำคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่ำบริษทัฯ บันทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมมำโดยตลอด และน ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 
จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

  (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวำคม 2562 
ณ วนัท่ี                             

1 มกรำคม 2562 
ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวำคม 2562 
ณ วนัท่ี                             

1 มกรำคม 2562 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ      

สินทรัพย์     
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุเพ่ิมขึ้น 81,243 84,501 81,243 84,501 

หนีสิ้น     
หน้ีสินภำษเีงินไดร้อกำรตดับญัชีเพ่ิมขึ้น 16,214 16,866 16,214 16,866 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมขึ้น 65,029 67,635 65,029 67,635 

 

  (หน่วย : พนับำท) 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยำยน 2562 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยำยน 2562 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำร ลดลง (646) (646) (1,138) (1,138) 
ก ำไรหรือขำดทุน ส ำหรับงวด เพ่ิมขึ้น  646 646 1,138 1,138 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนเพ่ิมขึ้น (บำท/หุ้น) 0.0010 0.0010 0.0019 0.0019 

2.6 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 2562 
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3. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่ำงงวด บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ
โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือ ประเภทธุรกิจ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 

ผลิตอำหำรสัตวน์ ้ำ และอำหำรสัตวเ์ล้ียง ถือหุ้นทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั จ ำหน่ำยวตัถุดิบอำหำรสัตว ์ ถือหุ้นทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน ถือหุ้นทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
P PRIME SINGAPORE PTE. LTD.* กำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์ ถือหุ้นทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
Tluxe Investments Limited กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 
Origin Power Investment Co., Ltd. กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 
Tluxe Holdings Limited กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Geothermal Power A Company Limited กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Geothermal Power B Companny Limited กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Wind Power A Co., Ltd. กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำนลม ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
PPSN Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Sumo Power Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal 
   Power Station No.1 Liaison Company 

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 

P Green Energy Companny Limited ให้ค  ำปรึกษำ จัดกำร วำงแผนเก่ียวกับ
ธุรกิจ 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 

Fino Binary Power Plant LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
NIS Binary Power Plant LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Lena Power Station No.1 LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
SNS Power Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Otomeyama Energy Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
S - Power Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
M-Luxe Energy Co., Ltd. ธุรกิจพฒันำบ่อน ้ำพุร้อน เป็นบริษทัร่วม ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 
Aulux Power Co., Ltd. ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม มีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์เล้ียงชนิด

อดัเมด็แห้ง 
ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั 
(มหำชน) 

ให้ ค  ำป รึกษำด้ำนกำรบ ริห ำรจัดกำร
กำรเงิน 

ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

Beppu Forest Power Co., Ltd. พลงังำน มีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
(จนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2562) 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2563 
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*ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 22/2562 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562 มีมติอนุมติัเลิกกิจกำรของบริษทัย่อย 
เน่ืองจำกบริษทัไดย้กเลิกกำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์เมืองดำนงั ประเทศเวียดนำม 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2563 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรตำมกฎหมำยประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยแลว้ 

3.1 รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563 2562 2563 2562  
ขำยสินค้ำ      

บ ริ ษั ท  ไท ยลั ก ซ์  เอ็ น เต อ ร์ ไพ ร ส์      
(ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - - 0.02 รำคำทุน 

     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 91.20 56.50 - - ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสัญญำ 
รำยได้ค่ำบริกำร      

บ ริ ษั ท  ไท ยลั ก ซ์  เอ็ น เต อ ร์ ไพ ร ส์       
(ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - 7.25 7.05 รำคำตำมสัญญำ 

รำยได้จำกกำรขำยทรัพย์สิน      
บ ริ ษั ท  ไท ยลั ก ซ์  เอ็ น เต อ ร์ ไพ ร ส์       

(ประเทศไทย) จ ำกดั                 
- - - - รำคำตำมบญัชี(หมำยเหตุ 

3.4) 
ดอกเบีย้รับ      
     บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั - - 0.07 0.41 อตัรำร้อยละ 6 – 8.25ต่อปี 
     Sumo Power Co., Ltd. - - - 1.69 อตัรำร้อยละ 8 ต่อปี 

Geothermal Power A Company Limited - - - 0.01 อตัรำร้อยละ 6.50 ต่อปี 
Geothermal Power B Companny Limited - - - 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 - - อตัรำร้อยละ 3 ต่อปี 
Aulux Power Co., Ltd. - 0.85 - - อตัรำร้อยละ 3 ต่อปี 

ซ้ือสินค้ำส ำเร็จรูป      
บ ริ ษั ท  ไท ยลั ก ซ์  เอ็ น เต อ ร์ ไพ ร ส์       

(ประเทศไทย) จ ำกดั                 
- - 290.95 418.27 ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสัญญำ 

ซ้ือวัตถดุิบ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 56.72 15.95 - - รำคำตลำด 
ค่ำท่ีปรึกษำ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) - - - - รำคำตำมสัญญำ 

 

 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2563 
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รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน  
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563 2562 2563 2562  
ขำยสินค้ำ      

บ ริษั ท  ไท ย ลั ก ซ์  เอ็ น เต อ ร์ ไพ ร ส์       
(ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - - 6.10 รำคำทุน 

     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 205.06 135.21 - - ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสัญญำ 
รำยได้ค่ำบริกำร      

บ ริษั ท  ไท ย ลั ก ซ์  เอ็ น เต อ ร์ ไพ ร ส์       
(ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - 21.76 24.59 รำคำตำมสัญญำ 

รำยได้จำกกำรขำยทรัพย์สิน      
บ ริษั ท  ไท ย ลั ก ซ์  เอ็ น เต อ ร์ ไพ ร ส์       

(ประเทศไทย) จ ำกดั                 
- - - 773.77 รำคำตำมบญัชี(หมำยเหตุ 

3.4) 
ดอกเบีย้รับ      
     บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั - - 0.18 5.08 อตัรำร้อยละ 6 – 8.25ต่อปี 
     Sumo Power Co., Ltd. - - - 5.01 อตัรำร้อยละ 8 ต่อปี 

Geothermal Power A Company Limited - - - 19.98 อตัรำร้อยละ 6.50 ต่อปี 
Geothermal Power B Companny Limited - - - 15.14 อตัรำร้อยละ 6.50 ต่อปี 
P Green Energy Companny Limited - - - 0.24 อตัรำร้อยละ 6.50 ต่อปี 
Tluxe Holdings Limited - - - 0.01 อตัรำร้อยละ 6.50 ต่อปี 
M-Luxe Energy Co., Ltd. - 1.64 - - อตัรำร้อยละ 3 ต่อปี 
Aulux Power Co., Ltd. 0.01 1.94 - - อตัรำร้อยละ 3 ต่อปี 

ซ้ือสินค้ำส ำเร็จรูป      
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์        
        (ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - 850.48 1,184.13 ตน้ทุนบวกอตัรำตำม
สัญญำ 

ซ้ือวัตถุดิบ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 116.83 39.45 - - รำคำตลำด 
ค่ำท่ีปรึกษำ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) - 0.76 - - รำคำตำมสัญญำ 
ดอกเบีย้จ่ำย      

Aulux Power Co., Ltd. 0.01 - - - อตัรำร้อยละ 5 – 7 ต่อปี 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2563 
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3.2 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม
2562 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม
2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 4)     
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - - 43,957 
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 26,338 7,349 - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,338 7,349 - 43,957 

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 4)     
PPSN Co., Ltd. - - 1,776 1,628 
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 337 337 

        Geothermal Power A Company Limited - - 10,989 10,806 
บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั - - 465 344 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั - - 887 435 
Tluxe Holdings Limited - - 148 - 
Geothermal Power B Company Limited - - 173 - 

     M-Luxe Energy Co., Ltd. 2,173 1,434 - - 
     Aulux Power Co., Ltd. 127 117 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรของบริษทัยอ่ย) - 30 - - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,300 1,581 14,775 13,550 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 28,638 8,930 14,775 57,507 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ – กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 19)     
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 537,916 422,584 

บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 32,233 6,446 - - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้– กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 32,233 6,446 537,916 422,584 

เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน – กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 19)     
    บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 10,538 10,538 
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) - 3,846 - - 
     Aulux Power Co., Ltd. 15 8 - - 
     Dual Energy Co., Ltd. 5 4 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (อดีตกรรมกำรและกรรมกำรของบริษทัยอ่ย) 1,016 1,090 - - 

รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,036 4,948 10,538 10,538 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน  – กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 33,269 11,394 548,454 433,122 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2563 
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เงินให้กูย้ืม 

เงินให้กูย้ืม มีรำยกำรเคล่ือนไหวท่ีมีสำระส ำคญัในระหว่ำงงวด ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

เงินให้กูย้ืม 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม 2563 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

ระหว่ำงงวด 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี   

30 กนัยำยน 2563 

M - Luxe Energy Co., Ltd.* บริษทัร่วม 70,365 - 6,105 76,470 
Aulux Power Co., Ltd. กรรมกำรร่วมกนั 82,644 - 7,170 89,814 

รวม  153,009 - 13,275 166,284 

หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น    
        M - Luxe Energy Co., Ltd.  (7,132) - (619) (7,751) 
        Aulux Power Co., Ltd.  (82,644) - (7,170) (89,814) 

รวม  (89,776) - (7,789) (97,565) 

สุทธิ  63,233 - 5,486 68,719 

  *เงินให้กูยื้มแก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และก ำหนดช ำระเรียกคืนในเดือนมีนำคม 2563 และ
เม่ือทวงถำม ส ำหรับเงินให้กูย้ืมท่ีครบก ำหนด เดือนมีนำคม 2563 ฝ่ำยบริหำรของบริษทั อยูร่ะหว่ำงพิจำรณำด ำเนินกำร
ฟ้องร้องเรียกช ำระเงินกูย้ืมดงักล่ำวคืน 

 (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กูย้ืม 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2563 

เพ่ิมขึ้น 
ระหว่ำงงวด 

ลดลง 
ระหว่ำงงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี   

30 กนัยำยน 
2563 

บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 3,150 5,110 - 8,260 
PPSN Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 478,600 - (27,715) 450,885 
Sumo Power Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 83,729 - - 83,729 
Geothermal Power A Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 427 - - 427 
Geothermal Power B Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 120,441 - - 120,441 
P Green Energy Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 4,904 28,310 - 33,214 
Tluxe Holdings Limited บริษทัยอ่ย 350 262 - 612 
รวม  691,601 33,682 (27,715) 697,568 
หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  (317,571) - - (317,571) 
สุทธิ  374,030 33,682 (27,715) 379,997 
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เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินให้กูย้ืมเพื่อลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เงินให้กูย้ืม
ดงักลำ่วมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 – 8 ต่อปี และก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯไม่คำดว่ำจะมีกำรเรียกช ำระคืน
เงินให้กูย้ืมดงักล่ำวภำยใน 1 ปี บริษทัฯจึงจดัประเภทเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบกำรเงิน 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ระหว่ำงงวด 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยำยน 2563 
Aulux Power Co., Ltd.* 276 - 24 300 

*เงินกูย้ืมจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และครบก ำหนดช ำระคนืในเดือนมกรำคม 2563 ปัจจบุนั
อยูร่ะหว่ำงกำรจดัท ำสัญญำเงินกูย้ืมฉบบัใหม่และขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้ืม โดยผูบ้ริหำรคำดว่ำจะสำมำรถจดัท ำ
สัญญำเงินกูย้ืมดงักล่ำวไดใ้นท่ีสุด 

3.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 4,021 3,557 3,198 3,307 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 467 260 467 260 
ผลประโยชน์ระยะยำวอืน่ 4 3 4 3 
รวม 4,492 3,820 3,669 3,570 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 13,194 11,536 10,350 9,202 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 1,414 770 1,414 770 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 14 9 14 9 
รวม 14,622 12,315 11,778 9,981 
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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  

ทั้งน้ีปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้ ำเนินกำรต่ำงๆ ดงัน้ี  

3.4.1 มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 

ในปี 2562 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั เ ม่ือวนัท่ี 
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
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงตอ่ส 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 
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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 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั 

รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุ้นในงวดปี 2562 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั มีดงัน้ี 

เพ่ิมทุนระหว่ำงปี 2562 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 
รวมมูลค่ำทรัพย์สินทั้งส้ิน  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 

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 พพีี 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 

เพ่ิมทนุระหว่ำงปี 2562 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 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวต่อกรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2562 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 29 

เพ่ิมทุนระหว่ำงปี 2562 คร้ังท่ี 3 

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

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำวต่อกรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2562 

3.4.2 กำรโอนธุรกิจผลิตอำหำรสัตวแ์ก่บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั  

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอนในปี 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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ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังท่ี  22/2562 เม่ือวนัท่ี 23 ธันวำคม 2562 มติรับทรำบควำมคืบหน้ำกำรโอนกิจกำร
บำงส่วน ในเดือนธนัวำคม 2562 บริษทัไดรั้บแจง้จำกกรมสรรพำกรเก่ียวกบัภำษีท่ีจะไดรั้บยกเวน้จำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วน
ของบริษทันั้น พบว่ำบริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตำมระเบียบเกณฑใ์นกำรยื่นขอยกเวน้ภำษีในกำรโอนกิจกำรบำงส่วน 

ทั้งน้ี ทำงกรมสรรพำกรไดมี้ขอ้สรุปให้กบัทำงบริษทั คือบริษทัไม่ไดรั้บสิทธ์ิยกเวน้ภำษีธุรกิจเฉพำะ (ส ำหรับอสังหำริมทรัพย)์ 
และภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ส ำหรับอสังหำริมทรัพย)์ โดยเหตุผลคือ สินทรัพยร์วมของ บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั น้อยกว่ำ สินทรัพยท่ี์รับโอนมำจำก บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) โดยทำงกรมสรรพำกรไดเ้สนอแนวทำงเลือกใน
กำรแกปั้ญหำส ำหรับกำรโอนกิจกำรของบริษทั 2 ทำงเลือก ดงัน้ี 

1) ให้ยกเลิกรำยกำร หรือกลบัรำยกำรโอนกิจกำรทั้งหมด โดยถือเสมือนว่ำไม่ไดมี้กำรท ำธุรกรรมน้ีเกิดขึ้น แต่กรณีน้ีจะ
ติดปัญหำซ่ึงบริษทัไดเ้อำหุ้นของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไปจ ำน ำไวก้บักำรออกหุ้นกูค้ร้ัง
ท่ี 1/2562  

