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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน)   

ควำมเห็นอย่ำงมเีงือ่นไข 

ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ บริษทั พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”)  ซ่ึงประกอบด้วย  
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง 
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจเกิดข้ึน ตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ี  แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของ 
บริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควร 
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมเีงือ่นไข  

1) ผลผกูพนัของสญัญาขายโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่น 

ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ได้ท าขอ้ตกลง
เบ้ืองต้น (Memorandum of Understanding, MOU) กับผู ้ซ้ือรายท่ีหน่ึง ในการขายโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพท่ี
ประเทศญ่ีปุ่นจ านวน 15 โรง ในราคาโรงละ 320 ลา้นเยน มูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,800 ลา้นเยน โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บช าระเงินมดัจ า
จ านวน 200 ลา้นเยน และส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 4,600 ลา้นเยน ผูซ้ื้อจะจ่ายช าระภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562  
เม่ือวนั ท่ี  21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู ้ซ้ือรายท่ีหน่ึง  ได้โอนสิทธ์ิ และภาระผูกพันตามข้อตกลงเบ้ืองต้น(Memorandum of 
Understanding, MOU) ไปยงัผูซ้ื้อรายท่ีสอง (มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ยผูข้ายทรัพยสิ์น จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) และ
ขยายเวลาเป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทย่อยดังกล่าว และผูซ้ื้อรายท่ีสองได้ท าสัญญา โดยมีข้อตกลงว่าผูซ้ื้อรายท่ีสอง จะจ่าย 
เงินมดัจ างวดท่ี 2 จ านวน 400 ลา้นเยน และโอนหุน้ 25% ของบริษทัผูซ้ื้อรายท่ีสอง ใหก้บับริษทัยอ่ยภายในวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 
และบริษัทย่อย จะโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้าจ านวน 4 โรง (ส่วนหน่ึงใน 15 โรงข้างต้น) ให้แก่ ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ภายใน  
15 วนันบัแต่ไดรั้บช าระเงิน 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 บริษทัย่อยดังกล่าว ได้ท าสัญญาขายทรัพยสิ์นโครงการไฟฟ้าจ านวน 4 โรง (ส่วนหน่ึงใน 15 โรง
ขา้งตน้)  กบั ผูซ้ื้อรายท่ีสองในราคา 800 ลา้นเยนโดยจะจ่ายช าระเงินจ านวน 400 ลา้นเยน ภายใน 2 สปัดาห์หลงัจากท าสญัญาน้ี 
และอีก 400 ลา้นเยน ภายใน 1 ปี หลงัจากท าสญัญาน้ี และท าบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมการท าสญัญาขายทรัพยสิ์นโครงการไฟฟ้า
จ านวน 4 โรง โดยผูซ้ื้อรายท่ีสองสามารถยกเลิกสัญญาหากทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่อนุมติัสัญญาขายทรัพยสิ์นโครงการ
ไฟฟ้า 4 โรง อยา่งไรก็ดี จนถึงปัจจุบนัสญัญาดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บเงินจ านวน 400 ลา้นเยน จากผูซ้ื้อรายท่ีสอง 
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ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บเงินมดัจ ารวมทั้ งส้ินจ านวน 600 ลา้นเยน (ประมาณ 165.56 ลา้นบาท) แสดงไวเ้ป็นเงินมดัจ า 
ภายใตห้น้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บเอกสารจาก ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ใหบ้ริษทัยอ่ยจ่ายเงินจ านวน 16.96  ลา้นเยน 
(ประมาณ 4.75 ลา้นบาท) ไปยงับริษทัอ่ืนสองแห่ง ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีของ ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายช าระเงินดงักล่าวแลว้ 
ทั้งจ านวน โดยแสดงไวภ้ายใตบ้ญัชี สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

ทั้งน้ีตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 22/2562 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562 มีมติใหจ้ดัส่งหนงัสือแจง้ให้ ผูซ้ื้อรายท่ี
สอง ช าระเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 4,200 ลา้นเยน ให้แก่บริษทัภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 หาก ผูซ้ื้อรายท่ีสองเพิกเฉยไม่
ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสัญญาและยึดเงินมดัจ าทั้งจ านวน 600 ลา้นเยน พร้อมทั้ งให้รีบเร่งหาผูส้นใจ
ลงทุนรายอ่ืนต่อไป รวมทั้งเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และรับทราบการท าสัญญาโดยพลการของบริษทัยอ่ยท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่น ทั้ งน้ีท่ีปรึกษากฎหมายญ่ีปุ่นให้ความเห็นต่อบริษทัว่า ตามกฎหมายญ่ีปุ่นกรณีน้ีถือเป็นเร่ือง True Intention คือเร่ือง
เจตนาท่ีแทจ้ริงในการท าสัญญา หากขดักบัเจตนาของผูล้งนาม สญัญาน้ีจะเป็นโมฆะ ซ่ึงถา้พิสูจน์ไดว้า่อดีตกรรมการท่านท่ี 2 
ไม่ไดล้งนามในสญัญาน้ีแต่เป็นอดีตกรรมการท่านท่ี 1 ลงนามแทน สญัญาน้ีก็จะไม่ผกูพนับริษทัยอ่ย เช่นกนั 

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือติดตามให้ ผูซ้ื้อรายท่ีสอง จ่ายช าระเงินส่วนท่ีเหลือ โดยบริษทัยนืยนัท่ีจะขาย
โรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 320 ลา้นเยน ไม่ยอมรับสัญญาท่ีทาง ผูซ้ื้อรายท่ีสองได้จดัท าข้ึนมาในภายหลงัท่ีจะซ้ือโรงไฟฟ้า 4 โรง  
ในราคาโรงละ 200 ลา้นเยน และขอให้ทาง ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ช าระเงินท่ีเหลือตาม ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Memorandum of Understanding, 
MOU) ลงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 จ านวน 4,200 ล้านเยน ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 มิฉะนั้ นบริษัทจะยกเลิกสัญญาและ 
ยดึเงินมดัจ าต่อไป 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติรับทราบความคืบหนา้การขายโรงไฟฟ้า
จ านวน 15 โครงการ ปัจจุบัน ผูซ้ื้อรายท่ีสองยงัไม่ได้ช าระเงินส่วนท่ีเหลือให้กับบริษัท ดังนั้ นฝ่ายบริหารจะด าเนินการ 
ยดึเงินมดัจ าจ านวน 600 ลา้นเยน โดยจะด าเนินการปรึกษากบัท่ีปรึกษากฎหมายต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บ “หมายเรียกให้มารายงานตวัในวนัแถลงทางวาจาคร้ังท่ี 1 และจดหมาย
ทวงถามหนงัสือตอบกลบั” จากผูซ้ื้อรายท่ีสอง โดยเรียกร้องให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวจ่ายช าระเงินให้แก่ผูซ้ื้อรายท่ีสอง เป็นเงิน 
40,540,542 เยน พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยนับตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไปจนกวา่จะจ่าย
ช าระเสร็จและช าระค่าใชจ่้ายในการฟ้องร้อง ทั้งน้ี “หมายเรียกให้มารายงานตวัในวนัแถลงทางวาจาคร้ังท่ี 1 และจดหมายทวง
ถามหนงัสือตอบกลบั” ก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวยืน่ค  าใหก้ารในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563  

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดรั้บ “ค าสัง่อายดัทรัพยช์ัว่คราว” จากศาลแขวงโตเกียวในประเทศญ่ีปุ่นจ านวน 
2 ฉบบั สามารถสรุปไดด้งัน้ี ฉบบัท่ี 1 ระบุวา่ค าร้องของ ผูซ้ื้อรายท่ีสองมีมูลและใหผู้ซ้ื้อรายท่ีสองจ่ายเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนั
จ านวน 300,000 เยน และศาลไดส้ั่งอายดัท่ีดินบริษทัยอ่ยดงักล่าว จ านวน 2 แห่งเป็นการชัว่คราว ทั้งน้ีหากบริษทัยอ่ยดงักล่าว
สามารถวางเงินหลกัประกนัจ านวน 1,404,131 เยน บริษทัย่อยดงักล่าว สามารถขอระงบัค าสั่งน้ีหรือถอนค าสั่งอายดัทรัพย์
ชัว่คราวได ้ฉบบัท่ี 2 ระบุวา่ค าร้องของ ผูซ้ื้อรายท่ีสองมีมูลและใหผู้ซ้ื้อรายท่ีสองจ่ายเงินเพ่ือเป็นหลกัประกนัจ านวน 7,900,000 
เยน และศาลไดส้ั่งอายดัรายได้จากการขายไฟฟ้าจากโรงงาน ของบริษทัย่อยดงักล่าว ตั้ งแต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 
กรกฎาคม 2564 เป็นการชัว่คราว ทั้งน้ีหากบริษทัยอ่ยดงักล่าวสามรถวางเงินหลกัประกนัจ านวน 39,433,306 เยน บริษทัยอ่ย
ดงักล่าว สามารถขอระงบัค าสัง่น้ีหรือถอนค าสัง่อายดัทรัพยช์ัว่คราวได ้

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดไ้ปรายงานตวัโดยเป็นการแถลง
ดว้ยวาจาคร้ังท่ี 1 ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดด้ าเนินการแต่งตั้งทนายความในวนัดงักล่าว และซ่ึงบริษทัยอ่ย  ไดด้ าเนินการช้ีแจงขอ้มูลต่อ
ศาลแลว้ในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563และ 5 พฤศจิกายน 2563  
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เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563 ผูซ้ื้อรายท่ีสองและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดร้ายงานตวัต่อศาลตามเวลาท่ีก าหนด โดย ผูซ้ื้อรายท่ีสอง 
ไดแ้ถลงต่อศาลวา่ ผูซ้ื้อรายท่ีสองจะขอให้การเพ่ิมเติมอีก ศาลจึงไดก้ าหนดใหผู้ซ้ื้อรายท่ีสองยืน่ค  าโตแ้ยง้ค าใหก้าร ภายในวนัท่ี 
5 กมุภาพนัธ์ 2564 โดยก าหนดวนันดัพิจารณาคดีคร้ังท่ี 4 ในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 

เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2564 บริษทัยอ่ยและผูซ้ื้อรายท่ีสองไดใ้หก้ารต่อศาลและด าเนินการช้ีแจงขอ้มูลต่อศาลแลว้ โดยก าหนด
วนันดัพิจารณาคดีคร้ังท่ี 5 ในวนัท่ี 13 เมษายน 2564 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทั ไดต้รวจสอบคดีฟ้องร้องดงักล่าวขา้งตน้พบวา่ คดีดงักล่าวบริษทัฯ เคยขอความเห็นจากท่ีปรึกษา
ทางกฎหมาย 2 แห่ง ซ่ึงทางท่ีปรึกษาทางกฎหมายดงักล่าวเห็นตรงกนัวา่สัญญาซ้ือขายทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 5 เมษายน 2562 จะไม่
มีผลผกูมดักบับริษทัยอ่ยดงักล่าว ถา้หากวา่อดีตกรรมการท่านท่ี 2 ไม่ไดเ้ป็นผูล้งนามในสญัญา และไม่มีผลผกูมดักบับริษทัยอ่ย
แห่งท่ีสอง  

โดยฝ่ายบริหารของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) เห็นวา่เร่ืองราวในคดีไม่มีขอ้มูลท่ีแตกต่างไปจากขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดใ้ห้
ขอ้มูลกบัส านกังานกฎหมายทั้ง 2 แห่ง ดงันั้น ความเห็นของฝ่ายบริหารยงัคงมองวา่สัญญาวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ท่ีผูซ้ื้อรายท่ี
สองกล่าวอา้งนั้น ไม่มีผลผกูมดักบับริษทัยอ่ยดงักล่าวแต่อยา่งไร 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ขา้พเจา้ไดรั้บรายงานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีให้เป็นท่ีพอใจ
เก่ียวกบัผลผูกพนัของสัญญาขายโรงไฟฟ้าฉบบัลงวนัท่ี 5 เมษายน 2562 เน่ืองจากผลผูกพนัจากการท าสัญญาขายโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่นของบริษัทย่อย มีความไม่แน่นอนและยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด ตามท่ีกล่าวข้างต้น
ประกอบกบัผูส้อบบญัชีบริษทัยอ่ย ท่ีประเทศญ่ีปุ่นไม่สามารถหาหลกัฐานท่ีเพียงพอท่ีจะให้ขอ้สรุปในเร่ืองดงักล่าวไดแ้ละ
จนถึงปัจจุบนัเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่มีขอ้ยติุ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอ
เก่ียวกบัผลผูกพนัของสัญญาต่างๆ ขา้งตน้ ดงันั้น ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว้า่มีรายการปรับปรุงใด ท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงอนั
เน่ืองมาจากผลผูกพันของสัญญาต่าง ๆดังกล่าว ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ซ่ึงถือเป็นการถูกจ ากัดขอบเขตโดย
สถานการณ์ 

2) ผลผกูพนัของสญัญาเงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ 

ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 24 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ
ได้มีมติอนุมติัให้ลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใตพ้ิภพจ านวน 9 แห่ง ในประเทศญ่ีปุ่น มีมูลค่าโครงการ
ทั้งหมดจ านวน 2,700 ลา้นเยน (786 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ่ายเงินมดัจ าส าหรับโรงผลิต
ไฟฟ้า 2 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 103 ลา้นเยน 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 มีมติตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนส าหรับรายการดงักล่าวทั้งจ านวน เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บช าระเงินคืนจากรายการ
ดงักล่าว มีแนวโน้มวา่จะเป็นไปได้ยาก จึงตดัสินใจบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับรายการ
ดงักล่าวทั้งจ านวน 28 ลา้นบาท ในงบการเงินปี 2562 

เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 ขา้พเจา้ไดรั้บรายงานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีไม่แสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทัย่อยดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เน่ืองจากผูส้อบรายงานว่าเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 
บริษทัยอ่ยดงักล่าว ไดท้ าสัญญาโอนทรัพยสิ์นท่ีดิน 2 แห่งซ่ึงตั้งอยูใ่น Oasa-Tsurumi เมือง Beppu จงัหวดั Oita ประเทศญ่ีปุ่น
กบั บริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง อย่างไรก็ตาม บริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง ไดโ้อนท่ีดินทั้ ง 2 แห่งไปยงับริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง 
แมว้า่ บริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง มีหนา้ท่ีตอ้งโอนท่ีดินเหล่าน้ีใหก้บับริษทัยอ่ยดงักล่าว ซ่ึงราคาโอนทรัพยสิ์นรวม 300,000,000 
เยน ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ่้ายเงินใหก้บับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง แลว้จ านวน 103,000,000 เยน  
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้ าเนินการทางกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  
2 แห่งดังกล่าวให้แก่บริษัทเอกชนแห่งท่ีสองและการเรียกร้องค่าเสียหาย 1,000,000 เยน จากบริษัทเอกชนแห่งท่ีหน่ึง  
ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยดงักล่าว ไม่สามารถหาหลกัฐานการตรวจสอบท่ีเหมาะสมเพียงพอส าหรับขอ้ตกลงการโอน
ทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ผลท่ีตามมาของขอ้ตกลงการโอนทรัพยสิ์นของท่ีดินในประเทศญ่ีปุ่นนั้นมีความไม่
แน่นอนและยงัไม่สรุป ดงันั้นเราจึงไม่พบหลกัฐานการตรวจสอบท่ีเหมาะสมเพียงพอเก่ียวกบัผลผกูพนัของสญัญาขา้งตน้ 
ดงันั้น ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว้่ามีรายการปรับปรุงใด ท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงอนัเน่ืองมาจากผลผูกพนัของสัญญาต่าง ๆ
ดงักล่าว ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ซ่ึงถือเป็นการถกูจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ 

ควำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของบริษัท 
ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 1.2 ซ่ึงระบุว่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมี
หน้ีสินหมุนเวยีนสูงกวา่สินทรัพยห์มุนเวยีนเป็นจ านวน 1,366 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั 1,646 ลา้นบาท) และกลุ่มบริษทัมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินตอ่ทุน เท่ากบั 24.99 ซ่ึงยงั
เกินกวา่ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากูย้มืเงินและหุ้นกู ้ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งขอยกเวน้เง่ือนไขตำมสัญญำดงักล่ำวกบัเจำ้หน้ีทุกคร้ัง 
หำกเจ้ำหน้ีไม่อนุมัติ กลุ่มบริษัทจะมีภำระในกำรจัดหำเงินเพ่ือช ำระหน้ีตำมเง่ือนไขของสัญญำดังกล่ำว เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวตลอดจนเร่ืองท่ีกล่ำวถึงในหมำยเหตุขอ้ 1.2 แสดงให้เห็นวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงอำจเป็น
เหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีควำมเห็นของขำ้พเจำ้
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกเร่ืองน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดปัจจุบนัตำมดุลยพินิจ
เยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ เร่ืองเหล่ำน้ีได้ถูกระบุในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยและในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้ งน้ี  ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี  นอกจำกเร่ืองท่ีกล่ำวไวใ้น  
วรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไข และวรรคควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง ขำ้พเจำ้ไดก้ ำหนดเร่ืองท่ีจะกล่ำวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบเพือ่ส่ือสำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตอบสนองต่อเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
กำรปฏิบัตติำมเงือ่นไขทีร่ะบุในสัญญำเงนิกู้/หุ้นกู้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงินและหุ้นกู้เป็นจ ำนวนเงินรวม 1,169 ลำ้นบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของหน้ีสินรวม (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
1,158 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของหน้ีสินรวม) ซ่ึงเป็น
บญัชีท่ีมีสำระส ำคญั ภำยใตส้ัญญำเงินกู/้หุ้นกู ้กลุ่มบริษทัตอ้ง
ปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร ตำมรำยละเอียดท่ี
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 30 หำกกลุ่มบริษทั
ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินดังกล่ำว อำจส่งผล
กระทบต่อกำรเรียกคืนเงินกู้/หุ้นกู้จำกผู ้ให้กู้ รวมถึงกำรจัด
ประเภทจำกหน้ีสินไม่หมุนเวียนเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน ซ่ึงส่งผล
ต่อกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัได ้

 
วธีิกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัรวมถึง 
- ขำ้พเจ้ำได้อ่ำนสัญญำเงินกู/้หุ้นกู้ และท ำควำมเข้ำใจและ

ประเมินกระบวนกำรในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ  ตำม
เง่ือนไขต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในสญัญำเงินกู/้หุน้กูข้องฝ่ำยบริหำร  

- ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบเอกสำรท่ี เก่ียวกับกำรปฏิบัติตำม
เง่ือนไขต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในสัญญำเงินกู/้หุ้นกู ้ทั้งส่วนท่ีเป็น
ขอ้ก ำหนดทั่วไปและขอ้ก ำหนดทำงกำรเงินซ่ึงรวมถึงกำร
ทดสอบกำรค ำนวณอตัรำส่วนทำงกำรเงินต่ำงๆ ว่ำเป็นไป
ตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญำเงินกู/้หุน้กู ้ 

- ขำ้พเจำ้ยงัไดพิ้จำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินของเง่ือนไขต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในสญัญำเงินกู/้หุน้กู ้
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ข้อมูลและเหตกุำรณ์ทีเ่น้น 

โดยมิไดเ้ป็นการให้ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อขอ้มูลทางการเงินรวมขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมขอ้ดงัต่อไปน้ี 
1. การเปล่ียนนโยบายการบญัชีในการวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ขอ้ 4.2 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อกิจการจากการน านโยบายการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เก่ียวกบัการวดัมูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนจากวธีิราคาทุนเป็นวธีิมูลค่ายติุธรรม 

2. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ขา้พเจา้ขอให้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.4 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยเลือกน าแนวปฏิบติัทางการ
บญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีประกาศโดยสภาวชิาชีพบญัชี มาถือปฏิบติั  

ทั้งน้ี การแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ต่องบการเงินมิไดเ้ป็นการเปล่ียนแปลงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 

เร่ืองอืน่ 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  (ก่อนปรับปรุง) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (ก่อน
ปรับปรุง) และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 
(ก่อนปรับปรุง) และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั (ก่อนปรับปรุง) ของ
บริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส านกังาน
เดียวกนักบัขา้พเจา้ ซ่ึงใหข้อ้สังเกตเร่ืองความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั และ
ให้ขอ้สังเกตในขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเน้นเร่ือง รายการบญัชีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั และการเปล่ียนนโยบายการ
บัญชีในการวดัมูลค่าของท่ีดินด้วยราคาท่ีตีใหม่ และได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขเก่ียวกับผลผูกพนัของสัญญาขาย
โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่น ตามรายงานลงวนัท่ี 30 มีนาคม 2563  

ข้อมูลอืน่ 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มลูอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ขำ้พเจำ้คำดวำ่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บรำยงำนประจ ำปีภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีน้ี  
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมี
สำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฎวำ่ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้ง
ส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลเพื่อให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อ
ขอ้เท็จจริง 
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ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรและผู้มหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงนิรวม 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมเหล่ำน้ีโดยถกูตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินรวมท่ีปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีสำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้
ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวม 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและเสนอรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ยควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล คือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำร
รับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี จะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลตอ่กำรตดัสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินรวมจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมไม่วำ่จะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น
และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ี
ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำก
ขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำร
แสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธีิกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 
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 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีสำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำน
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้
เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้
สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้
ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งหรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไปขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของ
ผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

 ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินรวมโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวม
แสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

 ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ควบคุมดูแลและกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ี
ไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำด
ควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลขำ้พเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองต่ำงๆท่ีมีนัยส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบขำ้พเจำ้ได้อธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบ
บัญชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่ำวหรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน
ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำง
สมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ีคือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ 

 

 

 

 (นำงสำวกรรณิกำร์ วภิำณุรัตน์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 7305 
บริษทั กรินทร์ ออดิท จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 1 มีนำคม 2564 



บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 38,392,268          45,536,645          20,505,636          30,317,196         17,103,222         16,396,102          
เงินลงทนุชัว่คราว 4.1 -                           34,274                 33,635                 -                          34,274                33,635                 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7.2, 9 193,113,994        285,383,312        323,335,368        114,534,694       278,835,791       424,980,359        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 7.2, 15 -                           63,233,084          -                           -                          -                          -                           
สินคา้คงเหลือ 10 88,106,917          220,132,607        261,867,018        11,337,230         54,525,578         261,867,018        
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 11 11,929                 -                           -                           11,929                -                          -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,029,260          14,505,337          6,095,969            3,048,170           2,711,273           5,864,474            
กลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็น

  สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                           -                           1,197,773,322     -                          -                          -                           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 334,654,368        628,825,259        1,809,610,948     159,249,219       353,210,138       709,141,588        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12 3,449,590            -                           -                           3,449,590           -                          -                           
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 14 -                           -                           -                           1,472,613,468    1,475,646,268    81,807,353          
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 4.1 -                           87,756,877          323,605,286        -                          87,756,877         323,605,286        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 9 -                           -                           -                           -                          -                          -                           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 7.2, 15 -                           -                           169,112,352        168,014,496       374,029,985       1,768,560,676     
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุตามวิธีมูลค่ายติุธรรม 16 134,649,970        166,661,776        119,820,795        134,649,970       166,661,776       119,820,795        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  ท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่ 17 430,417,089        436,000,848        106,909,553        100,368,370       100,368,370       95,185,994          
  อาคารและเคร่ืองจกัร 18 564,784,417        674,441,170        500,319,135        12,291,296         40,826,686         499,791,597        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 19 264,807,196        267,317,766        3,364,900            3,364,900           3,364,900           3,364,900            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 20 23,774,919          -                           -                           23,774,919         -                          -                           
ค่าความนิยม 21 -                           6,418,090            13,651,434          -                          -                          -                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 22 8,498,986            107,573,792        11,507,837          74,691                141,638              11,490,156          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35 57,704,569          52,808,565          89,708,404          57,704,569         48,724,584         89,708,404          
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 23 46,127,236          -                           -                           46,127,236         -                          -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 13 17,979,566          17,820,893          7,865,307            202,141              200,893              7,865,307            
   เงินจ่ายล่วงหนา้ 24 -                           -                           263,795,594        -                          -                          130,364,560        

   อ่ืน ๆ 11,982,529          11,638,742          5,106,326            6,242,694           6,194,602           5,096,472            
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 29,962,095          29,459,635          276,767,227        6,444,835           6,395,495           143,326,339        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,564,176,067     1,828,438,519     1,614,766,923     2,028,878,340    2,303,916,579    3,136,661,500     

รวมสินทรัพย์ 1,898,830,435     2,457,263,778     3,424,377,871     2,188,127,559    2,657,126,717    3,845,803,088     

งบการเงินรวม
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 25 84,300,698          187,294,869        549,947,985        60,000,000         163,555,184       549,947,985        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7.2, 26 254,241,898        250,466,942        297,764,379        576,428,270       485,495,320       293,950,443        
เงินกูย้มืระยะสั้น 7.2,27 10,290,680          275,940               -                           10,000,000         -                          -                           
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 28 525,837,654        527,065,823        611,230,044        525,474,304       527,065,823       611,230,044        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 29 567,542               1,469,743            2,035,981            567,542              1,469,743           2,035,981            
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 30 632,231,830        721,264,698        707,220,801        632,231,830       721,264,698       707,220,801        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,292,688          19,322,902          82,065                 -                          -                          -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 31 178,244,694        178,867,302        62,889,735          1,029,432           9,727,185           2,979,328            

หน้ีสินท่ีรวมอยูใ่นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็น
   สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -                           -                           70,212,382          -                          -                          -                           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,701,007,684     1,886,028,219     2,301,383,372     1,805,731,378    1,908,577,953    2,167,364,582     

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 28 11,263,850          -                           -                           -                          -                          -                           
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 29 -                           437,202               1,907,209            -                          437,202              1,907,209            
หุน้กู้ 30 -                           -                           199,445,235        -                          -                          199,445,235        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35 76,978,827          98,824,384          21,114,230          28,284,564         35,087,582         21,114,230          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 32 35,722,016          27,093,404          19,433,737          17,217,565         12,582,821         19,433,737          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 798,700               731,200               450,000               798,700              731,200              450,000               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 124,763,393        127,086,190        242,350,411        46,300,829         48,838,805         242,350,411        

รวมหนีสิ้น 1,825,771,077     2,013,114,409     2,543,733,783     1,852,032,207    1,957,416,758    2,409,714,993     

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 1 มกราคม 2562
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่" "ปรับปรุงใหม่"

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้
   ทนุจดทะเบียน
      ปี 2561 หุน้สามญั 843,813,359 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 843,813,359        843,813,359        
      ปี 2562 หุน้สามญั 1,126,101,375 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 37 1,126,101,375     1,126,101,375    
      ปี 2563 หุน้สามญั 916,901,123 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 37 916,901,123        916,901,123       
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระแลว้
      หุน้สามญั 688,066,476 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 688,066,476        688,066,476        563,050,687        688,066,476       688,066,476       563,050,687        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 612,679,954        612,679,954        489,124,511        612,679,954       612,679,954       489,124,511        
ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 41,479,200          41,479,200          41,479,200          41,479,200         41,479,200         41,479,200          

ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 56,845,152          56,845,152          56,845,152          56,845,152         56,845,152         56,845,152          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,458,482,927)    (1,087,411,487)    375,789,443        (1,065,318,829)   (701,277,805)      894,406,664        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 132,471,503        132,490,074        (645,644,905)       2,343,399           1,916,982           (608,818,119)       

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 73,059,358          444,149,369        880,644,088        336,095,352       699,709,959       1,436,088,095     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,898,830,435     2,457,263,778     3,424,377,871     2,188,127,559    2,657,126,717    3,845,803,088     

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

2563 2562 2563 2562

หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 1,663,836,007   2,119,416,493    1,253,315,570   1,775,449,312    
รายไดอ่ื้น 37,242,198        14,041,975         32,165,132        78,025,793         

รวมรำยได้ 1,701,078,205   2,133,458,468    1,285,480,702   1,853,475,105    
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 1,453,188,726   1,757,394,070    1,059,730,169   1,599,818,758    
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 67,935,972        90,538,284         67,935,972        90,538,284         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  206,782,584      255,766,683       125,698,818      157,360,476       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 221,084,639      1,476,883,260    288,658,356      1,579,325,217    
ตน้ทุนทางการเงิน 86,181,486        125,466,193       84,026,673        119,820,676       

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,035,173,407   3,706,048,490    1,626,049,988   3,546,863,411    

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14 -                         -                         -                         -                          
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้ (334,095,202)     (1,572,590,022)  (340,569,286)     (1,693,388,306)   
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 35 (4,518,453)         (109,389,092)     (15,760,598)       (97,703,837)        
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (329,576,749)     (1,463,200,930)  (324,808,688)     (1,595,684,469)   