2)   ไม่ให้สิทธิประโยชน์ และถือว่ำเป็นกำรขำยทรัพยสิ์นโอนสินทรัพยท่ี์เป็นอสังหำริมทรัพย ์(ไม่โอนท่ีดิน) ของทั้งโรงงำนท่ี
เพชรบุรี และสงขลำ เช่น เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ สินคำ้ส ำเร็จรูป ซ่ึงไม่เสียภำษีในกำรโอน แต่จะเสีย Vat 7% และจะมีเบ้ียปรับ 2 
เท่ำ และเงินเพ่ิม 1.5% ต่อเดือน รวมมูลค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีบริษทัตอ้งจ่ำยช ำระทั้งส้ินประมำณ 25 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ีในปี 2562 บริษทัไดบ้นัทึกค่ำเบ้ียปรับเงินเพ่ิมจ ำนวน 25 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินปี 2562  

ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2563 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 
1. จำกกำรท่ีบริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรยกเวน้ภำษีในกำรโอนกิจกำรของกรมสรรพำกร จึงไม่ไดรั้บสิทธ์ิยกเวน้ภำษี

ธุรกิจเฉพำะ (ส ำหรับอสังหำริมทรัพย ์) และภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ส ำหรับอสังหำริมทรัพย)์ บริษทัจะต้องเสียภำษีซ่ึงจะมี 2 
แนวทำงท่ีขอให้พิจำรณำคือ 
1) ให้กรมสรรพำกรท ำจดหมำยแจ้งบริษัทว่ำไม่ได้รับยกเวน้ภำษี ซ่ึงกรณีน้ีสรรพำกรจะพิจำรณำลดเบ้ียปรับ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมให้บริษทัประมำณ 50% ของภำษีท่ีตอ้งเสีย 
2) หำกบริษทัท ำจดหมำยยินยอมขอถอนค ำขอโอนกิจกำร บริษทัจะไดล้ดเบ้ียปรับภำษีมูลค่ำเพ่ิมประมำณ 100% ของ

ภำษีท่ีตอ้งเสีย 
2. มีมติยงัไม่ถอนค ำขอโอนกิจกำรเพื่อขอยกเวน้ภำษีในกำรโอนกิจกำร 

บริษทัไดด้ ำเนินกำรหำรือกบัศูนยบ์ริหำรธุรกิจภำษีขนำดใหญ่กรมสรรพำกร พบว่ำบริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตำมเกณฑใ์นกำรยื่น
ขอยกเวน้ภำษีในกำรโอนกิจกำรบำงส่วน ส่งผลให้บริษทัตอ้งจ่ำยช ำระภำษีจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนนั้น ต่อมำเม่ือวนัท่ี 
15 กรกฎำคม 2563 บริษัทได้ด ำเนินกำรจ่ำยช ำระภำษีมูลค่ำเพ่ิมและเบ้ียปรับเงินเพ่ิม เฉพำะกำรโอนทรัพยสิ์นท่ีเป็น
สังหำริมทรัพย ์เช่น เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นกำรประกอบกิจกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออกเท่ำนั้น จ ำนวน 
5,454,548.81 บำท ประกอบดว้ย 

1. ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ค ำนวณจำกมูลค่ำทรัพยสิ์นท่ีโอน คิดเป็นภำษีท่ีตอ้งช ำระจ ำนวน 3,295,799.89 บำท 
2. เบ้ียปรับลดให้ 80% คงเหลือเบ้ียปรับที่ตอ้งช ำระจ ำนวน 1,318,319.95 บำท 
3. เงินเพ่ิมท่ีตอ้งช ำระจ ำนวน 840,428.97 บำท 

กำรท่ีบริษทัยงัไม่โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง บริษทัจึงยงัไม่มีภำระท่ีตอ้งรับผิดชอบในภำษี ณ เวลำจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิ อนัไดแ้ก่ ภำษีในกำรโอน ภำษีธุรกิจเฉพำะ เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไดต้ั้งประมำณกำรภำษีท่ีคำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแลว้ จ ำนวน 23,584,405.83 บำท ในงบกำรเงิน 
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ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯโอนให้กบับริษทัยอ่ยบำงรำยกำรยงัไม่สำมำรถท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำยให้กบับริษทัย่อยได ้
อยำ่งไรก็ตำมบริษทัย่อยมีควำมสำมำรถในกำรส่ังกำรกำรใชง้ำน และกำรไดรั้บประโยชน์จำกทรัพยสิ์นดงักล่ำวจำกกำรใช้
ในกำรผลิตสินคำ้ตำมปกติของบริษทัยอ่ยแลว้ 

4. ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

4.1 ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวียนอื่น 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม
2562 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม
2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ     
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 26,338 7,349 - 43,957 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 185,020 257,463 171,836 244,099 

หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น      (21,681) (25,375) (21,639) (25,375) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – สุทธิ 189,677 239,437 150,197 262,681 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น     
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 2,300 1,581 3,724 2,676 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 56,184 44,188 3,352 2,605 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 6,515 5,994 86,165 85,988 

ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 287 177 - - 

รวม 65,286 51,940 93,241 91,269 

หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้น         

         ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,515) (5,994) (75,114) (75,114) 

รวม (6,515) (5,994) (75,114) (75,114) 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 58,771 45,946 18,127 16,155 

 248,448 285,383 168,324 278,836 
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ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมจ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม

2562 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม

2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 26,338 7,349 - - 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  - - - 14,846 
3 – 6 เดือน - - - 29,111 
6 – 12 เดือน - - - - 
มำกกว่ำ 12 เดือน - - - - 

รวม 26,338 7,349 - 43,957 
 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ 143,782 191,217 130,879 178,695 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  25,674 36,646 25,393 35,804 
3 – 6 เดือน 3,422 8,450 3,422 8,450 
6 – 12 เดือน 5,940 11,293 5,940 11,293 
มำกกว่ำ 12 เดือน 6,202 9,857 6,202 9,857 

รวม 185,020 257,463 171,836 244,099 
หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (21,681) (25,375) (21,639) (25,375) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 163,339 232,088 150,197 218,724 

 189,677 239,437 150,197 262,681 

4.2 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไมห่มุนเวียนอื่น 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีระยะยำวมูลค่ำ 87 ล้ำนบำท (2562: 72 ลำ้นบำท) เป็นลูกหน้ีกำรค้ำหลำยรำยซ่ึงค้ำงช ำระเป็น
เวลำนำนและอยูใ่นระหว่ำงด ำเนินคดีของบริษทัฯ บริษทัฯตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ี
ดงักล่ำวโดยค ำนึงถึงรำคำขำยทอดตลำดของหลกัประกนัหรือมูลค่ำหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัฯไดต้ั้ง 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นเป็นจ ำนวน 87 ลำ้นบำท (2562: 72 ลำ้นบำท) 
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5. สินค้ำคงเหลือ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562  30 กนัยำยน 2563  31 ธนัวำคม 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 46,228  61,913  36,698  54,937 
วตัถุดิบ 49,538  121,769  -  - 
ภำชนะบรรจหีุบห่อและวสัดุส้ินเปลือง 15,251  18,509  -  - 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 30,677  33,841  -  - 

รวม 141,694  236,032  36,698  54,937 
หกั คำ่เผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง (14,000)  (15,899)  -  (411) 
 127,694  220,133  36,698  54,526 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 15,899  15,740  411  15,740 
ตั้งเพ่ิมขึ้น -  -  -  - 
โอนกลบั/จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด (1,899)  (15,547)  (411)  (15,329) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 14,000  193  -  411 

คำ่เผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขำยในงบก ำไรขำดทนุ 

6. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

ผลกระทบของกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.5.1 เน่ืองจำกกำรปฏิบติัในช่วงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเลือกในกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติัจึงไมต่อ้ง
ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อให้สะทอ้นขอ้ก ำหนดใหม ่

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (กองทุนรวม) (หมำยเหตุ 2.5.1) - 34 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ี (กองทุนรวม) 12 - 

รวม 12 34 
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7. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ผลกระทบของกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.5.1 เน่ืองจำกกำรปฏิบติัในช่วงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเลือกในกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติัจึงไม่ตอ้ง
ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อให้สะทอ้นขอ้ก ำหนดใหม ่

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 
เงินลงทุนระยะยำวอืน่ (หมำยเหตุ 2.5.1) - 3,450 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน 3,450 - 

รวม 3,450 3,450 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 

   

งบกำรเงินรวม /  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 30 กนัยำยน 2563 

  (ร้อยละ)  
บริษทั โรงงำนพิมพย์อ้มผำ้ไทย จ ำกดั (มหำชน) กำรขจดัไขมนัและส่ิงสกปรก

กำรฟอกขำวและกำรยอ้มสี 
 

1.43 5,000 
หกั : ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน   (1,550) 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น   3,450 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม 

8.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) รำคำทุน 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ 
ของเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทุน - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
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 1,100,000 100 100 1,100,000 1,100,000 (416,772) (416,772) 683,228 683,228 
บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  
(ประเทศไทย) จ ำกดั 789,386 789,386 100 100 789,386 789,386 - - 789,386 789,386 

P PRIME  SINGAPORE PTE. LTD. - 32 - 100 - 32 - - - 32 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ – สุทธิ    1,892,386 1,892,418 (416,772) (416,772) 1,475,614 1,475,646 

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     1,892,386 1,892,418 (416,772) (416,772) 1,475,614 1,475,646 
* หน่วย : พนัเหรียญสหรัฐ 
** หน่วย : พนัเยน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย P PRIME  SINGAPORE PTE. LTD 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 22/2562 เม่ือวนัท่ี 23 ธันวำคม 2562 มีมติอนุมติัเลิกกิจกำรของบริษทัย่อย เน่ืองจำก
บริษทัไดย้กเลิกกำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์เมืองดำนงั ประเทศเวียดนำม 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2563 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรตำมกฎหมำยประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยแลว้ 
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8.1.1 เงินปันผลรับ 
บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่ำงงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 กนัยำยน 2563 และ 2562 

8.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

บริษทั สัดส่วนเงินลงทุน 
มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

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

กำรลงทุนในบริษทัร่วม M – Luxe Energy Co., Ltd. (M-Luxe) ภำยใตสั้ญญำ Joint Venture Agreement ระหว่ำงบริษทัย่อยและ
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ นโดยสัญญำดงักล่ำวระบุหน้ำท่ีของคู่สัญญำแต่ละฝ่ำย กล่ำวคือ ขณะนั้นบริษทัย่อยมี
หน้ำท่ีเพียงจดัหำแหล่งเงินทุนให้กบัM – Luxe Energy Co., Ltd. เพื่อพฒันำท่ีดิน และบ่อน ้ ำพุร้อน และให้ M – Luxe Energy 
Co., Ltd. บริหำรจัดกำร บริษัทย่อยจึงให้เงินกู้ไป 70 ล้ำนบำท (ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.2)ใน
สัดส่วน 100% ในขณะท่ีบริษทัเอกชนดงักล่ำวซ่ึงมีประสบกำรณ์ทำงธุรกิจในกำรพฒันำท่ีดิน และบ่อน ้ ำพุร้อนจะให้ควำม
ช่วยเหลือในด้ำนธุรกิจ คือ ดูแล และให้ค  ำแนะน ำในกำรประกอบธุรกิจ พฒันำท่ีดินและบ่อน ้ ำพุร้อน แก่ M – Luxe Energy 
Co., Ltd. ในปัจจุบนั M – Luxe Energy Co., Ltd. ยงัไม่ด ำเนินกำรส ำรวจ และพฒันำบ่อน ้ ำพุร้อน จึงยงัไม่ไดข้ำยท่ีดินออกไป 
เน่ืองจำกมีกำรชะลอกำรลงทุน 

บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรหำรือแนวทำงกำรช ำระหน้ีของ M – Luxe Energy Co., Ltd. และ บริษัท เซโต อูจิ เนเชอรัล  
เอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั 

8.1.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีขำดทุนเกินทุน 
 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 แห่ง ซ่ึงบริษทัไดร้ับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ดงักล่ำวจนมูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียเท่ำกบัศูนย ์บริษทัไดห้ยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมเน่ืองจำกบริษทัฯไม่ไดม้ีภำระผูกพนัตำมกฎหมำยหรือทำงพฤตินยัที่ตอ้งจ่ำยเงินเพื่อช ำระภำระ
ผูกพนัของบริษทัร่วมดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ส่วนแบ่งผลขำดทุนท่ีหยดุรับรู้ในระหว่ำงงวด/ปี 

บริษทัร่วม 
ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

ส ำหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

M – Luxe Energy Co., Ltd. (0.54) (0.81) 
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9. เงินให้กู้ยืมระยะยำว 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม

2562 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม

2562 
เงินให้กู้ยืมระยะยำว     
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 3.2) - - 379,997 374,030 
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 68,719 63,233 - - 
รวมเงินให้กูย้ืมระยะยำว 68,719 63,233 379,997 374,030 
หัก : ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี     
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) (68,719) (63,233) - - 
รวมเงินให้กูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (68,719) (63,233) - - 
 - - 379,997 374,030 

10. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุตธิรรม 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 85,418 
ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี (หมำยเหตุ 2.5.2) 81,243 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - หลงักำรปรับปรุง 166,661 
ซ้ือเพ่ิมระหว่ำงงวด – รำคำทนุ 230 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 166,891 

มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑ์วิธีพจิำรณำจำกรำยได้ (Income Approach) ส ำหรับที่ดินและ
อำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ ข ้อสมมติฐำนหลกัที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอำคำรดังกล่ำวประกอบด้วย อตัรำ
ผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำพ้ืนท่ีว่ำงระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ ซ่ึงเป็นมูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 
2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 

บริษทัฯไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมูลค่ำยติุธรรมจ ำนวนประมำณ 77.88 ลำ้นบำท ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จำกสถำบนักำรเงินและหุ้นกู ้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 18, 21 และ 23 