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (444,988)            (27,377,170)       -                     -                          
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรม
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (38,287,747)       540,566,132       (38,287,747)       540,566,132       
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ -                         264,946,017       -                     70,168,969         
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (2,780,527)         -                         (518,172)            -                          

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี (41,513,262)       778,134,979       (38,805,919)       610,735,101       
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (371,090,011)     (685,065,951)     (363,614,607)     (984,949,368)      

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 39 (0.4790)              (2.3474)              (0.4721)              (2.5599)               

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ผลต่างจาก ผลก าไร (ขาดทนุ) จาก ก าไร (ขาดทนุ)

ส่วนทนุจาก การแปลงค่า เงินลงทนุในตราสารทนุ  จากการ ส่วนเกินทนุ รวม

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน การจ่ายโดยใชหุ้น้ งบการเงินท่ีเป็น ท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรม ประมาณการตาม จากการตีราคา องคป์ระกอบอ่ืน รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน หลกัคณิตศาสตร์ สินทรัพยถ์าวร ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 563,050,687       489,124,511        41,479,200         56,845,152     308,154,944        (36,826,786)           (608,818,119)                          -                      -                             (645,644,905)           813,009,589            
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4.2 -                         -                          -                         -                      67,634,499          -                             -                                              -                      -                             -                               67,634,499              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 - หลังกำรปรับปรุง 563,050,687       489,124,511        41,479,200         56,845,152     375,789,443        (36,826,786)           (608,818,119)                          -                      -                             (645,644,905)           880,644,088            
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2562 :   

เพ่ิมทนุจดทะเบียน 37 125,015,789       123,555,443        -                         -                      -                          -                             -                                              -                      -                             -                               248,571,232            
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                         -                          -                         -                      (1,463,200,930)   (27,377,170)           540,566,132                            -                      264,946,017           778,134,979            (685,065,951)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - หลังกำรปรับปรุง 688,066,476       612,679,954        41,479,200         56,845,152     (1,087,411,487)   (64,203,956)           (68,251,987)                            -                      264,946,017           132,490,074            444,149,369            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 688,066,476       612,679,954        41,479,200         56,845,152     (1,152,440,402)   (64,203,956)           (68,251,987)                            -                      264,946,017           132,490,074            379,120,454            
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4.2 -                         -                          -                         -                      65,028,915          -                             -                                              -                      -                             -                               65,028,915              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 - หลังกำรปรับปรุง 688,066,476       612,679,954        41,479,200         56,845,152     (1,087,411,487)   (64,203,956)           (68,251,987)                            -                      264,946,017           132,490,074            444,149,369            
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2563 :

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                          -                         -                      (329,576,749)      (444,988)                (38,287,747)                            (2,780,527)      -                             (41,513,262)             (371,090,011)           
โอนไปก าไร (ขาดทนุ) สะสม -                         -                          -                         -                      (41,494,691)        -                             38,714,164                              2,780,527       -                             41,494,691              -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 688,066,476       612,679,954        41,479,200         56,845,152     (1,458,482,927)   (64,648,944)           (67,825,570)                            -                      264,946,017           132,471,503            73,059,358              

 

(หน่วย : บาท) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
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บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563

ผลก าไร (ขาดทนุ) จาก ก าไร (ขาดทนุ)

เงินลงทนุในตราสารทนุ  จากการ ส่วนเกินทนุ รวม

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนทนุจากการจ่าย ท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรม ประมาณการตาม จากการตีราคา องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผ่านก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน หลกัคณิตศาสตร์ สินทรัพยถ์าวร ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 563,050,687   489,124,511   41,479,200             56,845,152         826,772,165       (608,818,119)                        -                           -                               (608,818,119)          1,368,453,596      
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4.2 -                      -                      -                               -                           67,634,499         -                                             -                           -                               -                               67,634,499            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 - หลังกำรปรับปรุง 563,050,687   489,124,511   41,479,200             56,845,152         894,406,664       (608,818,119)                        -                           -                               (608,818,119)          1,436,088,095      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2562 :

เพ่ิมทนุจดทะเบียน 37 125,015,789   123,555,443   -                               -                           -                          -                                             -                           -                               -                               248,571,232         
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                      -                      -                               -                           (1,595,684,469)   540,566,132                          -                           70,168,969              610,735,101            (984,949,368)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 - หลังกำรปรับปรุง 688,066,476   612,679,954   41,479,200             56,845,152         (701,277,805)      (68,251,987)                          -                           70,168,969              1,916,982                699,709,959         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 - ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ 688,066,476   612,679,954   41,479,200             56,845,152         (766,306,720)      (68,251,987)                          -                           70,168,969              1,916,982                634,681,044         
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 4.2 -                      -                      -                               -                           65,028,915         -                                             -                           -                               -                               65,028,915            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 - หลังกำรปรับปรุง 688,066,476   612,679,954   41,479,200             56,845,152         (701,277,805)      (68,251,987)                          -                           70,168,969              1,916,982                699,709,959         
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2563 :

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                      -                               -                           (324,808,688)      (38,287,747)                          (518,172)             -                               (38,805,919)            (363,614,607)        
โอนไปก าไร (ขาดทนุ) สะสม -                      -                      -                               -                           (39,232,336)        38,714,164                            518,172               -                               39,232,336              -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 688,066,476   612,679,954   41,479,200             56,845,152         (1,065,318,829)   (67,825,570)                          -                           70,168,969              2,343,399                336,095,352         

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท) 

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

2563 2562 2563 2562
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (334,095,202)       (1,572,590,022)    (340,569,286)       (1,693,388,306)    
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 86,181,486           125,466,193         84,026,673           119,820,676         
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 85,830,720           31,891,689           158,264,430         23,060,851           
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 129,961,924         41,574,957           42,776,904           23,974,107           
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (867,709)              (1,854,060)           (384,987)              1,027,307            
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (18,593,220)         (98,969,416)         85,841,549           180,990,916         
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (555,108)              (1,856,025)           (8,630,253)           7,029,058            
คา่เส่ือมราคา คา่สูญส้ินและคา่ตดัจ าหน่าย 115,358,759         145,401,139         5,372,125            4,648,610            
การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชน์พนกังาน 6,533,542            8,134,667            3,566,038            3,907,124            
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 25,018,524           18,739,105           28,238,861           (30,980,711)         
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจริง -                           3,716,996            -                           3,716,996            
(ผลก าไรและกลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ดา้นเครดิต 6,436,706            -                           6,405,531            -                           
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสัยจะสูญ -                           24,361,506           -                           24,361,506           
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 32,241,805           5,411,531            32,241,805           5,411,531            
การปรับปรุงดว้ยขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ (กลบัรายการ) 2,063,765            159,454               411,444               (15,328,970)         
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
 - ขาดทุน (ก าไร) ก าไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงิน 1,365                   771,938,672         1,365                   771,938,672         
 - ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,156,068)           (77,214)                (448,495)              (245,256)              
 - ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                           74                        -                           74                        
การปรับปรุงอ่ืนท่ีกระทบยอดก าไร (ขาดทุน)
 - เงินปันผลรับจากสินทรัพยท์างการเงิน -                           (67,597)                -                           (67,597)                
 - ผลขาดทุนดา้นเครดิตเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 67,443,310           102,855,051         225,178,565         392,684,834         
 - คา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           2,999,980            394,546,714         
 - ผลขาดทุนดา้นเครดิตเงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพิ้ภพ -                           28,421,769           -                           -                           
 - ผลขาดทุนดา้นเครดิตเงินจ่ายล่วงหนา้โครงการริเวอร์ไซด์ -                           14,743,465           -                           14,743,465           
 - ผลขาดทุนดา้นเครดิตเงินจ่ายล่วงหนา้คา่สิทธิน ้าพุร้อน -                           33,112,740           -                           -                           
 - ผลขาดทุนดา้นเครดิตเงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับลงทุนโครงการพลงังานลม -                           64,089,082           -                           -                           
 - ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่อาคารและอุปกรณ์ 20,263,708           166,267,621         -                           -                           
 - ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 94,313,286           223,363,192         -                           -                           
 - ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่คา่ความนิยม 6,760,941            47,941,032           -                           -                           
 - โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์น -                           (208,600)              -                           (208,600)              
 - โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินจ่ายล่วงหนา้โครงการริเวอร์ไซด์ (1,746,060)           -                           (1,746,060)           -                           
 - ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                           -                           32,820                 -                           
 - ดอกเบ้ียรับ (1,904,440)           (1,749,523)           (2,085,196)           (6,592,414)           
รวมกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) 653,587,236         1,752,807,500      662,063,099         1,918,438,893      

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 319,492,034         180,217,478         321,493,813         225,050,587         
   ดอกเบ้ียจ่าย (72,955,558)         (103,333,661)       (72,929,810)         (110,489,251)       
   ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (26,230,917)         (17,156,149)         -                           -                           

เงินสด(จ่าย)ผลประโยชน์พนกังาน (815,000)              (475,000)              (330,000)              (220,000)              
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 219,490,559         59,252,668           248,234,003         114,341,336         

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

2563 2562 2563 2562
หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน)ลดลง (158,672)              (9,955,586)           (1,248)                  7,664,414            
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           (1,014,620,000)    
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอ่ืน 20,421 145,720,374 20,421                 145,720,374         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุนของกิจการอ่ืน -                           (6,126,375)           -                           (6,126,375)           
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,156,079            365,639               448,499               245,259               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (230,000)              (3,600,512)           (230,000)              (3,600,512)           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (17,239,752)         (16,448,844)         (252,977)              (1,724,318)           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                           (602,303)              -                           -                           
เงินสดรับช าระจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           2,491,257            27,715,330           1,081,783,838      
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           (46,878,407)         -                           
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืแก่บุคคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืน -                           -                           -                           (4,824,079)           
เงินสดรับเงินมดัจ าจากการจ าหน่ายโรงไฟฟ้าใตภิ้ภพ -                           116,280,000         -                           -                           
เงินสดจ่ายล่วงหนา้คา่สินทรัพย์ -                           (7,200,000)           -                           (7,200,000)           
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับโครงการริเวอร์ไซด์ 1,746,060            47,104,099           1,746,060            47,104,099           
เงินปันผลรับ -                           67,597                 -                           67,597                 
ดอกเบ้ียรับ 1,652,547            8,091,785            1,716,332            30,537,801           
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (13,053,317)         276,187,131         (15,715,990)         275,028,098         

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มื :-
จากการออกตัว๋แลกเงิน -                           547,000,000         -                           547,000,000         
จากการออกหุ้นกู ้ -                           207,600,000         -                           207,600,000         
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 11,627,200           -                           -                           -                           
รับเงินกูย้มืบุคคลและกิจการอ่ืน 45,000,000           275,940               45,000,000           -                           

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มื :-
เงินสดจ่ายช าระตัว๋แลกเงิน (60,000,000)         (680,000,000)       (60,000,000)         (680,000,000)       
หุ้นกูท่ี้ครบก าหนด (93,900,000)         (394,500,000)       (93,900,000)         (394,500,000)       
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (29,787,713)         (281,064,650)       (29,787,713)         (281,064,650)       
เงินกูย้มืบุคคลและกิจการอ่ืน (35,000,000)         -                           (35,000,000)         -                           

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (1,659,186)           (2,122,608)           (1,659,186)           (2,122,608)           
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน -                           248,571,232         -                           248,571,232         
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์เพ่ิมข้ึน (43,957,140)         (25,540,094)         (43,957,140)         (25,540,094)         
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 561,012               23,463,442           -                           (276,244)              
จ่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกูแ้ละคา่ธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้ -                           (8,329,950)           -                           (8,329,950)           
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน (207,115,827)       (364,646,688)       (219,304,039)       (388,662,314)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ-ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (678,585)              (29,206,889)         13,213,974           707,120               
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (6,465,792)           54,237,898           -                           -                           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (7,144,377)           25,031,009           13,213,974           707,120               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 8 45,536,645           20,505,636           17,103,222           16,396,102           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการด าเนินงานท่ียกเลิกปลายปี -                           -                           -                           -                           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 8 38,392,268           45,536,645           30,317,196           17,103,222           

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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หมายเหตุ "ปรับปรุงใหม"่ "ปรับปรุงใหม"่

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม :
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน
รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ -                           4,067,391            -                           904,150               
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนตามหน้ีสินสัญญาเช่า 25,369,748           -                           25,369,748           -                           
โอนเปล่ียนประเภทจากท่ีดินอาคารและอุปกรณ์

เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                           652,000               -                           652,000               
  โอนเปล่ียนประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย

 ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย (กลบัรายการ) -                           (663,549,101)       -                           -                           
โอนเปล่ียนประเภทเป็นหน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย
 ท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินท่ีถือไวเ้พ่ือขาย (กลบัรายการ) -                           (21,374,928)         -                           -                           
โอนกิจการบางส่วนไปยงับริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั

โดยมีมูลคา่ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอน มีดงัน้ี
  สินคา้คงเหลือ -                           -                           -                           198,696,303         
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -                           -                           -                           612,894               
  ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -                           -                           -                           563,096,831         
  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                           -                           -                           11,281,814           
  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                           -                           -                           414,868               
  ผลประโยชน์พนกังาน -                           -                           -                           10,538,040           

โอนเปล่ียนประเภทจากเงินจ่ายล่วงหนา้เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                           48,000,000           -                           48,000,000           
โอนเปล่ียนประเภทจากเงินจ่ายล่วงหนา้เป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -                           24,000,000           -                           24,000,000           
โอนเปล่ียนประเภทจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

เป็นท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน -                           3,364,900            -                           3,364,900            
โอนเปล่ียนประเภทจากเงินจ่ายล่วงหนา้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน -                           -                           -                           -                           
รับโอนผลประโยชน์พนกังานจากบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั -                           -                           750,990               -                           

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ขอ้มูลบริษทัฯ 

บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของ
บริษัทฯ คือ จ ำหน่ำยอำหำรสัตว์น ้ ำ ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ท่ี  69/5 หมู่ท่ี 5 ถนนพระรำม 2 (กม. 71)  
ต ำบลบำงขนัแตก อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงครำม 