11. ที่ดินตำมรำคำทีต่ใีหม่ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ท่ีดินของกลุ่มบริษทัแสดงในรำคำท่ีตีใหม่ตำมรำยงำนกำรประเมินของ 
ผูป้ระเมินรำคำอิสระ ปี 2562 และ 2563 กำรประเมินรำคำท่ีดินใชวิ้ธีมูลค่ำรำคำตลำด ไดแ้สดงไวท่ี้ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
สินทรัพยถ์ำวรภำยใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวรน้ีจะน ำไปจ่ำย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้ซ่ึงเป็นมูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 
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ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯโอนให้กบับริษทัย่อยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.4 บำงรำยกำรยงัไม่สำมำรถท ำกำร
โอนกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำยให้กบับริษทัย่อยได้ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัย่อยมีควำมสำมำรถในกำรส่ังกำรกำรใช้งำน และกำร
ไดรั้บประโยชน์จำกทรัพยสิ์นดงักล่ำวจำกกำรใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ตำมปกติของบริษทัยอ่ยแลว้ 

12. อำคำรและเคร่ืองจักร 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีอำคำรและเคร่ืองจกัร ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 674,441 40,827 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 
มำใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 2.5.1) (25,078) (25,078) 

ซ้ือเพ่ิมระหว่ำงงวด – รำคำทนุ  5,953 200 
จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด – รำคำทนุ (1,631) (1,631) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (62,794) (2,892) 
จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด – ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 1,631 1,631 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 16,907 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 609,429 13,057 

ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯโอนให้กบับริษทัย่อยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.4 บำงรำยกำรยงัไม่สำมำรถท ำ
กำรโอนกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำยให้กบับริษทัย่อยได ้อย่ำงไรก็ตำมบริษทัย่อยมีควำมสำมำรถในกำรส่ังกำรกำรใชง้ำน และ
กำรไดรั้บประโยชน์จำกทรัพยสิ์นดงักล่ำวจำกกำรใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ตำมปกติของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตสั้ญญำเช่ำทำงกำรเงินโดยมี
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 2 ลำ้นบำท (2562 : 4 ลำ้นบำท) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชี
ก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว มีจ ำนวนเงินประมำณ 110 ลำ้นบำท (2562 : 112 ลำ้นบำท) 

 บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ รำคำทุนจ ำนวนประมำณ 786 ลำ้นบำท ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน
และหุ้นกู ้(หมำยเหตุขอ้ 21 และ 23) 

13. ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ด ำเนินงำน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชด้ ำเนินงำน ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 267,318 3,365 
ซ้ือเพ่ิมระหว่ำงงวด – รำคำทนุ 12,964 - 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับงวด (15,176) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 36,430 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 301,536 3,365 
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บริษทัฯไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำน รำคำทุนจ ำนวนประมำณ 2.72 ลำ้นบำท ไปค ้ำประกนักำร
ออกหุ้นกู ้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 23 

14. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเคล่ือนไหวของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563  มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
   ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช ้ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 2.5.1) 25,370 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (1,194) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 24,176 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 107,574 142 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (7,509) (50) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 13,681 - 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 113,746 92 

16. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดทีเ่ป็นหลักประกนั 

ผลกระทบของกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.5.1 เน่ืองจำกกำรปฏิบติัในช่วงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเลือกในกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติัจึงไม่ตอ้ง
ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อให้สะทอ้นขอ้ก ำหนดใหม่ 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

เงินลงทุนระยะยำวอืน่ (หมำยเหตุ 2.5.1) - 84,307 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 45,706 - 

รวม 45,706 84,307 
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม /  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยำยน 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน – รำคำทุน 130,137 
หกั : ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (84,431) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน – มูลค่ำยติุธรรม 45,706 

 ในระหว่ำงงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนหุน้  

(พนัหุ้น) 
จ ำนวนเงิน  
(พนับำท) 

รำคำทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 62,142 168,851 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีหมดอำยใุนระหว่ำงงวด (18,119) (38,714) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอื่นท่ีรับรู้ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น - (84,431) 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 44,023 45,706 

16.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 บริษทัฯไดน้ ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักลำ่วจ ำนวน 44.02 ลำ้นหุ้น (มลูค่ำตำมบญัชี 45.71 ลำ้นบำท) 
ไปเป็นหลกัประกนัในกำรออกหุ้นกู ้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 23  

16.2 บริษทัไดรั้บเงินปันผลส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 0.07 ลำ้นบำท 

17. เงินจ่ำยล่วงหน้ำ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
30 กันยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 30,888 28,422 - - 
เงินจ่ำยลว่งหนำ้ค่ำสิทธิน ้ำพุร้อน 35,986 33,113 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับโครงกำรริเวอร์ไซด ์ 12,997 14,743 12,997 14,743 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 69,650 64,089 - - 
รวม 149,521 140,367 12,997 14,743 
หัก : ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้     
     เงินจ่ำยลว่งหนำ้ส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (30,888) (28,422) - - 
     เงินจ่ำยลว่งหนำ้ค่ำสิทธิน ้ำพุร้อน (35,986) (33,113) - - 
     เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับโครงกำรริเวอร์ไซด ์ (12,997) (14,743) (12,997) (14,743) 
     เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม (69,650) (64,089) - - 
รวม (149,521) (140,367) (12,997) (14,743) 
 - - - - 
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เงินจ่ำยลว่งหนำ้ส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำม
ร้อนใต้พิภพจ ำนวน 9 แห่ง ในประเทศญ่ีปุ่ น มีมูลค่ำโครงกำรทั้งหมดจ ำนวน 2,700 ล้ำนเยน (786 ล้ำนบำท) ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2561 Sumo Power Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำส ำหรับโรงผลิตไฟฟ้ำ 
2 แห่ง เป็นจ ำนวนเงิน 103 ลำ้นเยน ให้กบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2563 มีมติตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกำสท่ีจะไดรั้บช ำระเงินคืนจำก
รำยกำรดงักล่ำว มีแนวโน้มว่ำจะเป็นไปไดย้ำก จึงตดัสินใจบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับ
รำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 28 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินปี 2562 

อยำ่งไรกต็ำม บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ไดโ้อนท่ีดินทั้ง 2 แห่งไปยงับริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง แมว่้ำบริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง มี
หน้ำท่ีตอ้งโอนท่ีดินเหล่ำน้ีให้กบั Sumo Power Company Limited ซ่ึงรำคำโอนทรัพยสิ์นรวม 300,000,000 เยน ซ่ึง Sumo 
Power Company Limited ไดจ้่ำยเงินให้กบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง แลว้จ ำนวน 103,000,000 เยน 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2563 Sumo Power Company Limited ไดด้ ำเนินกำรทำงกฎหมำยเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2 แห่งดงักล่ำวให้แก่บริษทัเอกชนแห่งท่ีสองและกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย 1,000,000 เยน จำกบริษทัเอกชน
แห่งท่ีหน่ึง 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ้ำพุร้อน 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจ
พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ จ ำนวน 8 โครงกำร ดว้ยกำรซ้ือกิจกำรของ Sumo Power Company Limited เป็นเงิน 495 ลำ้น
เยน และค่ำซ้ือโรงไฟฟ้ำ 8 ยูนิต รำคำยนิูตละ 220 ลำ้นเยน (ยงัไม่รวมภำษี) ซ่ึงค่ำซ้ือโรงไฟฟ้ำมีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิน ้ำพุ
ร้อนรวมอยูจ่  ำนวน 4 ยนิูต มูลค่ำ 120 ลำ้นเยน (33 ลำ้นบำท) 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2563 มีมติตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกำสท่ีจะไดรั้บช ำระเงินคืนจำก
รำยกำรดงักล่ำว มีแนวโน้มว่ำจะเป็นไปไดย้ำก จึงตดัสินใจบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับ
รำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 33 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินปี 2562 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับโครงกำรริเวอร์ไซด ์

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ เขำ้ท ำธุรกรรม
กำรร่วมลงทุนกับบริษัท  ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด  หรือ Rich Partners Co., Ltd (“ริช พำร์ทเนอร์ส”) ในโครงกำร
อสังหำริมทรัพย์ประเภทผสมผสำน (Mixed Use) ภำยใต้โครงกำรช่ือ อำคำรริเวอร์ไซด์  หรือ  Riverside Tower  
(“โครงกำรริเวอร์ไซด์”) 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 จำกธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย ณ วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2561) และบริษทัฯ จะมีสิทธิในกำรจ ำหน่ำย และ ไดรั้บผลตอบแทนทั้งหมดจำกกำรจ ำหน่ำย
ห้องชุดพกัอำศยัของโครงกำรริเวอร์โซด ์ซ่ึงบริษทัฯ ไดค้ดัเลือกและตกลงกบัผูร่้วมทุน ซ่ึงคิดเป็นพ้ืนท่ีรวมประมำณไม่ต ่ำ
กว่ำร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ีในส่วนพกัอำศยัทั้งหมดในโครงกำรริเวอร์ไซด์ โดยบริษทัฯ จะไดก้ำรรับประกนัผลตอบแทนกำร



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 42 

ร่วมลงทุนขั้นต ่ำในอตัรำร้อยละ 6 ต่อปีของจ ำนวนเงินลงทุนของบริษทัฯทั้งหมด ตำมท่ีจะก ำหนดในสัญญำร่วมลงทุน 
หรือ Joint Investment Agreement (“สัญญำร่วมลงทุนฯ”) ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด อยู่ในระหว่ำง
เจรจำ และจะลงนำมในสัญญำดงักล่ำวต่อไป  

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

เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดท้  ำบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุ้นและบริษทั ริช พำร์ท เนอร์ส จ ำกดั โดยผูถื้อหุ้นของ
บริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ตกลงท่ีจะโอนหุ้นทั้งหมดของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ให้แก่บริษทัฯ ในรำคำเท่ำกบั
มูลค่ำท่ีตรำไว้ (10 ล้ำนเยน) เพื่อเป็นหลักประกันส ำหรับกำรช ำระเงินมัดจ ำ รวมถึงเพ่ือให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่ำ  
บริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั และผูถื้อหุ้นของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั จะปฏิบติัตำมเง่ือนไข บงัคบัก่อนทั้งหมดตำม
สัญญำร่วมลงทุนฯ ซ่ึงรวมถึงกำรท่ีบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั (หรือบริษทัย่อยของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด) 
จะตอ้งเขำ้เป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมดใน บริษทั ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั ทั้งน้ี เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนทั้งหมดส ำเร็จ
แลว้ บริษทัฯ จะโอนหุ้นทั้งหมดของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั คืนให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ใน
รำคำเท่ำกับมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้น โดยเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดจ้่ำยช ำระเงินค่ำหุ้นท่ีใช้เป็นหลกัประกัน
ดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 10 ลำ้นเยน (ประมำณ 3 ลำ้นบำท) 

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

1) ใบอนุญำตต่ำงๆ ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ ตอ้งแลว้เสร็จภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2562   

2) บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะท ำโครงกำรต่อหรือไม่ก็ได ้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 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้บนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น เงินมดัจ ำดังกล่ำวทั้งจ ำนวนเน่ืองจำกมีควำมไม่
แน่นอนท่ีจะไดรั้บเงินดงักล่ำวคืนจำกผูร่้วมลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัฯ ไดรั้บเงินมัดจ ำดงักล่ำวจ ำนวน 171 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 47.10 ล้ำนบำท) คืนจำก
บริษัท ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2563 บริษทัฯ ไดรั้บเงินมดัจ ำดงักล่ำวจ ำนวน 5 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 1.48 ลำ้นบำท) คืนจำกบริษัท 
ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั 
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ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรติดตำมทวงถำมอยำ่งใกลชิ้ด และจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเพื่อเรียกช ำระเงินคืน 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2560 ได้มีมติให้ลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนลม ท่ีเมืองอำโอโมริ (Aomori) ประเทศญ่ีปุ่ น โดยกำรจัดตั้ งบริษัทใหม่ในประเทศญ่ีปุ่ น ทุนจดทะเบียน 
10,000,000 เยน หรือประมำณ 3,147,830 บำท (อำ้งอิงอตัรำแลกเปล่ียน 0.314783 บำทต่อเยน ตำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ณ วนัศุกร์ท่ี 3 กุมภำพนัธ์ 2560) สัดส่วนกำรถือหุ้นคือบริษทัฯถือหุ้น 60% (เป็นบริษทัย่อย) : Aura-Green 
Energy Co., Ltd. (นิติบุคคลสัญชำติญ่ีปุ่ น) ถือหุ้น 40% เพื่อลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมจ ำนวน 5 ยูนิต มูลค่ำ
รวม 175 ลำ้นเยน หรือประมำณ 55,087,025 บำท (อำ้งอิงอตัรำแลกเปล่ียน 0.314783 บำทต่อเยน ตำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ณ วนัศุกร์ท่ี 3 กุมภำพนัธ์ 2560) 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม 2560 ไดมี้มติลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 
ท่ีเมืองอำโอโมริ (Aomori) ประเทศญ่ีปุ่ น จ ำนวน 1 ยนิูต มูลค่ำรวม 36 ลำ้นเยน หรือประมำณ 10.99 ลำ้นบำท 

และตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 2 ธันวำคม 2560 ไดมี้มติลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนลม ท่ีเมืองอำโอโมริ (Aomori) ประเทศญ่ีปุ่ น จ ำนวน 1 ยูนิต มูลค่ำรวม 36 ลำ้นเยน หรือประมำณ 13 ลำ้นบำท 
รวมจ ำนวนโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมท่ีบริษทัลงทุนทั้งส้ินจ ำนวน 7 ยนิูต จ ำนวน 247 ลำ้นเยน  

ในปี 2560 บริษทัไดจ้่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม จ ำนวน 7 ยูนิต จ ำนวน 232 ล้ำนเยน ซ่ึงปัจจุบัน
โรงไฟฟ้ำพลงังำนลม จ ำนวน 7 ยูนิตสำมำรถรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยแลว้ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบนั ทั้งน้ีรำยไดจ้ำกกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำ ไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงินของกลุ่มบริษทั และกลุ่มบริษทัยงัไม่สำมำรถตรวจสอบจ ำนวนเงินของค่ำไฟฟ้ำท่ีขำย
ไปแลว้ดงักล่ำวได ้จนถึงปัจจุบนักลุ่มบริษทัยงัไม่ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ ในโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมดงักล่ำว 

ในเดือนธันวำคม 2562 บริษทัไดม้อบหมำยให้ท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัส่งหนงัสือทวงถำมไปยงั Aura Green Energy 
Co., Ltd. ซ่ึงเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุน (Joint Venture) กบั PPSN Co., Ltd. แต ่Aura Green Energy Co., Ltd. ไดแ้จง้ว่ำไดส่้ง
มอบโรงไฟฟ้ำให้แลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบัขอ้เท็จจริง ปัจจุบนับริษทัไดม้อบหมำยให้ท่ีปรึกษำกฎหมำยศึกษำแนวทำงด ำเนินกำร
เพื่อติดตำมให้ Aura Green Energy Co., Ltd. ซ่ึงเป็นคู่สัญญำส่งมอบโรงไฟฟ้ำ และเงินค่ำไฟฟ้ำท่ีไดรั้บก่อนหนำ้นั้นให้กบั 
PPSN Co., Ltd.  