1.2 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกวำ่สินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ ำนวน 1,366 ลำ้นบำท  
(เฉพำะบริษทั 1,646 ลำ้นบำท) และกลุ่มบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่ของหน้ีสินหมุนเวียน
ประกอบดว้ย ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดจ่ำยคืนในไตรมำสท่ีหน่ึงปี 2564 จ ำนวน 60 ลำ้นบำท หุ้นกู้
ท่ีจะถึงก ำหนดไถ่ถอนในไตรมำสท่ีหน่ึง ของปี 2564 จ ำนวนเงิน 207.60 ลำ้นบำท และไตรมำสท่ีสองปี 2564 จ ำนวน 170 
ลำ้นบำทและไตรมำสท่ีสำมปี 2564 จ ำนวน 255.60 ลำ้นบำท และเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 1,785 ลำ้นเยน 
(เทียบเท่ำ 525 ล้ำนบำท) ครบก ำหนดไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2564 นอกจำกน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษัทมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ำกบั 24.99 ซ่ึงยงัเกินกวำ่ตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำกูย้มืเงิน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งขอยกเวน้เง่ือนไข
ตำมสัญญำดงักล่ำวกบัเจำ้หน้ีทุกคร้ัง หำกเจำ้หน้ีไม่อนุมติั กลุ่มบริษทัจะมีภำระในกำรจดัหำเงินเพ่ือช ำระหน้ีตำมเง่ือนไข
ของสญัญำดงักล่ำว  

นอกจำกน้ีระหวำ่งปี 2564 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดด้ ำเนินกำรต่ำงๆ ดงัน้ี 

- บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขำยทรัพย์สินต่ำงๆ และหลักประกันของหุ้นกู้ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท 
ตรำสำรทุน และทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชด้ ำเนินกิจกำร เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงเงินทุนท่ีเพียงพอในกำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละตัว๋
สญัญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงินและช ำระคืนเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินและภำระผกูพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด 

- ในระหวำ่งปี 2564 บริษทัไดมี้กำรจดัประชุมผูถื้อหุน้กู ้โดยผูถื้อหุน้กูไ้ดมี้มติขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้
กูอ้อกไปอีก 2 ปี จำกเดิมท่ีจะครบก ำหนดช ำระในปี 2564 เป็นครบก ำหนดช ำระปี 2566 

- ในระหวำ่งปี 2564 บริษทัไดรั้บกำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินออกไปอีก 1 ปี 

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ดงักล่ำวขำ้งตน้ แสดงใหเ้ห็นวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัย
อยำ่งมีนยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำม ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทั
เช่ือมัน่วำ่สำมำรถจดัหำเงินทุนเพ่ิมเติมไดเ้พียงพอในกำรด ำเนินงำนและช ำระภำระผกูพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด ดงันั้น 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวำ่กลุ่มบริษทัจะสำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ือง งบกำรเงินน้ีจึงถูกจดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ำรบญัชี
ส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ไดร้วมกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่หรือรำยกำรปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ซ่ึงอำจจ ำเป็นหำกกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีจะไดรั้บจำกสินทรัพยอ์ำจจะ
นอ้ยกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีอยำ่งมีนยัส ำคญั และอำจจะมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนเพ่ิมเติม หำกกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

2. เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

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

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษแปลจำก
งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 
งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) 

และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

   
อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน  
ในประเทศ 

2563 2562 
ร้อยละ ร้อยละ 

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

ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ำ
และสัตวเ์ล้ียง 

ไทย 100 100 

P PRIME SINGAPORE PTE. LTD.* ลงทุนและพฒันำอสังหำริมทรัพย ์ สิงคโปร์ - 100 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด    
Tluxe Investments Limited ลงทุนในธุรกิจพลงังำน สำธำรณรัฐมอริเชียส 100 100 
Origin Power Investment Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจพลงังำน สำธำรณรัฐมอริเชียส 100 100 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Tluxe Investments Limited    
Tluxe Holdings Limited ลงทุนในธุรกิจพลงังำน เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 100 100 
Geothermal Power A Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจพลงังำน เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 100 100 
Geothermal Power B Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจพลงังำน เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 100 100 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Origin Power Investment Co., Ltd.    
Wind Power A Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจพลงังำนลม เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 100 100 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Tluxe Holdings Limited    
Sumo Power Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal  
   Power Station No.1 Liaison Company 

ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 

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

ญ่ีปุ่ น 100 100 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Geothermal Power A Co., Ltd.    
Fino Binary Power Plant LLC. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
NIS Binary Power Plant LLC. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
Lena Power Station No.1 LLC. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Geothermal Power B Co., Ltd.    
PPSN Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
SNS Power Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 LLC. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Sumo Power Co., Ltd.    
Otomeyama Energy Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
S-Power Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 

*ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 22/2562 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562 มีมติอนุมติัเลิกกิจกำรของบริษทัยอ่ย 
เน่ืองจำกบริษทัไดย้กเลิกกำรลงทุนในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย ์เมืองดำนงั ประเทศเวยีดนำม 
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ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสัง่กำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญั
ต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุม
บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
จ) สินทรัพย์และหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้ งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน 
ถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก งบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 
ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ี

ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 
2.4 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำร
ชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำม 
ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัติดตำมควำมคืบหน้ำของ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจ
เกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้ งน้ีฝ่ำยบริหำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำร
เปล่ียนแปลง 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่ร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่ำงปี บริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดั
ให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้
ชดัเจนเก่ียวกบั วธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนจ 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
ทำงกำรเงินดว้ยมลูค่ำยติุธรรม หรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงินลกัษณะของกระแส
เงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน โดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนและหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง 
รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

บริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัของกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยกำรปรับปรุงกบัก ำไร
สะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบโดยเลือกใชแ้นวทำงปฏิบติัท่ีผอ่น
ปรน ดงันั้น กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรับปรุงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีจะรับรู้ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำรตีควำม
มำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำกำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลของสญัญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสญัญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำ
ในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดั
ประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 17 

บริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัของกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยกำรปรับปรุงกบั
ก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบโดยเลือกใชแ้นวทำง
ปฏิบติัท่ีผ่อนปรน ดงันั้น กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่และรำยกำรปรับปรุงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีจะ
รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 

แนวปฏิบัตทิำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลอืกเพิม่เตมิทำงบญัชีเพือ่รองรับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำง
บัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพ่ือให้เกิด
ควำมชดัเจนในวธีิปฏิบติัทำงบญัชีในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
กำรจัดท ำงบกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อยท่ี มีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวนั ท่ี  
1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกที่จะวดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดดว้ยมูลค่ำยตุิธรรม ณ วนัท่ี  
1 มกรำคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 36 เร่ือง 
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันที ่ 
1 มกรำคม 2564 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำง
บญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 
ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำว
มำถือปฏิบติั 

4. ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นคร้ังแรก และกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบัญชี 

4.1 ผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่มำใช้เป็นคร้ังแรก 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 บริษัทและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน             
กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ มำถือปฏิบติัในระหวำ่งงวด
ปัจจุบนั โดยกิจกำรไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว และไม่ปรับยอ้นหลงั 
งบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี กำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสะสมตน้ปี 2563 

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 จำกกำร
เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

 
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 34 - 34 
เงินลงทุนชัว่ครำว 34 (34) - - 
     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 3,450 - 3,450 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 674,441 - (25,078) 649,363 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 25,370 25,370 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนท่ีไม่ใช่
เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 

 
- 

 
84,307 

 
- 

 
84,307 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 87,757 (87,757) - - 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

 
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
หน้ิสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - ส่วนท่ี 
   ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
1,470 

 
- 

 
161 

 
1,631 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
437 

 
- 

 
131 

 
568 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

 
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 34 - 34 
เงินลงทุนชัว่ครำว 34 (34) - - 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน - 3,450 - 3,450 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 40,827 - (25,078) 15,749 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 25,370 25,370 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนท่ีไม่ใช่
เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 

 
- 

 
84,307 

 
- 

 
84,307 

เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 87,757 (87,757) - - 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
หน้ิสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - ส่วนท่ี 
   ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
1,470 

 
- 

 
161 

 
1,631 

หนีสิ้นไม่หมนุเวยีน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
437 

 
- 

 
131 

 
568 
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ก) เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

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

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมหลกักำร

บญัชีเดิม 
กำรจดัประเภทและวดัมูลค่ำ 

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลคำ่ยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 45,537 - - 45,537 45,537 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  285,383 - - 285,383 285,383 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 63,233 - - 63,233 63,233 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 34 - 34 - 34 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,450 3,450 - - 3,450 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนท่ี

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 ฉบบัท่ี 9 
 

 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือ

ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 17,103 - - 17,103 17,103 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  278,836 - - 278,836 278,836 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน 34 - 34 - 34 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,450 3,450 - - 3,450 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว 374,030 - - 374,030 374,030 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนท่ี

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 
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ข) สัญญำเช่ำ 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินตำม
สญัญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำม
สัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก  

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

หกั: สญัญำเช่ำระยะสั้นท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเสน้ตรง (874) (766) 

หกั : สญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย
ตำมวธีิเสน้ตรง 

 
(102) 

 
(102) 

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

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
292 

 
292 

หน้ีสินสญัญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,907 1,907 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 2,199 2,199 

   
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำขำ้งตน้ ประกอบดว้ย   
หน้ีสินสญัญำเช่ำหมุนเวยีน 1,631 1,631 
หน้ีสินสญัญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 568 568 

 2,199 2,199 

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

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
อำคำร 25,370 25,370 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 25,370 25,370 

 
 
 
 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย          
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ                  
วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

 18 

4.2 ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 

กำรวดัมูลค่ำภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 8/2563  เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2563 มีมติอนุมติั
ให้บริษทัฯ เปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีเก่ียวกบั กำรวดัมูลคำ่ภำยหลงัรับรู้รำยกำรของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจำก
วิธีรำคำทุน เป็นวิธีมูลค่ำยติุธรรม เน่ืองจำกบริษทัฯ เห็นวำ่กำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนมิไดส้ะทอ้นถึงรำคำท่ีแทจ้ริงของ
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนของบริษทั 
บริษัทฯได้เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวในปีปัจจุบัน และปรับยอ้นหลังงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธันวำคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่ำบริษทัฯ บนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมมำโดยตลอด และน ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ จ ำนวนเงินของ
รำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 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     
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเพ่ิมข้ึน 81,243 84,501 81,243 84,501 

หนีสิ้น     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเพ่ิมข้ึน 16,214 16,866 16,214 16,866 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพ่ิมข้ึน 65,029 67,635 65,029 67,635 

 

  (หน่วย : พนับำท) 

 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง (2,155) (2,155) 
ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมเพ่ิมข้ึน 5,412 5,412 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดล้ดลง (651) (651) 
ก ำไรหรือขำดทุน ส ำหรับปีลดลง (2,606) (2,606) 
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนลดลง (บำท/หุน้) (0.0041) (0.0041) 

กำรเปล่ียนนโยบำยกำรบญัชีส ำหรับกำรบนัทึกมูลค่ำท่ีดินดว้ยวธีิกำรตีรำคำใหม่ 

กลุ่มบริษทัเปล่ียนวิธีกำรวดัมูลค่ำของท่ีดินจำกวิธีรำคำทุนเป็นวิธีกำรตีรำคำใหม่ ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เพื่อ
สะทอ้นมูลค่ำท่ีแทจ้ริงของท่ีดิน กลุ่มบริษทัไดว้ดัมูลค่ำท่ีดินใหม่ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมและรับรู้ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
สินทรัพยจ์ ำนวน 331.18 ลำ้นบำท และบนัทึกหน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีจ ำนวน 66.24 ลำ้นบำท ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จภำยใตห้วัขอ้ “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดิน” 
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5. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

5.1 กำรรับรู้รำยได ้

รำยไดรั้บรู้เม่ือลกูคำ้มีอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรดว้ยจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั คำดวำ่จะ
มีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ ำนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสำม ภำษีมูลค่ำเพ่ิม หรือภำษีขำยอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจำกส่วนลด
กำรคำ้ และส่วนลดตำมปริมำณ 

ขายสินค้า 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือลูกคำ้มีอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ 
ส ำหรับสัญญำท่ีให้สิทธิลูกคำ้ในกำรคืนสินคำ้ รำยไดจ้ะรับรู้ในจ ำนวนท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำกวำ่
จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรอยำ่งมีนยัส ำคญัของรำยไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รำยไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมำณกำรรับคืน
สินคำ้ซ่ึงประมำณกำรจำกขอ้มูลในอดีต 

รายได้จากการขายไฟฟ้า 

รำยไดจ้ำกกำรขำยกระแสไฟฟ้ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตำมจ ำนวนหน่วยวดัท่ีส่งมอบตำมอตัรำท่ีก ำหนดให้ รำยได้
จำกกำรขำยกระแสไฟฟ้ำให้ ผูซ้ื้อแลว้ ตำมปริมำณไฟฟ้ำท่ีจ่ำยจริงและตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำซ้ือขำย รำยไดจ้ำก
กำรขำยไฟฟ้ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัภำษีโดยไม่รวมภำษีมูลคำ่เพ่ิม 

รายได้จากการลงทุน 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนประกอบดว้ยรำยไดค้่ำเช่ำ และดอกเบ้ียรับจำกกำรลงทุนและเงินฝำกธนำคำร  

รายได้ค่าเช่า 

รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำค่ำใชจ่้ำยเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นกำรเฉพำะเพื่อให้
เกิดสญัญำเช่ำรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชีซ่ึง
ค่ำเช่ำนั้นเกิดข้ึน 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

5.3 สินคำ้คงเหลือ 

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

 วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อ วสัดุส้ินเปลืองและอะไหล่เคร่ืองจกัรแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้ 
แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

5.4 อสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร หลงัจำกนั้นกิจกำรจะ
บนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระและรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ
ยติุธรรมในก ำไรหรือขำดทุน ผูป้ระเมินรำคำอิสระประเมินมูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนโดยใชว้ิธีพิจำรณำ 
จำกรำยไดข้อ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลคำ่ยติุธรรมของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนประกอบดว้ย พ้ืนท่ีเช่ำ อตัรำ
กำรเช่ำ รำยไดค้่ำเช่ำ อตัรำคิดลด อตัรำผลตอบแทนและ อตัรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ 
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 บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลคำ่ตำมบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
ในปีท่ีตดัรำยกำรอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

5.5 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

การรับรู้และการวดัมลูค่า 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ยกเวน้ท่ีดินท่ีวดัมูลค่ำ
ดว้ยรำคำท่ีตีใหม่ รำคำท่ีตีใหม่หมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมซ่ึงก ำหนดจำกเกณฑก์ำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมี
กำรตีรำคำใหม่และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำง
เอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพย์
นั้นอยู่ในสภำพท่ีพร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์ ต้นทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของ
สินทรัพยแ์ละตน้ทุนกำรกูย้ืม ส ำหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สำมำรถท ำงำนได ้โดยปรำศจำก
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นจะถือวำ่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกนัจะบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั  