ทั้งน้ีในปี 2560 และ 2561 บริษทัไดบ้นัทึกเงินดงักล่ำวอยูภ่ำยใตบ้ญัชีงำนระหว่ำงก่อสร้ำง (อำคำรและเคร่ืองจกัร) ต่อมำใน
ปี 2562 บริษทัไดพ้ิจำรณำจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นเงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม  

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2563 มีมติตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกำสท่ีจะไดรั้บช ำระเงินคืนจำก
รำยกำรดงักล่ำว มีแนวโน้มว่ำจะเป็นไปไดย้ำก จึงตดัสินใจบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับ
รำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 64 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินปี 2562 
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18. 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 กรกฎำคม 2562 
ปัจจุบนับริษทัฯไดจ้่ำยช ำระแลว้จ ำนวน 10 ลำ้นบำท คงเหลือท่ียงัมิไดจ้่ำยช ำระจ ำนวน 40 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯได้
เจรจำขอผ่อนผนักบัธนำคำรผูใ้ห้กูเ้ม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 ธนำคำรผูใ้ห้กูไ้ดอ้นุมติัออกตัว๋สัญญำใชเ้งิน จ ำนวน 
40 ลำ้นบำท โดยมีระยะเวลำเร่ิมตน้ตั้งแตว่นัท่ี 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 และได้ออกตั๋วฉบับใหม ่
จ ำนวน 40 ลำ้นบำท มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 

ต่อมำวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 บริษทัไดเ้จรจำกบัธนำคำรผูใ้ห้กูเ้พื่อขอขยำยอำยุตัว๋สัญญำใชเ้งิน 2 ฉบบั รวมจ ำนวน 120 ลำ้นบำท 
ซ่ึงธนำคำรผูใ้ห้กูไ้ดต้กลงให้ช ำระและขยำยตัว๋สัญญำใชเ้งิน โดยเพ่ิมอตัรำดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 6 ต่อปี ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

1. ให้ช ำระ 12 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 (บริษทัไดจ้่ำยช ำระเรียบร้อยแลว้) 

2. ให้ช ำระ 12 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (บริษทัไดจ้่ำยช ำระเรียบร้อยแลว้) 

 (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ีย

(ร้อยละต่อปี) 
30 กันยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
30 กันยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
เงินเบิกเกินบญัชี MOR 23,700 23,740 - - 
ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน 5.85 84,000 120,000 84,000 120,000 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท  - 43,957 - 43,957 
  107,700 187,697 84,000 163,957 
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชี - (402) - (402)  

 107,700 187,295 84,000 163,555 
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3. ให้ช ำระ 12 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 (บริษทัไดจ้่ำยช ำระเรียบร้อยแลว้) 

4. ให้ช ำระ 12 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 

5. ให้ช ำระ 12 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

ส ำหรับตัว๋สัญญำใชเ้งินส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 60 ลำ้นบำท ให้จ่ำยช ำระในวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
ทั้งน้ี สถำบนักำรเงินจะทยอยลดตัว๋สัญญำใชเ้งินท่ีถึงก ำหนดช ำระจำกตัว๋สัญญำใชเ้งินฉบบัจ ำนวน 40 ลำ้นบำท ก่อนจนครบ 
และจะไปลดตัว๋สัญญำใชเ้งินฉบบั 80 ลำ้นบำท 
บริษทั ไดจ้่ำยช ำระตำมตัว๋สัญญำใชเ้งินไปแลว้ 3 งวด คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 36 ลำ้นบำท แต่เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ กำร
แพร่ระบำดของเช้ือไวรัส 2019 (COVID-19) รัฐบำลมีนโยบำยให้สถำบนักำรเงินพกัช ำระหน้ีเป็นเวลำ 6 เดือน ส่งผลให้บริษทั
สำมำรถเล่ือนก ำหนดกำรช ำระหน้ีออกไป โดยเบ้ืองต้นสถำบนักำรเงินไดแ้จง้ให้บริษทัเร่ิมตน้ช ำระตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 
2563 เป็นตน้ไป โดยมีก ำหนดเวลำช ำระหน้ี ดงัน้ี 

1. ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน 12 ลำ้นบำท 
2. ภำยในเดือนธนัวำคม 2563 จ ำนวน 12 ลำ้นบำท 
3. ภำยในเดือนมกรำคม 2564 จ ำนวน 60 ลำ้นบำท 

ตัว๋สัญญำใช้เงินดงักล่ำวค ้ำประกนัวงเงินรวมมูลค่ำ 120 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสต์รีซีทรวมมูลค่ำ 44 ลำ้นบำท โดยวงเงิน
ดงักล่ำวมีหลกัประกนัดงัน้ี 

1.  จดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ มูลค่ำยติุธรรม จ ำนวน 18 ลำ้นบำท 
2.  จดหลกัประกนัธุรกิจ ลูกหน้ีกำรคำ้ กรรมสิทธ์ิของบริษทั จ ำนวน 230 ลำ้นบำท 
3.  จดหลกัประกนัธุรกิจ สินคำ้คงเหลือ กรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 100 ลำ้นบำท 
4.  จดหลกัประกนัธุรกิจ เงินฝำกประจ ำ กรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 10 ลำ้นบำท 
5.  บริษทัยอ่ยค ้ำประกนั 

19. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
30 กันยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 32,233 6,446 537,916 422,584 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 202,049 163,876 127 126 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

(หมำยเหตุ 3.2) 1,016 
 

4,936 
 

10,538 
 

10,538 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,883 19,753 1,732 2,086 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น 3,513 4,067 278 904 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 20 12 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,196 7,364 13,196 7,364 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 49,057 44,013 44,372 41,893 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 317,967 250,467 608,159 485,495 
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20. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยำยน 

2563 
31 ธันวำคม  

2562 
30 กันยำยน  

2563 
31 ธันวำคม  

2562 
เงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 300 276 - - 

เงินกูย้ืมจำกบุคคลและกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - - - - 
รวม 300 276 - - 

20.1 เงินกูย้ืมจำกบคุคลและกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะส้ันจำกบคุคลและกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มี
ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 

บวก กูเ้พ่ิมระหว่ำงงวด 35,000 

หกั จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด (35,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 - 

เงินกูย้ืมจำกบุคคลอืน่จ ำนวน 35 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้ืมเงินกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 4 สัญญำ ดงัน้ี 

สัญญำฉบบัท่ี 1 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มูลค่ำรวม 5 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 6.5 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระในวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2563 และบริษัทได้ช ำระเงินต้นคืน 5 ล้ำนบำท เม่ือวันท่ี  
8 พฤษภำคม 2563 

สัญญำฉบบัท่ี 2 

เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมกับกิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกัน มูลค่ำรวม 10 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระในวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2563 และบริษทัไดช้ ำระเงินตน้คืน 10 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 
22 กรกฎำคม 2563 

สัญญำฉบบัท่ี 3 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมกับกิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกัน มูลค่ำรวม 10 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระในวนัท่ี 24 กนัยำยน 2563 และบริษทัไดช้ ำระเงินตน้คืน 10 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี  
24 กนัยำยน 2563 
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สัญญำฉบบัท่ี 4 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมกับกิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกัน มูลค่ำรวม 10 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระในวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และบริษทัไดช้ ำระเงินตน้คืน 10 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี  
30 กนัยำยน 2563 

21. เงินกู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยำยน 

 2563 
31 ธนัวำคม 

 2562 
30 กันยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
เงินกู้ยืมระยะยำว     
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 562,662 527,066 550,667 527,066 
หกั : ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (550,817) (527,066) (550,667) (527,066)  

11,845 - - - 

21.1 เงินกูยื้มจำกสถำบนักำรเงิน 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2563 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 527,066 527,066 
บวก กูเ้พ่ิม 11,995 - 
หกั จ่ำยช ำระ (21,277) (21,277) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 44,967 44,967 
รวม 562,751 550,756 

คำ่ธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชี (89) (89) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 562,662 550,667 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

อตัรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 

30 กันยำยน 
 2563 

31 ธนัวำคม  
2562 

30 กันยำยน 
 2563 

31 ธนัวำคม  
2562 

JPY LIBOR (3 เดือน) 
บวกร้อยละ 3 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือน เร่ิมผ่อนช ำระงวดแรก
ในเดือนท่ีส่ีหลังจำกกำรเบิกเงินกู้งวดแรก 
(พฤศจิกำยน 2560) ในอัตรำงวดท่ี 1 ถึง 35 
งวดละ 14.5 ล้ำนเยน ส่วนท่ีเหลือช ำระคืน
ทั้งหมดในงวดท่ี 36 (วนัครบก ำหนดช ำระจึง
ตรงกบัเดือนกมุภำพนัธ์ 2564) 

550,667 527,066 550,667 527,066 
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  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

อตัรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 

30 กันยำยน 
 2563 

31 ธนัวำคม  
2562 

30 กันยำยน 
 2563 

31 ธนัวำคม  
2562 

-อตัรำร้อยละ 0.46 ต่อ
ปี 
-หลงัจำกวนัท่ีใน
สัญญำกูย้มื 3 ปี คิด
ในอตัรำร้อยละ 1.36 
ต่อปี 

- ช ำระคืน เงินต้นทุ กวัน ท่ี  15 ของเดือน 
จ ำนวน 100 งวด จ่ำยช ำระงวดละ 100,000 
เยน เร่ิมผ่อนช ำระงวดแรกในเดือนสิงหำคม 
2564 
- จ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกวนัท่ี 15 ของเดือน  เร่ิม
ผอ่นช ำระงวดแรกในเดือนกนัยำยน 2563 

2,999 - - - 

- อตัรำร้อยละ 0.65 
ต่อปี 
- หลงัจำกวนัท่ีใน
สัญญำกูย้ืม 3 ปี คิด
ในอตัรำร้อยละ 1.55 
ต่อปี 

- ช ำระคืน เงินต้นทุ กวัน ท่ี  15 ของเดือน 
จ ำนวน 200 งวด จ่ำยช ำระงวดละ 150,000 
เยน เร่ิมผ่อนช ำระงวดแรกในเดือนสิงหำคม 
2564 
- จ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกวนัท่ี 15 ของเดือน  เร่ิม
ผอ่นช ำระงวดแรกในเดือนกนัยำยน 2563 

8,996 - - - 

รวม 562,662 527,066 550,667 527,066 

 เงินกูย้ืมดงักล่ำวจ ำนวน 1,814 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 551 ลำ้นบำท) มีเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำให้บริษทัฯด ำเนินกำรจดจ ำนอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ และบริษทัฯตอ้งด ำเนินกำรจดจ ำนองทรัพยสิ์นในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำม
ร้อนใตพ้ภิพในประเทศญ่ีปุ่ น จ ำน ำสัญญำซ้ือขำยไฟ จ ำน ำหุ้นของบริษทัเจำ้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ และจ ำน ำหรือโอนสิทธิ
ในบญัชีรำยไดค้่ำไฟฟ้ำจ ำนวน 4 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยโรงไฟฟ้ำ 8 แห่ง 

 ภำยใตสั้ญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อส่วนทุน เป็นตน้  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไม่สามารถด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากูย้ืมเงินได ้ซ่ึงถือ
เป็นการผิดเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู ้ท าให้ธนาคารผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่าวคืนทนัที  
ดงันั้น จึงแสดงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 1,814 ล้ำนเยน (เทียบเท่ำ 551 ล้ำนบำท) เป็นหน้ีสินท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปีทั้งจ ำนวน 
เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2563 ธนำคำรผูใ้ห้กูย้ินยอมผอ่นผนักำรปฏิบติัผิดเง่ือนไขตำมสัญญำเงินกู ้กรณีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนทุน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนดัสัญญำตำมสัญญำกูเ้งินเฉพำะกรณีงบกำรเงินปี 2562 เท่ำนั้น 
บริษทัคาดว่าจะไดรั้บการผ่อนผนัอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนจากสถาบนัการเงิน โดยสถาบนัการเงินจะพิจารณาผ่อนผนัคร้ัง
ต่อไป เม่ือบริษทัไดจ้ดัส่งงบการเงิน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2562 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้กำรชะลอกำรใชสิ้ทธิ Call Default จำกธนำคำรผูใ้ห้กู ้สรุปไดด้งัน้ี จำก
กรณีท่ีบริษทัผิดนดัช ำระหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2562 จ ำนวน 319.50 ลำ้นบำท ซ่ึงถือเป็นเหตุผิดนดั/ผิดสัญญำกูเ้งินท่ีบริษทัไดล้ง
นำมไวต้่อธนำคำร ซ่ึงปัจจุบนัธนำคำรจะยงัไม่ใช้สิทธิ Call Default จำกเหตุกำรณ์ท่ีบริษทัผิดนัดช ำระหุ้นกูต้ำมท่ีกล่ำว
ขำ้งตน้ โดยมีเง่ือนไขว่ำ หำกมีเหตุกำรณ์ใด ๆ ท่ีธนำคำรพจิำรณำแลว้เห็นว่ำ อำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หน้ีท่ีบริษทัมีอยู่ต่อธนำคำร อำทิเช่น (แต่ไม่จ ำกดัอยู่เพียง) เจำ้หน้ีรำยอื่นของบริษทัใชสิ้ทธิเรียกคืนหน้ี หรือใชสิ้ทธิบงัคบั
ช ำระหน้ี เป็นตน้ ธนำคำรมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชสิ้ทธิในกำร Call Default กบับริษทัทนัที 
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บริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2563 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับเงินกู้ยืมจากสาบันการเงินในประเทศญ่ีปุ่ น ใน
รูปแบบตัว๋สัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) โดยแบ่งเป็น 2 วงเงิน จ านวนรวม 40 ลา้นเยน ซ่ึงเป็นแนวทางความช่วยเหลือ
ของรัฐบาลญ่ีปุ่ นในการช่วยเหลือผูป้ระกอบการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) 
นั้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อซ่อมแซมเคร่ืองจกัรในประเทศญ่ีปุ่ น โดยวงเงินกูยื้มดงักล่าว มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.46 – 1.55 
ต่อปี ครบก าหนดวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2572 และ 15 มีนาคม 2581 

22. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,907 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  
มำถือปฏิบติั (หมำยเหตุ 2.5.1) 

 
292 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 2,199 
เงินจ่ำยช ำระ (1,311) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 888 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (888) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี - 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำดงัน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กันยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กันยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 
ภำยใน 1 ปี 2.09 2.23 0.60 1.49 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี - 0.23 - 0.23 
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2.09 2.46 0.60 1.72 
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ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยำยน 2563 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 401 401 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 9 9 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะส้ัน 329 293 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 11 11 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำพจิำรณำเป็นสัญญำบริกำร 921 137 

รวม 1,671 851 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,194 1,194 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 40 40 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะส้ัน 1,030 920 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 32 32 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำพิจำรณำเป็นสญัญำบริกำร 2,762 413 
รวม 5,058 2,599 

23. หุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 

หุ้นกู ้ 633,200 727,100 
หกั : ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี (2,096) (5,836) 

หุ้นกู ้– สุทธิจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกู ้ 631,104 721,264 
หกั : ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี (631,104) (721,264) 

หุ้นกู ้– สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี - - 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูส้ ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
  (หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  727,100 
ออกหุ้นกู ้  - 
ไถ่ถอนหุ้นกู ้  (93,900) 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี  (2,096) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563   631,104 

 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน  2563 ยอดคงเหลือของหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขำยโดยบริษทัฯ จ ำนวน 633 ล้ำนบำท ซ่ึงเสนอขำยนัก
ลงทุนในวงจ ำกดั หุ้นกูด้งักล่ำวก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มีรำยละเอียดท่ีส ำคญัดงัน้ี 

คร้ังท่ี วนัท่ีออกหุ้นกู ้ จ ำนวนหน่วย 
มูลค่ำท่ีตรำ
ไวต้่อหน่วย มูลค่ำรวม อตัรำดอกเบ้ีย วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

   (บำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี)  
หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู*้  
2/2561 2 สิงหำคม 2561 319,500 1,000 320 7.75 2 กรกฎำคม 2564 
หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู*้  
1/2561 8 พฤษภำคม 2561 200,000 1,000 200 7.00 8 พฤษภำคม 2564 
1/2562 21 มีนำคม 2562 207,600 1,000 208 8.50 18 มีนำคม 2564 

*ภำยใตข้อ้ก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัตอ้งปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำร
ด ำรงอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนตำมขอ้ก ำหนดสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้น
กูแ้ละผูถื้อหุ้นกูไ้ด ้ซ่ึงถือเป็นกำรผิดเง่ือนไขฯ ท ำให้ผูถื้อหุ้นกูมี้สิทธิเรียกเงินหุ้นกูด้งักล่ำวคืนทนัที ดงันั้น จึงแสดงหุ้นกูค้ร้ัง
ท่ี 1/2562 จ ำนวน 207.60 ลำ้นบำท เป็นหน้ีสินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีทั้งจ ำนวน 

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 นบัแต่วนัครบก 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 
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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 ไดย้ื่นฟ้องต่อศำลแพ่ง 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
ไม่อนุมติัผอ่นผนัยกเวน้อตัรำดอกเบ้ียผดินดัช ำระ ตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 
เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2562 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรโอนเงินดอกเบ้ียผิดนัดในอตัรำ 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 ำหนดสิทธิว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูเ้น่ืองจำกกำรผิดนดัช ำระหน้ี
เงินหรือกำรท่ีหน้ีเงินใดๆ ดงักลำ่วขำ้งตน้ถูกเรียกให้ถึงก ำหนดช ำระก่อนก ำหนดเดิมจะตอ้งมีจ ำนวนเงินรวมกนัเกินกว่ำ 
400 ลำ้นบำท หรือเงินสกุลอื่นท่ีมีจ ำนวนเทียบเท่ำ 
ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2563 (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561) วนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2563 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี  

1. มีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้โดยขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่
ถอนหุ้นกู ้คร้ังท่ี 2 หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561 มูลค่ำ 319.50 ลำ้นบำท จำกเดิมครบก ำหนดวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 เป็น
วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2564 

2. มีมติไม่อนุมติัให้แกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้โดยขอยกเวน้เง่ือนไขกำร
ด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 3:1 ดงันั้นบริษทัยงัตอ้งด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนตำมท่ีก ำหนดไวเ้ดิม
ต่อไป 

ทั้งน้ีบริษทัไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ิมเติมดงัน้ี 
บริษทัมีควำมประสงคจ์ะใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูบ้ำงส่วนก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน เป็นจ ำนวน 63,900,000 บำท (คิดเป็นอตัรำ 
20% ของหุ้นกูแ้ต่ละหน่วย แบ่งตำมสัดส่วนตำมจ ำนวนหุ้นกูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูถื้อครองอยู)่ ในวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2563 ซ่ึงเป็นกำร
ใชสิ้ทธิตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ขอ้ 9. กำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละกำรซ้ือคืนหุ้นกู ้ 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2563 บริษทัขอเล่ือนกำรใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูบ้ำงส่วนก่อนครบก ำหนดดงักล่ำวออกไปเป็นวนัท่ี 
2 กรกฎำคม 2563 ซ่ึงไม่ตรงกับท่ีได้แจง้ไวใ้นท่ีประชุม แต่ยงัคงเป็นไปตำมข้อก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อก 
หุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ขอ้ 9.3 ท่ีระบุว่ำ “ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิในกำรไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน (และไม่ว่ำในครำว
เดียวหรือหลำยครำว) ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู”้ 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุ้นกู ้จ  ำนวน 63,900,000 บำท 

ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้คร้ังท่ี 2/2563 (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562) วนัท่ี 24 มีนำคม 2563 มีมติอนุมติัให้แกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิ
และหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นและผูถื้อหุ้นกู้ โดยปรับเง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนจำกเดิม 3:1 เป็น 7:1 ตำม
ขอ้เสนอของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้
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คดีควำมท่ีอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 

คดีควำมที่ 1 
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2562 ผูถื้อหุ้นกู ้1 รำย ไดย้ื่นฟ้องต่อศำลชั้นต้น ให้บริษทัจ่ำยช ำระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียผิดนัด
จ ำนวนเงินรวม 4,098,438.39 บำท 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 20 ธันวำคม 2562 ศำลชั้นตน้พิพำกษำให้บริษทัช ำระเงินจ ำนวน 4,000,000 บำท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียใน
อตัรำร้อยละ 9.25 ต่อปี นบัจำกวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จ 
เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม 2563 บริษทัไดย้ืน่ค  ำร้องขอทุเลำกำรบงัคบัคดี และยื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำต่อศำล ทั้งน้ีศำลอุทธรณ์
ไดน้ดัฟังค ำพิพำกษำในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2563 ศำลอุทธรณ์ได้มีค  ำพิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น แต่ให้แก้ไขกำรช ำระ
ดอกเบ้ียจำกเดิมคิดนับแต่วนัฟ้อง เป็น นับแต่วนัท่ี 6 กันยำยน 2562 เป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จ นอกจำกท่ีแกใ้ห้
เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพบั ดว้ยควำมเคำรพต่อค ำพิพำกษำของศำล
ชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ บริษัทฯ ไม่เห็นพ้องด้วย เน่ืองจำกค ำพิพำกษำดังกล่ำวมิได้พิจำรณำพิพำกษำตำมนัยแห่ง 
ค ำพิพำกษำของศำลฎีกำท่ีเคยวำงแนววินิจฉยัไว ้และบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิยื่นฎีกำค ำพิพำกษำดงักล่ำวต่อศำลฎีกำตอ่ไป 
เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดย้ื่นค ำร้องขออนุญำตฎีกำ ยื่นฎีกำ ยืน่ค  ำร้องขอทุเลำกำรบงัคบัคดี 
คดีควำมที ่2 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2562 ผูถื้อหุ้นกูร้ำยท่ี 2 ไดย้ื่นฟ้องต่อศำลชั้นตน้ให้บริษทัจ่ำยช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียผิดนดั
จ ำนวนเงินรวม 2,012,835.61 บำท ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นตน้ และก ำหนดนัดสืบพยำนโจทก์และ
จ ำเลยในวนัท่ี 23 มีนำคม 2563  
เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2563 ผูถื้อหุ้นกูร้ำยท่ี 2 ไดมี้กำรแต่งตั้งทนำยควำม และทนำยควำมของโจทก์ไดย้ืน่ค  ำร้องขอเล่ือน
คดีอำ้งเหตุว่ำ ติดนดัสืบพยำนคดีท่ีนัดไวก่้อนแลว้ท่ีศำลอำญำ และขอเล่ือนคดีไป ซ่ึงบริษทัไม่คดัคำ้นกำรขอเล่ือนคดี 
และศำลไดก้ ำหนดนดัสืบพยำนโจทกใ์นวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2563 
เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2563 ศำลไดเ้ล่ือนก ำหนดนดัสืบพยำนโจทกแ์ละจ ำเลยออกไปเป็นวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2563 
เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2563 โดยโจทกแ์ละจ ำเลยไดน้ ำพยำนเขำ้สืบพยำนจนคดีเสร็จกำรพิจำรณำของศำลชั้นตน้ ซ่ึงศำล
ไดก้ ำหนดนดัฟังค ำพิพำกษำ ในวนัท่ี 14 ตุลำคม 2563 
เม่ือวนัท่ี 14 ตุลำคม 2563 ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำพิพำกษำให้จ ำเลยช ำระเงินแก่โจทก ์1,600,000 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำ
ร้อยละ 9.25 ต่อปี นบัจำกวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไป จนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ และดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 
9.25 ต่อปี ของเงินตน้ 2,000,000 บำท นบัจำกวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 เป็นตน้ไป จนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้น ำ
จ ำนวนดอกเบ้ียท่ีจ ำเลยช ำระให้แก่โจทก์แลว้ไปหักออกจำกดอกเบ้ียจ ำเลยช ำระแก่โจทก์ไปแล้ว กบัให้จ ำเลยช ำระ
ค่ำธรรมเนียมโดยก ำหนดค่ำทนำยควำม 20,000 บำท ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงจดัเตรียมอุทธรณ์ เพื่ออุทธรณ์ค ำพิพำกษำของ
ศำลชั้นตน้ 
ทั้งน้ี ขอ้เทจ็จริงของทั้ง 2 คดีขำ้งตน้ ท่ีโจทกฟ้์องบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ให้ช ำระหน้ีอนัมีท่ีมำจำกมูลหน้ี หุ้นกู้
ชุด “หุ้นกูข้องบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2561 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงผูอ้อก
หุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน” (TLUXE198A) ซ่ึงบริษัทมีควำมเห็นว่ำหุ้นกู้ชุด TLUXE198A 
ดงักล่ำวน้ี เม่ือวนัท่ี 20 สิงหำคม 2562 บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะผูอ้อกหุ้นกูไ้ดใ้ชสิ้ทธิตำมขอ้ก ำหนด
สิทธิของหุ้นกูชุ้ดดงักล่ำว ในขอ้ 11.1 กำรเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู ้โดยบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ไดใ้ชสิ้ทธิเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นกูภ้ำยใน 30 วนั นบัแต่เกิดเหตุผิดนดักรณีใดกรณีหน่ึงตำมท่ีก ำหนดไวใ้น ขอ้ 10.1 คือ กำรท่ีผูอ้อกหุ้นกู้
ผดินดัไม่ช ำระเงินไม่ว่ำเงินตน้หรือดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นกำรใชสิ้ทธิโดยชอบตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ เพื่อเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู ้
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ในวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 เวลำ 14.00 น.โดยกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้กู ้(TLUXE198A) และกำรด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุ้น
กูด้งักล่ำว เป็นไปโดยชอบตำมหลกัเกณฑใ์นขอ้ก ำหนดสิทธิประกอบกบัเอกสำรแนบทำ้ย 2 ของขอ้ก ำหนดสิทธิดงักล่ำว
แลว้ ซ่ึงในกำรประชุมคร้ังดงักล่ำว มีผูถื้อหุ้นกูเ้ขำ้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้ 3.3 ของเอกสำรแนบทำ้ย 2 
ของขอ้ก ำหนดสิทธิของหุ้นกูชุ้ดดงักล่ำวแลว้อีกดว้ย 
โดยในกำรประชุมผูถื้อหุ้นกูชุ้ดดงักล่ำวขำ้งตน้ ในวำระท่ี 2 พิจำรณำแผนขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้นกู ้ปรำกฏว่ำ ท่ี
ประชุมมีมติอนุมติัแผนขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้นกูต้ำมท่ีผูอ้อกหุ้นกู้เสนอในวำระน้ี ซ่ึงเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้
ขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนทั้งหมดของผูถื้อหุ้นกูท่ี้เขำ้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดว้ยขอ้เท็จจริงท่ี บริษทั พีพีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน)ในฐำนะผูอ้อกหุ้นกู ้ไดเ้รียกและจดัประชุมผูถื้อ
หุ้นกูโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดสิทธิแลว้ เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูไ้ดมี้มติอนุมติัแผนขยำยระยะเวลำ
กำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ลว้ ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ท่ี 11.2 ซ่ึงก ำหนดไวว่้ำ “มติโดยชอบของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูท่ี้เรียกประชุม 
และด ำเนินกำรประชุมโดยชอบมีผลใชบ้งัคบั และผกูพนัผูถื้อหุ้นกูทุ้กรำยไม่ว่ำจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตำม” ดงันั้น 
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงอนุมติัขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดดงักล่ำวน้ีแลว้ จึงมีผลผกูพนัผูถื้อหุ้นกูร้ำยท่ี 1 และ
ถือหุ้นกูร้ำยท่ี 2 ซ่ึงเป็นโจทก์ของทั้งสองคดีขำ้งตน้ ฉะนั้น บริษทัมีควำมเห็นว่ำ บริษทั พีพีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) มีขอ้
ต่อสู้ในคดีท่ีถูกผูถื้อหุน้กูร้ำยท่ี 1 และถือหุ้นกูร้ำยท่ี 2 ฟ้องในขอ้หำผิดสัญญำและเรียกให้ช ำระหน้ีทั้งสองคดีขำ้งตน้อนัมี
เหตุชนะคดีได ้โดยท ำให้ บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ไม่มีภำระหน้ีท่ีจะตอ้งรับผิดช ำระหน้ีตำมค ำฟ้องทั้งสองคดี
ดงักลำ่ว 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561  

  ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำหุ้นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจ ำนวน 44.02 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตำมบญัชี 45.71 ลำ้นบำท) 
จ ำน ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน มูลค่ำยุติธรรม 21.55 ลำ้นบำท และจ ำน ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ รำคำทุน จ ำนวน 
124.62 ลำ้นบำท ทั้งน้ีภำยใตข้อ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงิน
บำงประกำร 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) 

ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2563 (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561) เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2563 มีท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1. มีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้โดยขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูค้ร้ังท่ี 
1 /2561 จำกเดิมครบก ำหนดวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2563 เป็นวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2564 

2. มีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิและหน้ำท่ีของหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้โดยให้ไถถ่อนเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อ
ขำยท่ีบริษทัถือกรรมสิทธ์ิอยู่ ซ่ึงใช้เป็นหลกัประกนัหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 และบริษทัจะขำยหุ้นกูด้งักล่ำวผ่ำน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และน ำเงินดงักล่ำวทั้งจ ำนวนช ำระหน้ีให้กบัผูถื้อหุ้นกูจ้  ำนวน 60 ลำ้นบำท 

3. มีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้โดยยกเวน้เง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วน
หน้ีสินต่อทุนจำกเดิมท่ีก ำหนดไวใ้นอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ำกับ 3:1 เป็นไม่ก ำหนดเง่ือนไขกำรด ำรง
สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนดงักล่ำวอีกต่อไป 
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ทั้งน้ีบริษทัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ิมเติมดงัน้ี 
บริษทัมีควำมประสงคจ์ะใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูบ้ำงส่วนก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน เป็นจ ำนวน 30 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำ 
15% ของหุ้นกูแ้ต่ละหน่วย แบ่งตำมสัดส่วนตำมจ ำนวนหุ้นกูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูถื้อครองอยู)่ ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2563 ซ่ึงเป็น
กำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ขอ้ 10.กำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละกำรซ้ือคืนหุ้นกู ้
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2563 บริษทัได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกูบ้ำงส่วน โดยช ำระเงินจ ำนวน 30 ล้ำนบำท ซ่ึงคิดเป็น
อตัรำส่วนร้อยละ 15 ของจ ำนวนหุ้นกูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรำยถือครองอยู่ พร้อมดว้ยอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี คิดเป็น 
2.88 ลำ้นบำท และค่ำธรรมเนียมในอตัรำร้อยละ 0.15 ของจ ำนวนเงินท่ีไดช้ ำระดงักล่ำวขำ้งตน้ จ ำนวน 0.05 ลำ้นบำท ซ่ึง
เป็นกำรใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบก ำหนด และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดสิทธิว่ำดว้ยผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูข้อ้ 10.5  
ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนำยน 2563 มีมติอนุมติัไถ่ถอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และท่ีดิน
เปล่ำ จงัหวดัสมุทรสงครำม รวมจ ำนวน 2 แปลง และหุ้นบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั ออกจำกกำรเป็นหลกัประกนั 
และน ำเคร่ืองจกัรมูลค่ำ 129.41 ลำ้นบำท ท่ีจงัหวดัสงขลำ มำจดจ ำนองเป็นหลกัประกนัแทน 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 

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

ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2563 (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562) วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2563 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี  

มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อก ำหนดสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้ โดยปรับเง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วน
หน้ีสินต่อทุนจำกเดิม 3:1 เป็น 7:1 ตำมขอ้เสนอของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูแ้ละก ำหนดเง่ือนไข
เพ่ิมเติมดว้ยว่ำหำกกำรด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนมีสัดส่วนมำกกว่ำท่ีก ำหนดดงักล่ำวขำ้งตน้ ให้เสนอผูแ้ทนผูถื้อ
หุ้นกูพ้ิจำรณำให้ควำมเห็นชอบภำยใตข้อบเขตตอ้งเป็นกรณีท่ีเกิดจำกผลกระทบจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์ละ
เงินลงทุนของบริษทัเท่ำนั้น 

แผนกำรจ่ำยช ำระหุ้นกูท่ี้จะครบก ำหนดไถ่ถอนในอนำคต 
บริษทัจะด ำเนินกำรช ำระหน้ีดอกเบ้ียปกติและช ำระหน้ีไถ่ถอนหุ้นกูภ้ำยในก ำหนดโดยมีแหล่งท่ีมำของกำรช ำระเงินดงัน้ี 

หุ้นกูท่ี้ยงัไมค่รบก ำหนดไถ่ถอน (หน่วย : ลำ้นบำท) แหล่งท่ีมำของกำรช ำระเงิน 

คร้ังท่ี มูลค่ำ ครบก ำหนด บริษทัก ำหนดจะขำยหลกัทรัพยป์ระเภทตรำสำรทุน และขำยสินทรัพยท่ี์
ไม่ได้ใช้ด ำเนินกิจกำร รวมทั้งน ำเงินจำกเงินทุนหมุนเวียนและสภำพ
คล่องของกิจกำรมำช ำระไถ่ถอนหุ้นกู ้ต่อไป 

1/2561 170.00 8 พฤษภำคม 2564 

2/2561 255.60 2 กรกฎำคม 2564 

1/2562 207.60 18 มีนำคม 2564 
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24. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

30 กนัยำยน 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

เงินมดัจ ำรับจำกกำรขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 179,928 165,564 - - 
อื่นๆ 4,027 13,303 1,972 9,727 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 183,955 178,867 1,972 9,727 

เงินมดัจ ำรับจำกกำรขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จ ำหน่ำยโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (Geothermal Energy) ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกนัท่ี โออำซำทซึรูมิ เบบปุ จงัหวดั
โออิตะ ในประเทศญ่ีปุ่ น และเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ รวมจ ำนวน 15 โครงกำร (“โครงกำรโรงไฟฟ้ำ”) โดยมีรำคำซ้ือ
ขำยประมำณ 320 ล้ำนเยน 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”) โดย
บริษทัฯ พิจำรณำจ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำในรูปแบบกำรจ ำหน่ำยหุ้นในบริษทัย่อยของบริษทัฯซ่ึงเป็นเจำ้ของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำ หรือโดยกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ  

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯไดท้  ำขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Memorandum of Understanding, MOU) กบัผูซ้ื้อ (Relocation 
Group) ในกำรขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ นจ ำนวน 15 โรง ในรำคำโรงละ 320 ลำ้นเยน โดยบริษทั
ได้รับช ำระเงินมัดจ ำจ ำนวน 200 ล้ำนเยน ทั้ งน้ีตำมข้อตกลงเบ้ืองต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ระบุให้ผูซ้ื้อ 
(Relocation Group) จ่ำยเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 4,600 ลำ้นเยน ภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562  

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ไดโ้อนสิทธ์ิและภำระผูกพนัตำมขอ้ตกลง
เบ้ืองต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ให้ Beppu Forest Power Co., Ltd.(มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัทย่อยผูข้ำย
ทรัพยสิ์น จนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2562) และขยำยเวลำเป็นวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 PPSN Co., Ltd. และ Beppu Forest Power Co., Ltd.ไดท้  ำสัญญำ โดยมีขอ้ตกลงว่ำ Beppu Forest 
Power Co., Ltd. จะจ่ำยเงินมัดจ ำงวดท่ี 2 จ ำนวน 400 ลำ้นเยน และโอนหุ้น 25% ของ Beppu Forest Power Co., Ltd. ให้กับ 
PPSN Co., Ltd. ภำยในวนัท่ี 15 มีนำคม 2562 และ PPSN Co., Ltd. จะโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง (ส่วนหน่ึงใน 
15 โรงขำ้งตน้) ให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ภำยใน 15 วนันบัแต่ไดรั้บช ำระเงิน 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 PPSN Co., Ltd. ไดท้  ำสัญญำขำยทรัพยสิ์นโครงกำรไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง (ส่วนหน่ึงใน 15 โรงขำ้งตน้)  
ประกอบดว้ย P-Power สองแห่งและโรงไฟฟ้ำ Lena – 1 สองแห่ง กบั Beppu Forest Power Co., Ltd. ในรำคำ 800 ลำ้นเยน โดย
จะจ่ำยช ำระเงินจ ำนวน 400 ลำ้นเยน ภำยใน 2 สัปดำห์หลงัจำกท ำสัญญำน้ี และอีก 400 ลำ้นเยน ภำยใน 1 ปี หลงัจำกท ำสัญญำ
น้ี และท ำบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมกำรท ำสัญญำขำยทรัพยสิ์นโครงกำรไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง ตอ้งไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำร
บริษทัก่อน อยำ่งไรก็ดี จนถึงปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 PPSN Co., Ltd. ไดรั้บเงินมดัจ ำแลว้จ ำนวน 400 ลำ้นเยน จำก Beppu Forest Power Co., Ltd. 
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ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บเงินมดัจ ำรวมทั้งส้ินจ ำนวน 600 ลำ้นเยน (ประมำณ 165.56 ลำ้นบำท) แสดงไวเ้ป็นเงินมดัจ ำ ภำยใตห้น้ีสิน
หมุนเวียนอื่น 
เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎำคม 2562 PPSN Co., Ltd. ได้รับเอกสำรจำก Beppu Forest Power Co., Ltd. ให้ PPSN Co., Ltd.  จ่ำยเงิน
จ ำนวน 21.28  ลำ้นเยน (ประมำณ 5.96 ลำ้นบำท) ไปยงับริษทัสองแห่ง ซ่ึงเป็นเจำ้หน้ีของ Beppu Forest Power Co., Ltd. ซ่ึง
บริษทัไดจ้่ำยช ำระเงินดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน โดยแสดงไวภ้ำยใตบ้ญัชีสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 

เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 22/2562 ไดพ้ิจำรณำควำมคืบหนำ้กำรขำยโรงไฟฟ้ำโครงกำร
พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ นจ ำนวน 15 โรง สรุปเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นไดด้งัน้ี 

ตำมท่ีบริษทัฯ ไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2561 ในกำรขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นจ ำนวน 15โรง 
โดยให้ขำยในรำคำโรงละ 320 ลำ้นเยน ตำมขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Memorandum of Understanding, MOU) ลงวนัท่ี 21 มิถุนำยน 
2561 และต่อมำปรำกฏว่ำทำงบริษทัยอ่ยท่ีญ่ีปุ่ นไปท ำสัญญำจ ำนวน 3 สัญญำ โดยมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

สัญญำฉบบัแรกลงวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 มีสำระส ำคญัคือ Beppu Forest Power Co., Ltd. จะจ่ำยเงินมดัจ ำงวดท่ี 2 จ ำนวน 
400 ล้ำนเยน (ประมำณ 116.28 ล้ำนบำท) พร้อมกับจะโอนหุ้น 25% ให้กับ PPSN Co., Ltd. และทำง PPSN Co., Ltd. จะโอน
กรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง ให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ภำยใน 15 วนันบัแต่ไดรั้บช ำระเงิน  

สัญญำท่ีสองลงวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 เป็นบนัทึกขอ้ตกลงท่ี Beppu Forest Power Co., Ltd. และ PPSN Co., Ltd. ตกลงกนัว่ำ Beppu 
Forest Power Co., Ltd. มีสิทธิบอกเลิกสัญญำ ถ้ำหำกว่ำ สัญญำถ่ำยโอนทรัพย์สิน (สัญญำท่ี 3) ไม่ได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษทั 

สัญญำท่ีสำมลงวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 มีคู่สัญญำ 4 ฝ่ำย คือ Beppu Forest Power Co., Ltd., PPSN Co., Ltd., Lena Power Station 
No.1 LLC. และบริษทั ซ่ึงตวัสัญญำน้ีไดล้งนำมโดย Beppu Forest Power Co., Ltd. กบั PPSN Co., Ltd. เท่ำนั้น ซ่ึงกล่ำวถึงกำร
ซ้ือขำยโรงไฟฟ้ำในรำคำโรงละ 200 ลำ้นเยน กรรมสิทธ์ิ PPSN Co., Ltd. จ ำนวน 2 โรง และ Lena Power Station No.1 LLC. 
จ ำนวน 2 โรง รวมทั้งส้ินเป็นจ ำนวน 4 โรง มูลค่ำรวม 800 ล้ำนเยน และไม่ได้กล่ำวถึงกำรโอนหุ้นจ ำนวน 25% ซ่ึงขดักับ
สัญญำฉบบัแรก 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดป้รึกษำกบัท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ในกรณีของสัญญำท่ี 3 นั้นจะมีผลผูกพนักบับริษทัหรือไม่ ซ่ึงท่ี
ปรึกษำกฎหมำยไดมี้ Legal Opinion โดยให้ขอ้สรุปมำดงัน้ี 

1. กรณี Lena Power Station No.1 LLC. ถ้ำสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ Lena Power Station No.1 LLC. ไม่ได้มอบฉันทะให้ทำง 
PPSN Co., Ltd. ลงนำมกระท ำสัญญำแทนตนเอง ก็จะไม่มีผลผกูพนักบั Lena Power Station No.1 LLC. 

2. กรณีบริษทัพิสูจน์ไดว่้ำ บริษทัไม่ไดม้อบฉนัทะให้ทำง PPSN Co., Ltd. ลงนำมกระท ำสัญญำแทนตนเอง ก็จะไม่มีผลผูกพนั
บริษทั 

PPSN Co., Ltd.โดยอดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 2 ในขณะนั้น แจง้มำว่ำในส่วนตวันั้นไม่ไดล้งนำมเอง แต่ทำงอดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 1 
ลงนำมแทน โดยทำงท่ีปรึกษำกฎหมำยญ่ีปุ่ นแจ้งว่ำ ตำมกฎหมำยญ่ีปุ่ นกรณีน้ีถือเป็นเร่ือง True Intention คือเร่ืองเจตนำท่ี
แทจ้ริงในกำรท ำสัญญำ หำกขดักบัเจตนำของผูล้งนำม สัญญำน้ีจะเป็นโมฆะ ซ่ึงถำ้พิสูจน์ไดว่้ำอดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 2 ไม่ไดล้งนำม
ในสัญญำน้ีแตเ่ป็นอดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 1 ลงนำมแทน สัญญำน้ีก็จะไม่ผกูพนั PPSN Co., Ltd. เช่นกนั 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 22/2562 เม่ือวนัท่ี 23 ธันวำคม 2562 มีมติให้จดัส่งหนังสือแจง้ให้ Beppu Forest 
Power Co., Ltd. ช ำระเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 4,200 ลำ้นเยน ให้แก่บริษทัภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 หำก Beppu Forest 
Power Co., Ltd. เพิกเฉยไม่ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือ ให้บริษัทใช้สิทธิยกเลิกสัญญำและยึดเงินมัดจ ำทั้งจ ำนวน 600 ล้ำนเยน  
(หรือประมำณ 176 ลำ้นบำท) พร้อมทั้งให้รีบเร่งหำผูส้นใจลงทุนรำยอ่ืนต่อไป พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต 
และรับทรำบกำรท ำสัญญำโดยพลกำรของบริษทัยอ่ยท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
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ต่อมำเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2562 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือตำมมติท่ีประชุมให้กบั Beppu Forest Power Co., Ltd. โดยสรุปดงัน้ี 

บริษทัยืนยนัท่ีจะขำยโรงไฟฟ้ำในรำคำโรงละ 320 ลำ้นเยน ไม่ยอมรับสัญญำท่ีทำง Beppu Forest Power Co., Ltd. ไดจ้ดัท ำขึ้นมำใน
ภำยหลงัท่ีจะซ้ือโรงไฟฟ้ำ 4 โรง ในรำคำโรงละ 200 ลำ้นเยน และขอให้ทำง Beppu Forest Power Co., Ltd. ช ำระเงินท่ีเหลือตำม 
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Memorandum of Understanding, MOU) จ ำนวน 4,200 ลำ้นเยน ภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 มิฉะนั้นบริษทั
จะยกเลิกสัญญำและยึดเงินมดัจ ำต่อไป 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2563 และวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2563 บริษทัไดรั้บแจง้จำกบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัผลิตไฟฟ้ำว่ำผูซ้ื้อ
ไฟฟ้ำไดมี้หนังสือแจง้ต่อบริษทัย่อยว่ำผูซ้ื้อไฟฟ้ำไดน้ ำเงินค่ำไฟฟ้ำท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่บริษทัย่อยในปี 2563 ของโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 
 4 โรง ประกอบดว้ย P-Power สองแห่งและโรงไฟฟ้ำ Lena – 1 สองแห่ง ท่ีบริษทัตอ้งได้รับเงินจำกรำยไดก้ำรขำยไฟฟ้ำ จ ำนวน 
11,383,944 เยน และ 16,599,528 เยน ตำมล ำดับ ไปวำงไว้ท่ีส ำนักงำนกฎหมำยแห่งเมืองโออิตะ (Oita Legal Affairs Bureau) 
เน่ืองจำก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซ่ึงไดเ้ขำ้ท ำขอ้ตกลงจะซ้ือโรงไฟฟ้ำ 15 โรงจำกกลุ่มบริษทัผลิตไฟฟ้ำ ไดข้อให้ผูซ้ื้อไฟฟ้ำ 
จ่ำยค่ำไฟฟ้ำให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ดว้ยเหตุดังกล่ำว ผูซ้ื้อไฟฟ้ำจึงมีข้อสงสัยเก่ียวกับสิทธิในกำรรับเงินค่ำไฟฟ้ำ 
ดงันั้น ผูซ้ื้อไฟฟ้ำ จึงไดน้ ำเงินค่ำไฟฟ้ำ ส ำหรับงวดเดือนมกรำคม ถึงกรกฎำคม 2563 ท่ีจะครบก ำหนดช ำระในเดือนกุมภำพนัธ์ ถึง
เดือนสิงหำคม 2563 ไปวำงไวท่ี้ส ำนกังำนกฎหมำยแห่งเมืองโออิตะ 

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2563 PPSN Co., Ltd. ไดรั้บ “ค ำส่ังอำยดัทรัพยช์ัว่ครำว” จำกศำลแขวงโตเกียวในประเทศญ่ีปุ่ นจ ำนวน 2 ฉบบั 
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี ฉบบัที่ 1 ระบุว่ำค ำร้องของ Beppu Forest Power Co., Ltd. มีมูลและให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. จ่ำยเงิน
เพื่อเป็นหลกัประกนัจ ำนวน 300,000 เยน และศำลไดส่ั้งอำยดัท่ีดิน PPSN Co., Ltd. จ ำนวน 2 แห่งเป็นกำรชัว่ครำว ทั้งน้ีหำก PPSN 
Co., Ltd. สำมำรถวำงเงินหลกัประกนัจ ำนวน 1,404,131 เยน PPSN Co., Ltd. สำมำรถขอระงบัค ำส่ังน้ีหรือถอนค ำส่ังอำยดัทรัพย์
ชั่วครำวได ้ฉบบัท่ี 2 ระบุว่ำค ำร้องของ Beppu Forest Power Co., Ltd. มีมูลและให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. จ่ำยเงินเพื่อเป็น
หลักประกันจ ำนวน 7,900,000 เยน และศำลได้ส่ังอำย ัดรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำจำกโรงงำน ของ PPSN Co., Ltd. ตั้ งแต่ 
วันท่ี  17 กรกฎำคม 2563 ถึง 16 กรกฎำคม 2564 เป็นกำรชั่วครำว ทั้ งน้ีหำก PPSN Co., Ltd. สำมำรถวำงเงินหลักประกัน 
จ ำนวน 39,433,306  เยน PPSN Co., Ltd. สำมำรถขอระงบัค ำส่ังน้ีหรือถอนค ำส่ังอำยดัทรัพยช์ัว่ครำวได ้

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2563 กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของ PPSN Co., Ltd. ได้ไปรำยงำนตัวโดยเป็นกำรแถลง 
ดว้ยวำจำคร้ังท่ี 1 PPSN Co., Ltd. ไดด้ ำเนินกำรแต่งตั้งทนำยควำมในวนัดงักล่ำว และ PPSN Co., Ltd. ไดด้ ำเนินกำรช้ีแจงขอ้มูลต่อ
ศำลแลว้ในวนัท่ี 6 ตุลำคม 2563 และ 5 พฤศจิกำยน 2563 ซ่ึง PPSN Co., Ltd. จะด ำเนินกำรช้ีแจงขอ้มูลต่อศำลอีกคร้ังในวนัท่ี 24 
ธนัวำคม 2563 
บริษทัไดแ้จง้เก่ียวกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวแก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 

1. กรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้ำ 

บริษทัยงัไม่เคยมีมติให้บริษทัยอ่ยโอนกรรมสิทธ์ิโรงไฟฟ้ำให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. เน่ืองจำก Beppu Forest 
Power Co., Ltd. ยงัไม่ไดช้ ำระเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 4,200 ลำ้นเยน (หรือประมำณ 1,143 ลำ้นบำท) ให้แก่บริษทั 
ภำยในก ำหนดระยะเวลำท่ีไดเ้คยตกลงกบับริษทัไวก่้อนหนำ้น้ี (30 มิถุนำยน 2562) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติ 
เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562 ให้ฝ่ำยบริหำรเร่งรัดจดัส่งหนงัสือแจง้ให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือ
อีกจ ำนวน 4,200 ลำ้นเยน ให้แก่บริษทัฯ และรับโอนโรงไฟฟ้ำตำมเง่ือนไขท่ีไดเ้คยตกลงกันให้แลว้เสร็จ ภำยในวนัท่ี 31 
มกรำคม 2563 จนถึงปัจจุบัน Beppu Forest Power Co., Ltd. ก็ย ังเพิกเฉยไม่ช ำระเงินส่วนท่ี เหลือ ทั้ งน้ี  บริษัทได้
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย เพื่อยึดเงินมดัจ ำจ ำนวน 600 ลำ้นเยน แลว้ 

2. ผลกระทบต่อบริษทัและบริษทัยอ่ย 

จำกกำรท่ีผูซ้ื้อไฟฟ้ำ ไดน้ ำเงินค่ำไฟฟ้ำ ส ำหรับงวดเดือนมกรำคม 2563 ไปวำงไวท่ี้ส ำนกังำนกฎหมำยแห่งเมืองโออิตะ
นั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำของบริษทัยอ่ยแต่อยำ่งใด 

บริษทัย่อยยงัคงสำมำรถเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้ำไดต้ำมปกติ เพียงแตจ่ะไดรั้บเงินค่ำไฟฟ้ำหลงัจำกท่ีผูซ้ื้อไฟฟ้ำไดรั้บขอ้มูล
เพียงพอต่อกำรตดัสินใจในกำรจ่ำยค่ำไฟฟ้ำเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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จนถึงปัจจุบัน บริษัทยงัไม่ได้รับกำรติดต่อจำก Beppu Forest Power Co., Ltd. อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้มอบหมำยให้ท่ี
ปรึกษำกฎหมำยในประเทศญ่ีปุ่ นด ำเนินกำรเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำวแลว้ 

3. สภำพคล่องของบริษทั 

บริษทัฯ ขอเรียนว่ำ บริษทัฯ มิไดรั้บผลกระทบโดยตรงจำกกำรท่ีผูซ้ื้อไฟฟ้ำไดน้ ำเงินค่ำไฟฟ้ำ ส ำหรับปี 2563 ไปวำงไวท่ี้
ส ำนักงำนกฎหมำยแห่งเมืองโออิตะแต่อย่ำงใด เน่ืองจำกบริษทัฯ มีรำยไดห้ลกัจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว ์
หรือคิดเป็นร้อยละ 96.64 ของรำยได้รวมทั้งหมดของบริษทัฯ อย่ำงไรก็ดี บริษทัฯ อำจจะต้องให้กำรสนับสนุนทำง
กำรเงินแก่บริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่ น หำกบริษทัย่อยประสบปัญหำดำ้นสภำพคล่อง เน่ืองจำกกำรชะลอกำรจ่ำยเงินค่ำ
ไฟฟ้ำของผูซ้ื้อไฟฟ้ำ 

4. กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 

บริษทัไดม้อบหมำยให้ท่ีปรึกษำกฎหมำยในประเทศญ่ีปุ่ น เป็นตวัแทนของบริษทัย่อยในกำรติดต่อผูซ้ื้อไฟฟ้ำ เพื่อหำ
แนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว นอกจำกน้ี บริษทัฯ ก ำลงัศึกษำแนวทำงท่ีจะใชสิ้ทธิเรียกร้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์
ของบริษทัต่อไป 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2363 มีมติรับทรำบควำมคืบหน้ำกำรขำยโรงไฟฟ้ำ
จ ำนวน 15 โครงกำร ปัจจุบนั Beppu Forest Power Co., Ltd. ยงัไม่ไดช้ ำระเงินส่วนท่ีเหลือให้กบับริษทั ดงันั้นฝ่ำยบริหำรจะ
ด ำเนินกำรยดึเงินมดัจ ำจ ำนวน 600 ลำ้นเยน โดยจะด ำเนินกำรปรึกษำกบัที่ปรึกษำกฎหมำย 

เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2563 PPSN Co., Ltd. ได้รับหนังสือจำก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซ่ึงเป็นคู่สัญญำท่ีจะเข้ำซ้ือ
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพของ PPSN Co., Ltd. โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. อำ้งอิงสัญญำฉบบัท่ี 2 ท่ีลงวนัท่ี 
5 เมษำยน 2562 โดยเน้ือหำของสัญญำฉบบัน้ีจะท ำกำรขำยโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง ในรำคำโรงละ 200 ลำ้นเยน รวม 800 ลำ้น
เยน โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. จะจ่ำยเงิน 400 ลำ้นเยน ภำยใน 2 สัปดำห์ และท่ีเหลืออีก 400 ลำ้นเยน จ่ำยภำยใน 1 ปี 
ทั้งน้ี โรงไฟฟ้ำ 4 โรงเป็นของ PPSN Co., Ltd. 2 โรง และอีก 2 โรงเป็นของ Lena Power Station No.1 LLC. โดย Beppu Forest 
Power Co., Ltd. จะแจง้ยกเลิกกำรซ้ือโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โรงของ Lena Power Station No.1 LLC. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 100% ของ
บริษทั 

และในวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2563 PPSN Co., Ltd. ไดรั้บ “หมำยเรียกให้มำรำยงำนตวัในวนัแถลงทำงวำจำคร้ังท่ี 1 และจดหมำย
ทวงถำมหนังสือตอบกลบั” จำก Beppu Forest Power Co., Ltd. โดยเรียกร้องให้ PPSN Co., Ltd. จ่ำยช ำระเงินให้แก่ Beppu 
Forest Power Co., Ltd. เป็นเงิน 40,540,542 เยน พร้อมดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยในอตัรำร้อยละ 3 ต่อปี โดยนบัตั้งแตว่นัท่ี 2 พฤษภำคม 
2563 เป็นตน้ไปจนกว่ำจะจ่ำยช ำระเสร็จและช ำระค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องร้อง ทั้งน้ี “หมำยเรียกให้มำรำยงำนตวัในวนัแถลงทำง
วำจำคร้ังท่ี 1 และจดหมำยทวงถำมหนงัสือตอบกลบั” ก ำหนดให้ PPSN Co., Ltd. ยื่นค ำให้กำรในวนัท่ี 27 สิงหำคม 2563  

ทั้งน้ี บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลเก่ียวกบัคดีควำมดงักล่ำวแก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 

บริษทัขอช้ีแจง้ว่ำบริษทัไม่ทรำบสำเหตุท่ี Beppu Forest Power Co., Ltd. แจง้ยกเลิกกำรซ้ือโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โรงของ 
Lena Power Station No.1 LLC. แต่ในค ำฟ้องท่ี  Beppu Forest Power Co., Ltd. ยื่นต่อศำลท้องถ่ินในกรุงโตเกียวนั้ น 
Beppu Forest Power Co., Ltd. ระบุว่ำได้มีกำรจ่ำยช ำระหน้ีค่ำธุรกรรมซ้ือขำยโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 400 ลำ้นเยน ในส่วน
โรงไฟฟ้ำของ P-Power จ ำนวน 2 แห่งให้แก่ PPSN Co., Ltd. ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ Beppu Forest Power Co., Ltd. จึงได้
แจง้กำรเพิกถอนกำรซ้ือโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โรงของ Lena Power Station No.1 LLC. และ Beppu Forest Power Co., Ltd. 
ไดข้อให้ศำลพิพำกษำให้ PPSN Co., Ltd. จ ำนวน 2 โรงท่ี Beppu Forest Power Co., Ltd. ระบุว่ำไดมี้กำรจ่ำยช ำระหน้ีค่ำ
ธุรกรรมซ้ือขำยจ ำนวน 400 ลำ้นเยน ว่ำ 