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำย
กบัมูลค่ำตำมบัญชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรขำยสินทรัพย ์ท่ีตีรำคำใหม่ 
จ ำนวนเงินท่ีบนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก ำไรสะสม  

ท่ีดินท่ีตีราคาใหม่ 

กำรตีรำคำใหม่ด ำเนินกำรโดยผูเ้ช่ียวชำญในกำรประเมินรำคำท่ีมีควำมเป็นอิสระอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำคำตำม
บญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บกำรประเมินไม่แตกต่ำงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีรำยงำน 

มูลค่ำของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมข้ึนจะบนัทึกไปยงัก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
สินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่ำของสินทรัพยล์ดลงและรับรู้ขำดทุน
ในก ำไรหรือขำดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่ำของสินทรัพยล์ดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะบนัทึกใน
ก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับมูลค่ำท่ีลดลงเฉพำะจ ำนวนท่ีลดลงมำกกวำ่ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไว้
คร้ังก่อนในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกันนั้ น ในกรณีท่ีมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์ตีรำคำใหม่ 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำของสินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำยจะโอนโดยตรงไปยงัก ำไรสะสมและไม่รวมในกำรค ำนวณก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์

 ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
ถำ้มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถ 
วดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบญัชีตน้ทุน 
ท่ีเกิดข้ึนในกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเส่ือมสภำพของรำยกำรส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย รำคำทุน
ของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่ำเส่ือมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในก ำไรหรือขำดทุน ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  5, 20  ปี  5, 20  ปี  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5, 10  ปี  5 - 15   ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส ำนกังำน  5  ปี  3, 5  ปี 
ยำนพำหนะ  5  ปี  5  ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง 
วิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอย่ำงน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักรท่ีไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน 

ท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจักรท่ีไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

5.6 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้น
เกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุก
ส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดั มีดงัน้ี 

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

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับซอฟตแ์วร์ระหวำ่งติดตั้ง 

5.7 สญัญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญำเช่ำ บริษทัฯจะประเมินวำ่สญัญำเป็นสญัญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ โดยสญัญำจะเป็น
สัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับ
ช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัฯในฐำนะผูเ้ช่ำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

บริษทัฯใชว้ธีิกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำเช่ำระยะสั้นและ
สัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใชง้ำน) บริษทัฯบนัทึก
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ  
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สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำร
วดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสญัญำ
เช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล
หรือก่อนวนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำหรืออำยกุำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

  อำยกุำรใหป้ระโยชน์ (จ ำนวนปี) 
อำคำร  3-18 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงได้โอนให้กับบริษทัฯเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของสินทรัพย์
ดงักล่ำวไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำตลอดอำยสุญัญำเช่ำ จ ำนวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ 
จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอน
อยำ่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใช้สิทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพ่ือกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำ
แสดงให้เห็นวำ่บริษทัฯจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ บริษทัฯบนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

บริษทัฯคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพ่ิมของบริษทัฯ หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะ
เพ่ิมข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชี
ของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยสุญัญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำ
เช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าต า่ 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยสุัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกวำ่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมี
มูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเสน้ตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำ
ปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำง
กำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 
สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำ 
แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่  

สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ
ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
ตำมวธีิเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 
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บริษทัฯในฐำนะผูใ้หเ้ช่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน บริษทัฯบนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธี
เสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยสุญัญำเช่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำ  

5.8 ค่ำควำมนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกวำ่ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูง
กวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือ
เม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

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

5.9 รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยหรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของ
บริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

5.10 รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจำกรำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงบนัทึกตำมเกณฑร์ำคำทุนเดิม แปลง
ค่ำเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

 ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรแปลงคำ่ ใหรั้บรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 หน่วยงำนในตำ่งประเทศ 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ รวมถึงคำ่ควำมนิยมและรำยกำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรมท่ีเกิดข้ึนจำกกำร
ซ้ือหน่วยงำนในตำ่งประเทศ แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรำยงำน 

 รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรำ ณ วนัท่ี
เกิดรำยกำร 
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 ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำ บนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรำยกำรผลต่ำงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ำมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำท่ีถูกปันส่วนให้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 เม่ือหน่วยงำนต่ำงประเทศถกูจ ำหน่ำยส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนท่ีท ำใหสู้ญเสียกำรควบคุม ควำมมีอิทธิพลอยำ่งมี
สำระส ำคญั หรือกำรควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้นตอ้ง
ถูกจดัประเภทเป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก ำไรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย หำกกลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัยอ่ยเพียงบำงส่วนแต่ยงัคงมีกำรควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 
หำกกลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือกำรร่วมคำ้เพียงบำงส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษัทยงัคงมีอิทธิพลหรือกำร
ควบคุมร่วมท่ีมีสำระส ำคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบำงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก ำไรหรือขำดทุน 

5.11 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

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

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

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

5.12 ผลประโยชนข์องพนกังำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ
จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

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

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

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
จะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

5.13 ประมำณกำรหน้ีสิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลคำ่ภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

5.14 กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณทท่ี์ช ำระดว้ยตรำสำรทุน 

 บริษัทฯบันทึกโครงกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัให้สิทธิ ตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น โดยบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยตำมระยะเวลำใหไ้ดรั้บสิทธิซ้ือหุน้ และแสดงบญัชีส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑด์งักล่ำว ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรวดัมูลค่ำ รวมทั้งสมมติฐำน
ต่ำงๆท่ีเหมำะสม เช่น อำยขุองสิทธิซ้ือหุน้ ควำมผนัผวนของรำคำหุน้ และอตัรำเงินปันผล เป็นตน้ 

5.15 ภำษีเงินได ้

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ 
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบั
ใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้น
จ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุน กำรท ำรำยกำรเฉพำะใน
กรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั  บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของ
รำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯจัดประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ ว ันที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำ
จำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำง
กำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้นเพ่ือรับ
กระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระ
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ ทั้งน้ี ผล
ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน    

การจัดประเภทรายการและการวดัมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กำรจดัประเภทรำยกำรข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะ
ของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำดงัน้ี 
 รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือผำ่นก ำไรหรือขำดทุน) และ 
 รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในกำร
บริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 
ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดั
ประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 
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ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดั
ประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจำรณำในภำพรวมวำ่กระแสเงินสดท่ีเกิดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น
เป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ (Solely Payments of Principal and Interest) 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีข้ึนอยูก่บัโมเดลทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ีสำมำรถท ำได ้3 วิธี โดยข้ึนอยูก่บั
กำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีของกลุ่มบริษทั 

 รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ำรถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสญัญำ 
และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยได้ดอกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดังกล่ำวตอ้ง
ค ำนวณโดยใชว้ธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรจะรับรู้โดยตรงในก ำไรหรือ
ขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืน พร้อมกบัก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน รำยกำรขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นก ำไรหรือขำดทุน 

 มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) – สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
รับกระแสเงินสดตำมสญัญำและเพ่ือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้
กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รำยกำรขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำ รำยไดด้อกเบ้ีย และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมี
กำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้ง
จดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืน รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพย์
ทำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชว้ิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำร
แยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 

 มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) – สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกตรำสำร
หน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืนในรอบระยะเวลำท่ี
เกิดรำยกำร 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ่ื้นเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
เงินปันผล 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรับรู้เป็นก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืนในงบก ำไร
ขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ) ของตรำสำรทุนท่ีวดัมูลคำ่ดว้ย FVOCI 
จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำรเปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ำยติุธรรม 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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การจัดประเภทรายการและการวดัมลูค่าของหนีสิ้นทางการเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุน
กำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
โดยใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำย
ตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยค ำนึงถึง
ค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นด้วย ทั้ งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือ
ได้มีกำรโอนสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้ำ่จะไม่มีกำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

บริษทัฯตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ตอ่เม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำรยกเลิกภำระผกูพนั
นั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู้
รำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยำ่งเป็นสำระส ำคญั จะ
ถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนด
ช ำระตำมสัญญำกับกระแสเงินสดทั้ งหมดท่ีบริษัทฯคำดว่ำจะได้รับช ำระ และคิดลดด้วยอัตรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง
โดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พ่ิมข้ึนอยำ่งมีนัยส ำคญันับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก บริษทัฯ      
วดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขำ้งหน้ำ 
ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญันับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก บริษทัฯวดั
มูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน  

บริษทัฯพิจำรณำวำ่ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญั เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกวำ่ 30 
วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำ เม่ือมีกำรคำ้งช ำระ กำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วนั 
อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณี บริษทัฯอำจพิจำรณำวำ่สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรเพ่ิมข้ึนของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอยำ่งมี
นยัส ำคญัและมีกำรผิดสญัญำโดยพิจำรณำจำกขอ้มูลภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิต
ของผูอ้อกตรำสำร  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 ในกำรวดัมูลค่ำ     
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ซ่ึงก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุหน้ีและรับรู้       
ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ลูกหน้ีกำรคำ้จะ
ถูกจดักลุ่มตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำมเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัประวติักำรช ำระเงินและขอ้มูล   
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีกำรปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้เก่ียวกบัปัจจยัต่ำงๆ ท่ีมี
ผลต่อควำมสำมำรถของลูกคำ้ในกำรช ำระหน้ี โดยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนภำยใตค้่ำใชจ่้ำย
ในกำรบริหำร 
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดวำ่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำมสญัญำอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก็
ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหักกลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระ
ดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

ลกูหนีก้ารค้า 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุน
โดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำร
วเิครำะห์อำยหุน้ี 

เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้แสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยด์ังกล่ำว
บนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เม่ือไดจ้ ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

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

ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมลูค่ำตำมวธีิรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของปี 
ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใชอ้ัตรำผลตอบแทนของพนัธบัตรรัฐบำลปรับด้วยค่ำควำมเส่ียงท่ี
เหมำะสม มูลคำ่ยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะปรับ
มูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนผลแตกต่ำงระหวำ่งรำคำตำม
บญัชีและมูลคำ่ยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ
ผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน  

5.17 ตรำสำรอนุพนัธ ์
 สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถูกบนัทึกใน ส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำสญัญำจะถูกตดัจ ำหน่ำยดว้ยวธีิเสน้ตรงตำมอำยขุองสญัญำ 
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5.18 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้น

โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลคำ่ บริษทัฯ
และบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมี
สภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ 
และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลคำ่ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึน
ประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 

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

รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

การระบุภาระท่ีต้องปฏิบัติ 

ในกำรระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบัติในกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมิน
เง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพ่ือพิจำรณำว่ำสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำรถือเป็นภำระท่ีแยกจำกกัน
หรือไม่ กล่ำวคือ กิจกำรจะบนัทึกสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำรแยกจำกกนั ก็ต่อเม่ือสินคำ้หรือบริกำรดงักล่ำวสำมำรถระบุได้
วำ่แยกจำกสินคำ้หรือบริกำรอ่ืนในสญัญำ และลกูคำ้ไดรั้บประโยชน์จำกสินคำ้หรือบริกำรนั้น 

การก าหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ 

ในกำรก ำหนดจงัหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของ
สัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพ่ือพิจำรณำวำ่ภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ทั้งน้ี 
กิจกำรจะรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง เม่ือเป็นไปตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 

- ลูกคำ้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จำกผลของกำรปฏิบติังำนของกิจกำรในขณะท่ีกิจกำรปฏิบติังำน  

- กำรปฏิบติังำนของกิจกำรก่อใหเ้กิดสินทรัพยท่ี์ลูกคำ้ควบคุมในขณะท่ีสร้ำงสินทรัพยด์งักล่ำว หรือ 

- กำรปฏิบติังำนของกิจกำรไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กิจกำรสำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์อ่ืนได ้และกิจกำรมีสิทธิในกำรรับ
ช ำระส ำหรับกำรปฏิบติังำนท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 
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ในกรณีท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขขำ้งตน้ กิจกำรจะรับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินวำ่
ภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 
ในกำรค ำนวณรำยไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรวดัระดบัควำมกำ้วหนำ้ของงำนเพ่ือให้
สะทอ้นถึงผลกำรปฏิบติังำนของกิจกำรตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน ซ่ึงค ำนวณโดยอำ้งอิงขอ้มูลจำกผูค้วบคุมโครงกำร
ของกลุ่มบริษทั และกำรรับรองควำมส ำเร็จของงำนโดยลกูคำ้ 

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ

คงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำร
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยคำ่ของท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลคำ่ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละคำ่ใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่ำควำมนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั 
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน ์และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน 

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

สญัญำเช่ำ 

การก าหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า – กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่า  

ในกำรก ำหนดอำยสุญัญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินวำ่กลุ่มบริษทัมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผล
หรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุญัญำเช่ำหรือยกเลิกสญัญำเช่ำ โดยค ำนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่มบริษทัในกำรใชสิ้ทธิเลือกนั้น ภำยหลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล กลุ่ม
บริษทัจะประเมินอำยสุัญญำเช่ำใหม่หำกมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีมีนยัส ำคญัซ่ึงอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมและส่งผลต่อควำม
แน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำร
ประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสญัญำเพ่ือพิจำรณำวำ่กลุ่มบริษทัไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของ
ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท่ี์เกิด จำกสัญญำ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ี โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำร
เก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ได้
บ่งบอกถึงกำรผิดสญัญำของลูกคำ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนำคต 
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7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ
โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

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

ผลิตอำหำรสตัวน์ ้ ำ และอำหำรสตัวเ์ล้ียง ถือหุน้ทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั จ ำหน่ำยวตัถดิุบอำหำรสตัว ์ ถือหุน้ทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน ถือหุน้ทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
P PRIME SINGAPORE PTE. LTD.* กำรลงทุนในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย ์ ถือหุน้ทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 
Tluxe Investments Limited กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
Origin Power Investment Co., Ltd. กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
Tluxe Holdings Limited กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Geothermal Power A Company Limited กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Geothermal Power B Companny Limited กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำน ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Wind Power A Co., Ltd. กำรลงทุนในธุรกิจพลงังำนลม ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
PPSN Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ภิพ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Sumo Power Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal 
   Power Station No.1 Liaison Company 