1. ให้ PPSN Co., Ltd. ช ำระเงินค่ำไฟฟ้ำ ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2562 ถึงเดือนมิถุนำยน 2563 คิดเป็นเงินจ ำนวน 
40,540,542 เยน พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำ 3% ต่อปี โดยนับตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2563 ไปจนกว่ำจะจ่ำยช ำระ
เสร็จส้ินให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ส่วนค่ำไฟฟ้ำภำยหลงัจำกเดือนมิถุนำยน 2563 จะตอ้งรอค ำส่ังจำก
ศำลต่อไป 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 60 

2. ให้ PPSN Co., Ltd. รับภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องร้อง 

ทั้งน้ี Beppu Forest Power Co., Ltd. มิได้เรียกร้องให้ PPSN Co., Ltd. คืนเงินจ ำนวน 400 ล้ำนเยน ซ่ึงบริษัทไม่ทรำบ
สำเหตุท่ี Beppu Forest Power Co., Ltd ไม่ไดเ้รียกร้องในส่วนน้ี อย่ำงไรก็ตำมคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอยูใ่นระหว่ำงรอให้ท่ีปรึกษำกฎหมำย และทนำยควำมให้ควำมเห็นและวำงกลยทุธ์เพื่อด ำเนินคดีต่อไป 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2563 มีมติแต่งตั้ง MOMO-O, MATSU & 
NUMBA (MMN) เป็นทนำยควำมท่ีญ่ีปุ่ น เพื่อด ำเนินกำรสู้คดีดงักล่ำวแลว้ โดยศำลนดัยื่นค ำให้กำรในวนัท่ี 20 สิงหำคม 
2563 บริษทัไดย้ื่นค ำให้กำรตำมแบบฟอร์มของศำลตำมก ำหนดเวลำ และนัดไปรำยงำนตวัในวนัท่ี 27 สิงหำคม 2563 
โดยกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของ PPSN Co., Ltd. ไดไ้ปรำยงำนตวัโดยเป็นกำรแถลงดว้ยวำจำคร้ังท่ี 1 ว่ำ
จะแต่งตั้งทนำยควำม และจะเขำ้มำรำยงำนตวัอีกคร้ังในวนัท่ี 5 ตุลำคม 2563 

ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรของบริษทั ไดต้รวจสอบคดีฟ้องร้องดงักล่ำวขำ้งตน้พบว่ำ คดีดงักล่ำวบริษทัฯ เคยขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำ
ทำงกฎหมำย 2 แห่ง ซ่ึงทำงท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยดงักล่ำวเห็นตรงกนัว่ำสัญญำซ้ือขำยทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 จะไม่
มีผลผูกมดักบั PPSN Co., Ltd. ถำ้หำกว่ำอตีดกรรมกำรท่ำนท่ีสองไม่ไดเ้ป็นผูล้งนำมในสัญญำ และไม่มีผลผูกมัดกับ Lena 
Power Station No.1 LLC. 

โดยฝ่ำยบริหำรของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) เห็นว่ำเร่ืองรำวในคดีไม่มีขอ้มูลท่ีแตกต่ำงไปจำกขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดใ้ห้
ขอ้มูลกบัส ำนักงำนกฎหมำยทั้ง 2 แห่ง ดงันั้น ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำรยงัคงมองว่ำสัญญำวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 ท่ี Beppu 
Forest Power Co., Ltd. กล่ำวอำ้งนั้น ไม่มีผลผกูมดักบั PPSN Co., Ltd. แต่อยำ่งไร 

25. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับบตัรส่งเสริมกำร
ลงทุนเลขท่ี 2091 (2)/2554 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2554 ส ำหรับกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ำ ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนด
บำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2555) โดยจ ำนวนภำษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้จะตอ้งไม่เกินมูลค่ำเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนและไดรั้บลดหย่อนอำกรขำเขำ้
ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติัและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงจ่ำย
จำกก ำไรของกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 นอกจำกน้ี บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุน
เลขท่ี 1856 (2)/2556 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2556 และบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1131 (2)/2558 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2558 
ส ำหรับกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ ำ ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้
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
เคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมติัและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงจ่ำยจำกก ำไร
ของกิจกำรที่ไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและไดรั้บอนุญำตให้หักเงินลงทุนใน
กำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ  



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                 “สอบทำนแล้ว” 
วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 61 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) มีมติอนุมติักำรโอน
สิทธิบตัรส่งเสริมกำรลงทุน เลขท่ี 1131(2)/2558 ,เลขท่ี 1856(2)/2556 และเลขท่ี 2091(2)/2554 ประเภท 1.6 กิจกำรผลิตอำหำร
สัตวห์รือส่วนผสมอำหำรสัตวข์องบริษทั ให้กบับริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.4 

26. ทุนเรือนหุ้น  

26.1 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 ำนวนไมเ่กิน 281,525,344 หุ้น โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี “อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จ ำนวน 281,525,344 บำท จำกทุนจดทะเบยีนเดิมจ 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. เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2562 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอยีดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
1.5 มีมติอนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมตำมสัดส่วน (Right Offering: RO) 

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 คดิเป็นมูลค่ำ 250,002,694 บำท มีผลให้บริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้จำก
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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 โดยกำรตดัหุ้นสำมญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ ำหน่ำยจ ำนวน 281,525,344 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท 

2.2 มีมติอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
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 ของบริษทัเพื่อให้สอดคลอ้งกับกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2562 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียด
ขำ้งตน้ ตอ่กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

26.2 ปี 2563 

1. ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2563 มีมติในเร่ืองท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี  

1.1 มีมติอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 209,200,252 บำท จำกทุนจดทะเบียน จ ำนวน 1,126,101,375 
บำท เป็น 916,901,123 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้ ำหน่ำยจ ำนวน 209,200,252 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท  

1.2 มีมติอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้ให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

27. ใบส ำคัญแสดงสิทธฯิ 

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 ำคัญแสดงสิทธ ิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออก 
และเสนอขำย 

ไม่เกิน 229,350,678 หน่วย 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ส 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 
(มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 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 ำคัญแสดงสิทธ ิ 5 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขำย 

วันที่ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ 
แสดงสิทธ ิ

วนัท่ี 23 กนัยำยน 2562  

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

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

ระยะเวลำกำรใช้สิทธ ิ 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 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน 
กำรใช้สิทธ ิ

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 
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ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธ ิ บริษทัฯ จะยื่นค ำขออนุญำตน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย ์

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำก 
กำรใช้สิทธิ 

บริษทัฯ จะน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออก และเสนอขำย
ในคร้ังน้ี เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์

28. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไมร่วมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหว่ำงงวด 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีรำยละเอยีดกำรค ำนวณดงัน้ี 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 

 
2562 

(ปรับปรุงใหม)่ 
2563 

 
2562 

(ปรับปรุงใหม)่ 
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับำท) (7,652) (640,442) (20,761) (640,422) 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 688,066 563,051 688,066 563,051 
ผลกระทบจำกหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยในระหว่ำงงวด - 114,131 - 114,131 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 688,066 677,182 688,066 677,182 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท : หุ้น) (0.0111) (0.9457) (0.0302) (0.9457) 

 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 

 
2562 

ปรับปรุงใหม่ 
2563 

 
2562 

ปรับปรุงใหม ่
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับำท) (60,614) (801,786) (72,338) (790,220) 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 688,066 563,051 688,066 563,051 
ผลกระทบจำกหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยในระหว่ำงงวด - 38,462 - 38,462 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 688,066 601,513 688,066 601,513 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท : หุ้น) (0.0881) (1.3329) (0.1051) (1.3137) 

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 ำนวนหุ้นสำมัญท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกบัหุ้นสำมัญท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในกำร
ค ำนวณก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีกำรปรับปรุงก ำไรสุทธิแต่อยำ่งใด อยำ่งไรกต็ำม บริษทัไม่ไดค้  ำนวณก ำไรต่อหุ้น
ปรับลดส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 เน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมญัมี
รำคำต ่ำกว่ำรำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั   
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29. 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 ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส่วนงำนในประเทศ ส่วนงำนต่ำงประเทศ  
 ส่วนงำนธุรกิจผลิต

อำหำรสัตวน์ ้ำ 
ส่วนงำนธุรกิจ 

ผลิตอำหำรสัตวเ์ลี้ยง 
ส่วนงำนผลิตและ

จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ รวมส่วนงำน 
 

ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกคำ้ภำยนอก 644 911 92 48 8 19 744 978 (294) (421) 450 557 

รวมรำยได้ 644 911 92 48 8 19 744 978 (294) (421) 450 557 

ผลกำรด ำเนินงำน             
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 27 6 2 4 (32) 17 (3) 27 6 (2) 3 25 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์           - (761) 
ดอกเบ้ียรับ           1 2 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) อื่น           20 35 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม           - - 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน           (21) (33) 

ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้           3 (732) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้           (11) 91 

ขำดทุนส ำหรับงวด           (8) (641) 
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 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

 ส่วนงำนในประเทศ ส่วนงำนต่ำงประเทศ  
 ส่วนงำนธุรกิจผลิต

อำหำรสัตวน์ ้ำ 
ส่วนงำนธุรกิจ 

ผลิตอำหำรสตัวเ์ลี้ยง 
ส่วนงำนผลิตและ

จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ รวมส่วนงำน 
 

ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกคำ้ภำยนอก 1,919 2,567 212 139 27 74 2,158 2,780 (861) (1,201) 1,297 1,579 

รวมรำยได้ 1,919 2,567 212 139 27 74 2,158 2,780 (861) (1,201) 1,297 1,579 

ผลกำรด ำเนินงำน             
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 25 5 6 10 (80) 15 (49) 30 21 (11) (28) 19 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์           - (772) 
ดอกเบ้ียรับ           2 5 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) อื่น           43 (32) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม           - - 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน           (66) (101) 

ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้           (49) (881) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้           (12) 79 

ขำดทุนส ำหรับงวด           (61) (802) 
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30. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 

30.1 สัญญำขำยไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศมีสัญญำขำยไฟฟ้ำกบับริษทัแห่งหน่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัโดยสัญญำ
ดงักล่ำวมีอำยุ 15 ปี นบัตั้งแต่ก ำหนดกำรเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย ์ปริมำณกำรขำยและรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีระบุไว้
ในสัญญำ  

30.2 สัญญำรับบริกำรน ้ำพุร้อน 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษทัยอ่ยหลำยแห่งในต่ำงประเทศมีภำระผูกพนัตำมสัญญำรับบริกำรน ้ ำพุร้อนกบับริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.4 ลำ้นเยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำย ุ15 ปี นบัตั้งแต่
วนัเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์

ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และเดือนมกรำคม 2561 บริษทัย่อยไดเ้ขำ้ลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจเพื่อยกเวน้ค่ำบริกำร
น ้ำพุร้อนกบับริษทัที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว ตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำ 

30.3 สัญญำจ้ำงบริหำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศมีภำระผกูพนัตำมสัญญำจำ้งบริหำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ
กบับริษทัที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ล้ำนเยนต่อเดือน ต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำยุ 5 ปี 
นบัตั้งแต่ไดรั้บมอบโครงกำร โดยสำมำรถต่อสัญญำไดอี้กคร้ังละ 5 ปี ซ่ึงมีระยะเวลำสูงสุด 15 ปี ภำยใตเ้ง่ือนไขเดิม 

30.4 สัญญำก ำหนดสิทธิใช้พื้นที ่

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ มีภำระผูกพนัเก่ียวกับสัญญำก ำหนดสิทธิใช้พ้ืนท่ีกับ
บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนลมเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ลำ้นเยนต่อเดือน
ต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำย ุ21 ปีนบัแต่วนัลงนำมในสัญญำ 

30.5 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ  2,351 ลำ้นเยน (31 ธันวำคม 
2562 : 2,351 ลำ้นเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

30.6 กำรค ำ้ประกัน 

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2563 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ เหลืออยู่
เป็นจ ำนวน 18 ลำ้นบำท (31 ธันวำคม 2562 : 18 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนังสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรใช้ไฟฟ้ำ ค ้ำประกนัเลตเตอร์ออฟเครดิต และ 
ค ้ำประกนักำรซ้ือวตัถุดิบ 
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31. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

31.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศท่ีส ำคญัดงัน้ี 

สกุลเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน  อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
 30 กันยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 30 กันยำยน 2563 31 ธนัวำคม 2562 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 31.65 30.15 
เยน 1,814 1,886 0.29 0.28 

31.2 ล ำดบัช้ันของมลูค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน         

ตรำสำรทุน 46 84 - - - - 46 84 
ตรำสำรหน้ี* - - 0.01 0.03 - - 0.01 0.03 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - - - - 167 167 167 167 
ท่ีดินตำมรำคำท่ีตีใหม่ - - - - 437 436 437 436 

* ระดบั 2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใชร้ำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
30 กนัยำยน 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
สินทรัพย์ที่วัดมลูค่ำด้วยมลูค่ำยุติธรรม         
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน         

ตรำสำรทุน 46 84 - - - - 46 84 
ตรำสำรหน้ี* - - 0.01 0.03 - - 0.01 0.03 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมลูค่ำยุติธรรม         
อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - - - - 167 167 167 167 
ท่ีดินตำมรำคำท่ีตีใหม่ - - - - 100 100 100 100 

* ระดบั 2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใชร้ำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

ในระหว่ำงงวดปัจจุบนัไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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32. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้นโดย ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2563 กลุ่มบริษทัมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 5.68 : 1 (31 ธันวำคม 2562: 4.53 : 1) และเฉพำะบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 3.27 : 1    
( 31 ธนัวำคม 2562: 2.80 : 1 )  

33. กำรอนุมตัิงบกำรเงนิ 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกำยน 2563 