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 

P Green Energy Companny Limited ใหค้  ำปรึกษำ จดักำร วำงแผนเก่ียวกบัธุรกิจ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Fino Binary Power Plant LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ภิพ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
NIS Binary Power Plant LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Lena Power Station No.1 LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ภิพ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
SNS Power Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Otomeyama Energy Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
S - Power Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ภิพ ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
M-Luxe Energy Co., Ltd. ธุรกิจพฒันำบ่อน ้ ำพรุ้อน เป็นบริษทัร่วม ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
Aulux Power Co., Ltd. ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม มีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์เล้ียงชนิด

อดัเมด็แหง้ 
ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทั เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั 
   (มหำชน) 

ให้ค  ำป รึกษำด้ำนกำรบ ริห ำรจัดกำร
กำรเงิน 

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

Beppu Forest Power Co., Ltd. พลงังำน มีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 

*ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 22/2562 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562 มีมติอนุมติัเลิกกิจกำรของบริษทัยอ่ย 
เน่ืองจำกบริษทัไดย้กเลิกกำรลงทุนในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย ์เมืองดำนงั ประเทศเวยีดนำม 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2563 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรตำมกฎหมำยประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยแลว้ 
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7.1 รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบับุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563 2562 2563 2562  

ขำยสินค้ำ      
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์        
         (ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - - 6.10 รำคำทุน 

     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 311.00 184.72 - - ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสญัญำ 
รำยได้ค่ำบริกำร      
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์        
        (ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - 16.13 32.78 รำคำตำมสญัญำ 

รำยได้จำกกำรขำยทรัพย์สิน      
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์        
        (ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - - 789.39 รำคำตำมบญัชี 
(หมำยเหต ุ7.4) 

ดอกเบีย้รับ      
     บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั - - 0.37 5.13 อตัรำร้อยละ 6 – 8.25 ต่อปี 
ซ้ือสินค้ำส ำเร็จรูป      
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์        
        (ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - 1,017.20 1,592.06 ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสญัญำ 

ซ้ือวตัถุดบิ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 191.38 58.45 - - รำคำตลำด 
ค่ำทีป่รึกษำ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) - 0.76 - - รำคำตำมสญัญำ 
ดอกเบีย้จ่ำย      
     Aulux Power Co., Ltd. 0.01 - - - อตัรำร้อยละ 5 – 7 ต่อปี 
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7.2 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯ และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม
2562 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม
2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ – กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - - 43,957 
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 25,726 7,349 - - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,726 7,349 - 43,957 

ลูกหนีห้มุนเวียนอืน่ – กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
     PPSN Co., Ltd. - - 1,721 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 - - 479 344 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั - - 1,206 435 
Tluxe Holdings Limited - - 192 - 
Geothermal Power B Company Limited - - 264 - 

     M-Luxe Energy Co., Ltd. 1,411 1,434 - - 
     Aulux Power Co., Ltd. 123 117 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรของบริษทัยอ่ย) - 30 - - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,534 1,581 15,188 13,550 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ – กิจกำรที่เกีย่วข้องกนั 27,260 8,930 15,188 57,507 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ – กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 26)     
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 512,302 422,584 

บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 23,770 6,446 - - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,770 6,446 512,302 422,584 

เจ้ำหนีห้มุนเวียนอืน่ – กจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 26)     
    บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 9,787 10,538 
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) - 3,846 - - 
     Aulux Power Co., Ltd. 17 8 - - 
     Dual Energy Co., Ltd. 4 4 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (อดีตกรรมกำรและกรรมกำรของบริษทัยอ่ย) 1,051 1,090 - - 
รวมเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,072 4,948 9,787 10,538 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอืน่  – กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 24,842 11,394 522,089 433,122 
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เงินใหกู้ย้มื 

ยอดคงคำ้งของเงินให้กูย้ืมของบริษทัฯแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และกำรเคล่ือนไหวของเงินให้
กูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม 2563 

เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 
ระหวำ่งปี 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี   

31 ธนัวำคม 2563 

M - Luxe Energy Co., Ltd.* บริษทัร่วม 70,365 - 3,759 74,124 

Aulux Power Co., Ltd.** กรรมกำรร่วมกนั 82,644 - 4,415 87,059 

รวม  153,009 - 8,174 161,183 
หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน    
        M - Luxe Energy Co., Ltd.  (7,132) (67,190) 198 (74,124) 

        Aulux Power Co., Ltd.  (82,644) - (4,415) (87,059) 

รวม  (89,776) (67,190) (4,217) (161,183) 

สุทธิ  63,233 (67,190) 3,957 - 

*เมื่อวนัที่ 15 สิงหำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรรมกำรบริษทัคร้ังที่ 6/2559 ไดม้ีมติอนุมตัิให้เขำ้ท ำรำยกำรลงทุนใน
โครงกำร Beppu Binary Power Plant Joint Venture ในประเทศญี่ปุ่น หรือ M-LUXE ENERGY Co., Ltd. และอนุมติั
ลงทุนในรูปแบบเงินให้กูย้ืมจ ำนวน 200 ลำ้นเยน (ประมำณ 69.56 ลำ้นบำท) อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และก ำหนด
ช ำระเรียกคืนในเดือนสิงหำคม 2561 และเม่ือทวงถำม 

เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 3/2560 ไดมี้มติให้เงินกูย้ืมแก่ PPSN Co., Ltd. (บริษทั
ยอ่ย) จ ำนวน 50 ลำ้นเยน เพื ่อให้ M-LUXE ENERGY Co., Ltd. กูเ้พื ่อน ำเงินไปซ้ือที่ดินจ ำนวน 1,794 ตำรำงเมตร 
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และก ำหนดช ำระคืนในเดือนมีนำคม 2563 ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บช ำระเงิน 

ในปี 2563 บริษทัไดพ้ิจำรณำควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ี จำกงบกำรเงินของบริษทัร่วม และไดพ้ิจำรณำตั้งค่ำเผือ่
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนทั้งจ ำนวน และบริษทัไดพ้ิจำรณำหยดุรับรู้ดอกเบ้ียแลว้ 

**เม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2561 ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเพ่ิมเติมในโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนลม จ ำนวน 20 ยนิูต ต่อมำเม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 4/2561ไดมี้มติอนุมติั
ลงทุนในรูปแบบกำรให้เงินกู้ยืมจ ำนวน จ ำนวน 100 ล้ำนเยน ทั้ งน้ีเงินให้กู้ยืมดังกล่ำว มีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 3  
ต่อปี และก ำหนดช ำระเรียกคืนในเดือนมีนำคม 2563 และเดือนมีนำคม 2564 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2563 มีมติตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด
วำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกำสท่ีจะไดรั้บช ำระเงินคืน
จำกรำยกำรดงักล่ำว มีแนวโน้มว่ำจะเป็นไปไดย้ำก จึงตดัสินใจบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ส ำหรับรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 83 ลำ้นบำท 
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 (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2563 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี   

31 ธนัวำคม 
2563 

บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 3,150 10,450 - 13,600 
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 36,166 - 41,070 
Tluxe Holdings Limited บริษทัยอ่ย 350 262 - 612 
รวม  691,601 46,878 (27,715) 710,764 
หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (317,571) (225,179) - (542,750) 

สุทธิ  374,030 (178,301) (27,715) 168,014 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินใหกู้ย้มืเพื่อลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่น เงินใหกู้ย้ืม
ดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 – 8 ต่อปี และก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯไม่คำดวำ่จะมีกำรเรียกช ำระคืน
เงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวภำยใน 1 ปี บริษทัฯจึงจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบกำรเงิน 

ในปี 2563 

บริษทัไดเ้ปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนกับเงินให้กู้ยืม ตำมวิธีมูลค่ำตำมบัญชีหลงัจำกกำรปรับปรุง (Adjusted Net 
Book Value) พบวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของเงินให้กูย้ืม บริษทัจึงพิจำรณำค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงิน
ให้กู้ยืมดังกล่ำวเพ่ิมเติมจ ำนวน 225.18 ล้ำนบำท ในก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 ธนัวำคม 2563 และพิจำรณำหยดุรับรู้ดอกเบ้ียแลว้ 

เงินกูย้มืระยะสั้น 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2563 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
ระหวำ่งปี 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงคำ่ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 

Aulux Power Co., Ltd.* 276 - 15 291 

*เงินกูย้มืจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และครบก ำหนดช ำระคืนในเดือนมกรำคม 2563 ปัจจุบนั
อยูร่ะหวำ่งกำรจดัท ำสญัญำเงินกูย้มืฉบบัใหม่และขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระเงินกูย้มื โดยผูบ้ริหำรคำดวำ่จะสำมำรถจดัท ำ
สญัญำเงินกูย้มืดงักล่ำวไดใ้นท่ีสุด 
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7.3 คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17 16 14 13 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 2 1 1 1 
รวม 19 17 15 14 

7.4 มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย กำรโอนธุรกิจผลิตอำหำรสตัวใ์หก้บับริษทัยอ่ย 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 มีมติอนุมติัแผนปรับโครงสร้ำงกิจกำร โดยกำร
โอนกิจกำรบำงส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ซ่ึงไดแ้ก่ กิจกำรผลิตอำหำรสัตวน์ ้ ำ ไดแ้ก่ สำยกำรผลิตอำหำรกุง้ 
และอำหำรปลำ และกำรผลิตอำหำรสัตวเ์ล้ียง (FOOD) ทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีใชใ้นกำรประกอบ
ธุรกิจดังกล่ำว สัญญำใบอนุญำตและบัตรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจดังกล่ำว
ทั้งหมดใหแ้ก่บริษทัยอ่ย  

ทั้งน้ีปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยไดด้ ำเนินกำรต่ำงๆ ดงัน้ี  

7.4.1 มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

ในปี 2562 

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

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

เน่ืองจำกในขั้นตอนกำรโอนกิจกำรดังกล่ำว ปรำกฏว่ำมีทรัพยสิ์นบำงประกำรซ่ึงไม่สำมำรถโอนให้แก่กันได ้
ดงันั้น มูลค่ำกำรโอนกิจกำรดงักล่ำวจึงลดลงจำก 809,904,400 บำท เป็นจ ำนวน 773,765,631.64 บำท และเน่ืองจำก
ควำมล่ำชำ้ในกำรโอนทรัพยสิ์นบำงรำยกำร ดงันั้น บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จะช ำระ
ค่ำตอบแทนบำงส่วนดว้ยกำรออกหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่บริษทั 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 ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิใหแ้ก่บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ได ้
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บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จึงจะท ำกำรแบ่งช ำระค่ำรับโอนกิจกำรส่วนท่ีเหลือให้แก่
บริษทั พพีี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) เป็นสองส่วน ดงัน้ี 

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

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

เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ำยช ำระ ค่ำตอบแทนกำรรับโอนกิจกำรส่วนท่ีเหลือแลว้ทั้งจ ำนวน 

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

3. อนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ข้ึนอีก 196,000,000 บำท 
โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 19,600,000 หุน้ มูลคำ่หุน้ละ 10 บำท (สิบบำท) ซ่ึงตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเตม็ค่ำ 

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

รำยกำรเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ในงวดปี 2562 ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั มีดงัน้ี 

เพ่ิมทุนระหวำ่งปี 2562 คร้ังท่ี 1 
เม่ือวนัท่ี 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 โดยคิดเป็นมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิทั้ งส้ิน 
418,078,470 บำท ถือเป็นกำรรับช ำระค่ำหุน้ดว้ยทรัพยสิ์น ดงัน้ี 

1. สินคำ้คงเหลือ   รวมมลูค่ำ  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 รวมเป็นมูลค่ำหุน้ทั้งส้ิน 418,078,470.00 บำท ใหแ้ก่บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) โดยใหเ้สมือนหน่ึงวำ่ 
บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ไดใ้ชเ้งินค่ำหุน้จนเตม็มูลค่ำแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย) เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

2. บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดรั้บเงินช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุน 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 
เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดอ้อกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน จ ำนวน 1,462,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท รวมเป็น
มูลค่ำหุน้ทั้งส้ิน 14,620,000.00 บำท ใหแ้ก่บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนดงักล่ำว 
ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 กมุภำพนัธ์ 2562 

เพ่ิมทุนระหวำ่งปี 2562 คร้ังท่ี 2 

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ไดรั้บเงินช ำระค่ำหุ้นเพ่ิมทุน จ ำนวน 
196,000,000 บำท เพื่อเป็นค่ำหุน้จ ำนวน 19,600,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 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 กมุภำพนัธ ์2562 

เพ่ิมทุนระหวำ่งปี 2562 คร้ังท่ี 3 

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

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

7.4.2 กำรโอนธุรกิจผลิตอำหำรสตัวแ์ก่บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั  

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอนในปี 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : บำท) 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอน

และรับโอนระหวำ่งกนั 
สินทรัพย์หมุนเวยีน  

สินคำ้คงเหลือ 198,696,303  
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 612,894  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  
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  
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 (หน่วย : บำท) 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีโอน

และรับโอนระหวำ่งกนั 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 20,703,423  
เคร่ืองมือเคร่ืองใชว้จิยัฯ 2,873  
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 7,264,610 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 2,923,316  
เคร่ืองตกแต่งฯ 1,136,902  
ยำนพำหนะ 13  
ซอฟแวร์ 8,523,710  
เคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 261,707  
ก่อสร้ำงเคร่ืองใชส้ ำนกังำน (ซอฟแวร์รอติดตั้ง) 2,758,103  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 77,790 

 773,765,633 

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

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

1) ให้ยกเลิกรำยกำร หรือกลบัรำยกำรโอนกิจกำรทั้งหมด โดยถือเสมือนวำ่ไม่ไดมี้กำรท ำธุรกรรมน้ีเกิดข้ึน แต่กรณีน้ีจะ
ติดปัญหำซ่ึงบริษทัไดเ้อำหุน้ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ไปจ ำน ำไวก้บักำรออกหุน้กูค้ร้ัง
ท่ี 1/2562  

2)   ไม่ให้สิทธิประโยชน์ และถือวำ่เป็นกำรขำยทรัพยสิ์นโอนสินทรัพยท่ี์เป็นอสังหำริมทรัพย ์(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 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 
1. จำกกำรท่ีบริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตำมเง่ือนไขกำรยกเวน้ภำษีในกำรโอนกิจกำรของกรมสรรพำกร จึงไม่ไดรั้บสิทธ์ิยกเวน้ภำษี

ธุรกิจเฉพำะ (ส ำหรับอสังหำริมทรัพย์ ) และภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ส ำหรับอสังหำริมทรัพย)์ บริษัทจะตอ้งเสียภำษีซ่ึงจะมี  
2 แนวทำงท่ีขอใหพ้ิจำรณำคือ 
1) ให้กรมสรรพำกรท ำจดหมำยแจ้งบริษัทว่ำไม่ได้รับยกเวน้ภำษี ซ่ึงกรณีน้ีสรรพำกรจะพิจำรณำลดเบ้ียปรับ

ภำษีมูลคำ่เพ่ิมใหบ้ริษทัประมำณ 50% ของภำษีท่ีตอ้งเสีย 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย          
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ                  
วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

 41 

2) หำกบริษทัท ำจดหมำยยินยอมขอถอนค ำขอโอนกิจกำร บริษทัจะไดล้ดเบ้ียปรับภำษีมูลค่ำเพ่ิมประมำณ 100% ของ
ภำษีท่ีตอ้งเสีย 

2. มีมติยงัไม่ถอนค ำขอโอนกิจกำรเพ่ือขอยกเวน้ภำษีในกำรโอนกิจกำร 
บริษทัไดด้ ำเนินกำรหำรือกบัศูนยบ์ริหำรธุรกิจภำษีขนำดใหญ่กรมสรรพำกร พบวำ่บริษทัไม่ไดป้ฏิบติัตำมเกณฑใ์นกำรยื่น
ขอยกเวน้ภำษีในกำรโอนกิจกำรบำงส่วน ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งจ่ำยช ำระภำษีจำกกำรโอนกิจกำรบำงส่วนนั้น ต่อมำเม่ือวนัท่ี 
15 กรกฎำคม 2563 บริษัทได้ด ำเนินกำรจ่ำยช ำระภำษีมูลค่ำเพ่ิมและเบ้ียปรับเงินเพ่ิม เฉพำะกำรโอนทรัพยสิ์นท่ีเป็น
สงัหำริมทรัพย ์เช่น เคร่ืองจกัร วตัถุดิบ และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นกำรประกอบกิจกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออกเท่ำนั้น จ ำนวน 
5,454,548.81 บำท ประกอบดว้ย 

1. ภำษีมูลค่ำเพ่ิม ค ำนวณจำกมลูค่ำทรัพยสิ์นท่ีโอน คิดเป็นภำษีท่ีตอ้งช ำระจ ำนวน 3,295,799.89 บำท 
2. เบ้ียปรับลดให ้80% คงเหลือเบ้ียปรับท่ีตอ้งช ำระจ ำนวน 1,318,319.95 บำท 
3. เงินเพ่ิมท่ีตอ้งช ำระจ ำนวน 840,428.97 บำท 

กำรท่ีบริษทัยงัไม่โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและส่ิงปลกูสร้ำง บริษทัจึงยงัไม่มีภำระท่ีตอ้งรับผิดชอบในภำษี ณ เวลำจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิ อนัไดแ้ก่ ภำษีในกำรโอน ภำษีธุรกิจเฉพำะ เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไดต้ั้งประมำณกำรภำษีท่ีคำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแลว้ จ ำนวน 23,584,405.83 บำท ในงบกำรเงิน (หมำยเหตุประกอบเงินกำรเงินขอ้ 26) 

ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯโอนให้กบับริษทัย่อยบำงรำยกำรยงัไม่สำมำรถท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำยให้กับบริษทัย่อยได ้
อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยอ่ยมีควำมสำมำรถในกำรสัง่กำรกำรใชง้ำน และกำรไดรั้บประโยชน์จำกทรัพยสิ์นดงักล่ำวจำกกำรใชใ้น
กำรผลิตสินคำ้ตำมปกติของบริษทัยอ่ยแลว้ 

8. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม

2562 
31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม

2562 
เงินสด 91 770 55 624 
เงินฝำกธนำคำร* 38,301 44,767 30,262 16,479 
รวม 38,392 45,537 30,317 17,103 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.10 ถึง 0.125 ต่อปี (2562 : ร้อยละ 0.25 ถึง 0.63 ต่อปี)      
*เงินฝำกธนำคำรของกิจกำรจ ำนวนหน่ึงบญัชี มีภำระผูกพนัเป็นหลกัประกนัทำงธุรกิจ (ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัประกนัทำง    
ธุรกิจ พ.ศ.2558) ในกำรกูย้มืเงินระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินมีภำระผกูพนั (หมำยเหตุประกอบเงินกำรเงินขอ้ 25) 
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

9.1 ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม

2562 
31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม

2562 

ลูกหนีก้ำรค้ำ     
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7.2) 25,726 7,349 - 43,957 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 141,522 257,463 127,754 244,099 
หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (31,438) (25,375) (31,407) (25,375) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – สุทธิ 135,810 239,437 96,347 262,681 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน     
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7.2) 1,534 1,581 3,945 2,676 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 55,770 44,188 3,000 2,605 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7.2) 6,301 5,994 86,357 85,988 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 252 177 - - 

รวม 63,857 51,940 93,302 91,269 

หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน     
         ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,301) (5,994) (75,114) (75,114) 
         ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (252) - - - 

รวม (6,553) (5,994) (75,114) (75,114) 

รวมลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 57,304 45,946 18,188 16,155 

 193,114 285,383 114,535 278,836 
ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมจ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม

2562 
31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม

2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7.2)     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 25,726 7,349 - - 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  - - - 14,846 
3 – 6 เดือน - - - 29,111 
6 – 12 เดือน - - - - 
มำกกวำ่ 12 เดือน - - - - 

รวม 25,726 7,349 - 43,957 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม

2562 
31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม

2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 78,843 191,217 65,328 178,695 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  45,571 36,646 45,317 35,804 
3 – 6 เดือน 6,429 8,450 6,430 8,450 
6 – 12 เดือน 5,521 11,293 5,521 11,293 
มำกกวำ่ 12 เดือน 5,158 9,857 5,158 9,857 

รวม 141,522 257,463 127,754 244,099 
หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (31,438) (25,375) (31,407) (25,375) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 110,084 232,088 96,347 218,724 

 135,810 239,437 96,347 262,681 

9.2 ลูกหน้ีกำรคำ้และลกูหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีระยะยำวมูลค่ำ 72 ลำ้นบำท (2562: 72 ลำ้นบำท) เป็นลูกหน้ีกำรคำ้หลำยรำยซ่ึงคำ้งช ำระเป็น
เวลำนำนและอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินคดีของบริษทัฯ บริษทัฯตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ี
ดงักล่ำวโดยค ำนึงถึงรำคำขำยทอดตลำดของหลกัประกนัหรือมลูค่ำหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯไดต้ั้งค่ำ
เผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเป็นจ ำนวน 72 ลำ้นบำท (2562: 72 ลำ้นบำท) 

10. สินค้ำคงเหลอื 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  รำยกำรปรับลดรำคำทุน   
 รำคำทุน ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 16,421 61,913 - (411) 16,421 61,502 
วตัถดิุบ 40,362 121,769 - (34) 40,362 121,735 
ภำชนะบรรจุหีบห่อและ        
วสัดุส้ินเปลือง 13,273 18,509 (3,074) (3,839) 10,199 14,670 

อะไหล่เคร่ืองจกัร 31,887 33,841 (10,762) (11,615) 21,125 22,226 
รวม 101,943 236,032 (13,836) (15,899) 88,107 220,133 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  รำยกำรปรับลดรำคำทุน   
 รำคำทุน ใหเ้ป็นมูลคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 11,337 54,937 - (411) 11,337 54,526 
รวม 11,337 54,937 - (411) 11,337 54,526 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563  2562  2563  2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 15,899  15,740  411  15,740 
ตั้งเพ่ิมข้ึน -  159  -  - 
โอนกลบั/จ ำหน่ำยระหวำ่งปี (2,063)  -  (411)  (15,329) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 13,836  15,899  -  411 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขำยในงบก ำไรขำดทุน 

11. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิหมุนเวยีนอืน่ 

ผลกระทบของกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 เน่ืองจำกกำรปฏิบติัในช่วงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเลือกในกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติัจึงไม่ตอ้ง
ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อใหส้ะทอ้นขอ้ก ำหนดใหม่ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (กองทุนรวม) (หมำยเหตุ 4.1) - 34 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ี (กองทุนรวม) 12 - 

รวม 12 34 
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12. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนอืน่ 

ผลกระทบของกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 เน่ืองจำกกำรปฏิบัติในช่วงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเลือกในกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบัติจึงไม่ตอ้ง
ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบเพื่อใหส้ะทอ้นขอ้ก ำหนดใหม่ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (หมำยเหตุ 4.1) - 3,450 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน 3,450 - 

รวม 3,450 3,450 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 

   

งบกำรเงินรวม /  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน 31 ธนัวำคม 2563 

  (ร้อยละ)  
บริษทั โรงงำนพิมพย์อ้มผำ้ไทย จ ำกดั (มหำชน) กำรขจดัไขมนัและส่ิงสกปรก

กำรฟอกขำวและกำรยอ้มสี 
 

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

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน   3,450 

13. เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ำ้ประกนั  

เงินฝำกประจ ำซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ำไปค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 
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14. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม 

14.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) รำคำทุน 

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 

ของเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวธีิรำคำทุน - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษัทย่อยที่ถอืหุ้นโดยบริษัทฯ           

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 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัฯ – สุทธิ    1,892,386 1,892,418 (419,772) (416,772) 1,472,614 1,475,646 

บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นโดย บริษัท ทีลักซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด         

Tluxe Investments Limited 10* 10* 100 100 - - - - - - 

Origin Power Investment Co., Ltd. 0.1* 0.1* 100 100 - - - - - - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Tluxe Investments Limited          

Tluxe Holdings Limited 10* 10* 100 100 - - - - - - 

Geothermal Power A Co., Ltd. 10* 10* 100 100 - - - - - - 

Geothermal Power B Co., Ltd. 10* 10* 100 100 - - - - - - 

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 - - - - - - 

บริษัทย่อยทีถื่อหุ้นโดย 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 (419,772) (416,772) 1,472,614 1,475,646 

* หน่วย : พนัเหรียญสหรัฐ 

** หน่วย : พนัเยน 
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บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั 

ในปี 2563 บริษทัประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั ซ่ึงผลกำรประเมิน
พบวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน  
3 ลำ้นบำท ในส่วนของงบก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี 2563 แลว้ทั้งจ ำนวน 

เงินลงทุนในบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 12/2562 บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนใน
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั (บริษทัถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 100) เพ่ิมทุนจ ำนวน 1,000,000,000 บำท 
โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 100,000,000 หุน้ มีมลูค่ำหุน้ละ 10 บำท  
บริษทัไดจ่้ำยช ำระค่ำหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั แลว้ทั้งจ ำนวน 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2562 

ในปี 2562 บริษทัประเมินมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนในบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั ซ่ึงผลกำรประเมินพบวำ่มูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มลูค่ำตำมบญัชี ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 394.55 ลำ้นบำท 
ในส่วนของงบก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี 2562 

เงินลงทุนในบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

ทั้งน้ีในปี 2562 บริษทัไดด้ ำเนินกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน และโอนกิจกำรใหก้บับริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 7.4   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย P PRIME  SINGAPORE PTE. LTD. 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 22/2562 เม่ือวนัท่ี 23 ธันวำคม 2562 มีมติอนุมติัเลิกกิจกำรของบริษทัย่อย เน่ืองจำก
บริษทัไดย้กเลิกกำรลงทุนในโครงกำรอสงัหำริมทรัพย ์เมืองดำนงั ประเทศเวยีดนำม 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2563 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรตำมกฎหมำยประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยแลว้ 

14.1.1 เงินปันผลรับ 

  บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 

14.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

14.2.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 
   

 
(หน่วย : พนับำท) 

    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย รำคำทุน 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

M-Luxe Energy Co., Ltd. ประกอบกิจกำรร่วม 
ทุนพฒันำท่ีดิน                 
เพือ่สร้ำงโรงงำน
พลงังำนควำมร้อน
ใตพ้ภิพ ญ่ีปุ่น 25 25 - - - - 

รวม     - - - - 
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(ก) เม่ือวนัท่ี 12 กนัยำยน 2559 PPSN Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรเขำ้ร่วมลงทุน
จดัตั้งบริษทัร่วมทุนภำยใตช่ื้อ M-Luxe Energy Company Limited เพื่อประกอบกิจกำรร่วมทุนพฒันำท่ีดินเพื่อ
สร้ำงโรงงำนพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นเยน (หุ้นสำมญั 1,000 
ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10,000 เยน) บริษทัยอ่ยมีสดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 25 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 15 กนัยำยน 2560 บริษทัฯมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษทัร่วมโดยให้บริษทั ทีลกัซ์                                 
พำวเวอร์ จ ำกดั เขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัของ M-Luxe Energy Company Limited จำก PPSN Company Limited เป็น
จ ำนวน 250 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 10,000 เยน รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 2.5 ลำ้นเยน 

(ข) กำรลงทุนในบริษัท ร่วม M – Luxe Energy Co., Ltd. (M-Luxe) ภำยใต้สัญญำ Joint Venture Agreement 
ระหวำ่งบริษทัยอ่ยและบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่นโดยสญัญำดงักล่ำวระบุหนำ้ท่ีของคู่สญัญำแต่ละ
ฝ่ำย กล่ำวคือ ขณะนั้นบริษทัยอ่ยมีหนำ้ท่ีเพียงจดัหำแหล่งเงินทุนให้กบัM – Luxe Energy Co., Ltd. เพื่อพฒันำ
ท่ีดิน และบ่อน ้ ำพรุ้อน และให ้M – Luxe Energy Co., Ltd. บริหำรจดักำร บริษทัยอ่ยจึงใหเ้งินกูไ้ป 70 ลำ้นบำท 
(ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 7.2)ในสัดส่วน 100% ในขณะท่ีบริษทัเอกชนดงักล่ำวซ่ึงมี
ประสบกำรณ์ทำงธุรกิจในกำรพฒันำท่ีดิน และบ่อน ้ ำพุร้อนจะใหค้วำมช่วยเหลือในดำ้นธุรกิจ คือ ดูแล และให้
ค  ำแนะน ำในกำรประกอบธุรกิจ พัฒนำท่ีดินและบ่อน ้ ำพุร้อน แก่ M – Luxe Energy Co., Ltd. ในปัจจุบัน          
M – Luxe Energy Co., Ltd. ยงัไม่ด ำเนินกำรส ำรวจ และพัฒนำบ่อน ้ ำพุร้อน จึงยงัไม่ได้ขำยท่ีดินออกไป 
เน่ืองจำกมีกำรชะลอกำรลงทุน 

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

14.2.2 เงินปันผลรับในระหวำ่งปี บริษทัร่วมไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผลในระหวำ่งปี 2563 และ 2562 
14.2.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

 
(หน่วย : พนับำท) 

 2563 2562 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 334 
สินทรัพยห์มนุเวยีนอ่ืน 19 487 
ท่ีดิน  2,473 84,121 
เจำ้หน้ีอ่ืน (18,299) (15,283) 
เงินกูย้มืระยะสั้น (72,088) (68,433) 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (28) (20) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (14,534) (13,797) 
สินทรัพย ์- สุทธิ (102,457) (12,591) 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  25 25 
สดัส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพย ์- สุทธิ (25,614) (3,148) 

ส่วนแบ่งผลขำดทุนท่ีหยดุรับรู้ 25,614 3,148 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม - - 
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      สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
(หน่วย : พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 
ขำดทุนส ำหรับปี (89,970) (3,220) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (89,970) (3,220) 

14.2.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีขำดทุนเกินทุน 
 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 แห่ง ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ดงักล่ำวจนมูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียเท่ำกบัศูนย ์บริษทัไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมเน่ืองจำกบริษทัฯไม่ไดมี้ภำระผูกพนัตำมกฎหมำยหรือทำงพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ำยเงินเพื่อช ำระภำระ
ผูกพนัของบริษทัร่วมดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส่วนแบ่งผลขำดทุนท่ีหยดุรับรู้ในระหวำ่งปี 

บริษทัร่วม 
ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
M – Luxe Energy Co., Ltd. (22.49) (0.81) 

15. เงนิให้กู้ยมืระยะยำว 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม
2562 

31 ธนัวำคม
2563 

31 ธนัวำคม
2562 

เงนิให้กู้ยมืระยะยำว     
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 7.2) - - 168,014 374,030 
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7.2) - 63,233 - - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยำว - 63,233 168,014 374,030 

หัก : ส่วนของเงนิให้กู้ยมืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี     
เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ7.2) - - - - 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7.2) - (63,233) - - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - (63,233) - - 
 - - 168,014 374,030 
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16. อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สิทธิกำรเช่ำ

และส่วน
ปรับปรุงอำคำร ท่ีดินใหเ้ช่ำ 

อำคำร
ส ำนกังำน 
ใหเ้ช่ำ รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - ตำมท่ี
รำยงำนไวเ้ดิม 50,439 25,013 9,966 85,418 

ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี  
(หมำยเหตุ 4.2) (3,024) 37,701 46,566 81,243 

มูลคำ่สุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - หลงั
กำรปรับปรุง 47,415 62,714 56,532 166,661 

ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งงวด – รำคำทุน 230 - - 230 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปล่ียนแปลงเป็นมูลค่ำยติุธรรม - (1,626) (30,615) (32,241) 
มูลคำ่สุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 47,645 61,088 25,917 134,650 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

  
2563 

 
2562 

“ปรับปรุงใหม่” 
มูลคำ่ตำมบญัชีตน้ปี   166,661 119,821 
ซ้ือเพ่ิม   230 3,601 
โอนเขำ้*   - 48,000 
โอนเขำ้ (ออก)   - 652 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปล่ียนแปลงเป็นมูลค่ำยติุธรรม   (32,241) (5,413) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี   134,650 166,661 

* ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำร บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติั
ให้ลงทุนเช่ำพ้ืนท่ีโครงกำรพีเพิล พำร์ค อ่อนนุช ซ่ึงเป็นอำคำรโฮมออฟฟิศรวมพ้ืนท่ีเช่ำ จ ำนวน 8 ห้อง ขนำดพ้ืนท่ีรวม 
1,369.30 ตำรำงเมตร มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 18 ปี ค่ำเช่ำรวม 72 ลำ้นบำท เพ่ือต่อยอดธุรกิจอำหำรสัตวเ์ล้ียง ให้เป็น PET 
CENTER หรือศูนยบ์ริกำรดำ้นสตัวเ์ล้ียงครบวงจรส ำหรับคนรักสตัว ์ทั้งน้ีในระหวำ่งปี 2562 บริษทัฯไดรั้บมอบพ้ืนท่ีมูลค่ำ
รวม 72 ลำ้นบำท บริษทัจึงโอนเงินจ่ำยล่วงหนำ้ดงักล่ำวดว้ยกำรปันส่วนตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใชง้ำนเขำ้เป็นส่วนหน่ึง
ของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์จ ำนวน 24 ลำ้นบำท และอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ตำมอำยขุองสญัญำเช่ำจ ำนวน 18 ปี 

 ในปี 2563 กิจกำรมีรำยไดค้่ำเช่ำจำก อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 9.78 ลำ้นบำท โดยมีค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน
ทำงตรงท่ีเกิดจำกอสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิดรำยไดค้่ำเช่ำส ำหรับปี จ ำนวน 2.11 ลำ้นบำท 
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 มูลค่ำยติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑร์ำคำตลำดส ำหรับท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำนและใชเ้กณฑว์ธีิพิจำรณำ
จำกรำยได้ (Income Approach) ส ำหรับท่ีดินและอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของอำคำรดงักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำพ้ืนท่ีวำ่งระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะ
ยำวของค่ำเช่ำ 

บริษทัฯไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวนประมำณ 75.92 ลำ้นบำท ไปค ้ ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินและหุน้กู ้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 25, 28 และ30 

17. ทีด่นิตำมรำคำทีต่ใีหม่ 

ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 
รำคำทุน :-   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 107,118 95,395 
ซ้ือเพ่ิม - - 
โอนเขำ้ (โอนออก) 2,206 (725) 
โอน (ออก) ใหบ้ริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 7.4) - (82,013) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (857) - 
ส่วนเกินจำกกำรตีรำคำมูลค่ำ 331,182 87,711 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 439,649 100,368 
ซ้ือเพ่ิม - - 
โอนเขำ้ (โอนออก) (8,720) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 737 - 
ส่วนเกินจำกกำรตีรำคำมูลค่ำ - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 431,666 100,368 
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ :   
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 209 209 
เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 3,439 (209) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,648 - 
เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) - - 
โอนเขำ้ (โอนออก) (2,399) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,249 - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 436,001 100,368 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 430,417 100,368 

     งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:   
ผลก ำไรจำกกำรตีมูลค่ำสินทรัพย์ใหม่ – สุทธิจำกภำษี 
ในปี 2562 264,946 70,169 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ท่ีดินของกลุ่มบริษทัแสดงในรำคำท่ีตีใหม่ตำมรำยงำนกำรประเมินของ 
ผูป้ระเมินรำคำอิสระ ปี 2562 และ 2563 กำรประเมินรำคำท่ีดินใชว้ิธีมูลค่ำรำคำตลำด ไดแ้สดงไวท่ี้ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
สินทรัพยถ์ำวรภำยใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวรน้ีจะน ำไปจ่ำย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้ซ่ึงเป็นมูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 

บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกท่ีดินโดยรำคำท่ีตีใหม่ บนัทึกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวร จ ำนวน 331 ลำ้นบำท ตำม
รำยงำน ประเมินรำคำของผูป้ระเมินรำคำอิสระช่วงวนัท่ี 30 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2563 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯโอนใหก้บับริษทัยอ่ยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 7.4  

บริษทัฯยงัไม่สำมำรถท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำยใหก้บับริษทัยอ่ยได ้อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยอ่ยมีควำมสำมำรถในกำรสั่งกำร
กำรใชง้ำน และกำรไดรั้บประโยชน์จำกทรัพยสิ์นดงักล่ำวจำกกำรใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ตำมปกติของบริษทัยอ่ยแลว้ 
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18. อำคำรและอปุกรณ์ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 สิทธิกำรเช่ำและ อำคำรและส่วน โรงไฟฟ้ำเคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและ  งำนระหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงอำคำร ปรับปรุงอำคำร และอปุกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 578,901 1,048,168 60,558 29,479 248 1,717,354 
ซ้ือเพ่ิม - 512 13,173 5,313 - 1,518 20,516 
จ ำหน่ำย - - (38,688) (1) (1,069) - (39,758) 
โอนเขำ้ (ออก) 25,656 103 80 - - (1,766) 24,073 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (34) (15,908) (54) - - (15,996) 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว้
เพื่อขำย  

 
- - 249,483 824 - - 250,307 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 25,656 579,482 1,256,308 66,640 28,410 - 1,956,496 
ซ้ือเพ่ิม - 583 3,301 272 - 1,477 5,633 
จ ำหน่ำย - (581) (745) (101) (5,071) - (6,498) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 1,477 - - (1,477) - 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรำฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช ้ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4.1) (25,656) - - - - - (25,656) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - 29 13,673 47 - - 13,749 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 579,513 1,274,014 66,858 23,339 - 1,943,724 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 สิทธิกำรเช่ำและ อำคำรและส่วน โรงไฟฟ้ำเคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและ  งำนระหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงอำคำร ปรับปรุงอำคำร และอปุกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 304,754 756,769 48,324 21,762 - 1,131,609 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 578 20,696 56,026 4,630 2,620 - 84,550 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (38,401) - (1,069) - (39,470) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (12) (3,145) (37) - - (3,194) 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว้
เพือ่ขำย  

 
- 

 
- 22,609 525 - - 23,134 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 578 325,438 793,858 53,442 23,313 - 1,196,629 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 20,597 55,835 4,495 2,398 - 83,325 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - (369) (745) (64) (5,071) - (6,249) 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรำฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช ้ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4.1) (578) - - - - - (578) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - 12 2,965 36 - - 3,013 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 345,678 851,913 57,909 20,640 - 1,276,140 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 สิทธิกำรเช่ำและ อำคำรและส่วน โรงไฟฟ้ำเคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและ  งำนระหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงอำคำร ปรับปรุงอำคำร และอปุกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 2,300 83,126 - - - 85,426 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 2,300 83,126 - - - 85,426 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - - 17,374 - - - 17,374 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 2,300 100,500 - - - 102,800 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 25,078 251,744 379,324 13,198 5,097 - 674,441 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 231,535 321,601 8,949 2,699 - 564,784 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        

 2562 (จ ำนวน 33 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 84,550 

 2563 (จ ำนวน 35 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 83,325 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สิทธิกำรเช่ำและ อำคำรและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและ    
 ส่วนปรับปรุงอำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร และอปุกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 578,315 1,048,169 60,365 29,479 248 1,716,576 
ซ้ือเพ่ิม - 51 - 1,170 - 1,407 2,628 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (38,393) - (1,069) - (39,462) 
โอนเขำ้ (ออก) 25,655 73 - - - (1,655) 24,073 
โอน (ออก) ใหบ้ริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 7.4) - (468,911) (1,003,831) (57,003) (5,287) - (1,535,032) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 25,655 109,528 5,945 4,532 23,123 - 168,783 
ซ้ือเพ่ิม - - - 253 - - 253 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (2,136) - (2,136) 
โอนเขำ้ (ออก) - - - - - - - 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรำฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช ้ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4.1) (25,655) - - - - - (25,655) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 109,528 5,945 4,785 20,987 - 141,245 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สิทธิกำรเช่ำและ อำคำรและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและ    
 ส่วนปรับปรุงอำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร และอปุกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 304,616 756,769 48,211 21,762 - 1,131,358 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 577 897 121 368 2,620 - 4,583 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (38,393) - (1,069) - (39,462) 
โอน (ออก) ใหบ้ริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 7.4) - (207,209) (712,909) (45,417) (5,287) - (970,822) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 577 98,304 5,588 3,162 18,026 - 125,657 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 832 117 363 2,398 - 3,710 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (2,136) - (2,136) 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรำฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช ้ณ วนัท่ี 
1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4.1) (577) - - - - - (577) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 99,136 5,705 3,525 18,288 - 126,654 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 สิทธิกำรเช่ำและ อำคำรและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและ    
 ส่วนปรับปรุงอำคำร ส่วนปรับปรุงอำคำร และอปุกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ งำนระหวำ่งก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 2,300 83,126 - - - 85,426 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - - - - - - - 
โอน (ออก) ใหบ้ริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 7.4) - - (83,126) - - - (83,126) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 2,300 - - - - 2,300 

เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 2,300 - - - - 2,300 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 25,078 8,924 357 1,370 5,097 - 40,826 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 8,092 240 1,260 2,699 - 12,291 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2562 4,583 

2563  3,710 
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สิทธิกำรเช่ำและส่วนปรับปรุงอำคำร 
ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำร บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภำพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้
ลงทุนเช่ำพ้ืนท่ีโครงกำรพีเพิล พำร์ค อ่อนนุช ซ่ึงเป็นอำคำรโฮมออฟฟิศรวมพ้ืนท่ีเช่ำ จ ำนวน 8 ห้อง ขนำดพ้ืนท่ีรวม 1,369.30 
ตำรำงเมตร มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 18 ปี ค่ำเช่ำรวม 72 ลำ้นบำท เพ่ือต่อยอดธุรกิจอำหำรสัตวเ์ล้ียง ใหเ้ป็น PET CENTER หรือ
ศูนยบ์ริกำรดำ้นสัตวเ์ล้ียงครบวงจรส ำหรับคนรักสัตว ์ทั้งน้ีในระหวำ่งปี 2562 บริษทัฯไดรั้บมอบพ้ืนท่ีมูลค่ำรวม 72 ลำ้นบำท 
บริษทัจึงโอนเงินจ่ำยล่วงหน้ำดงักล่ำวดว้ยกำรปันส่วนตำมวตัถุประสงค์ในกำรใชง้ำนเขำ้เป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์จ ำนวน 24 ลำ้นบำท และอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ตำมอำยขุองสญัญำเช่ำจ ำนวน 18 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงินโดยมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 2 ลำ้นบำท (2562 : 4 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อน
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว มีจ ำนวนเงินประมำณ 110 ลำ้นบำท (2562 : 112 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ รำคำทุนจ ำนวนประมำณ 785 ลำ้นบำท ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนั
กำรเงิน (หมำยเหตุขอ้ 28 และ 30) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร – อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 
ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯโอนให้กบับริษทัย่อยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 7.4 เน่ืองจำกในขั้นตอนกำรโอน
กิจกำรดงักล่ำว ปรำกฏวำ่มีทรัพยสิ์นบำงประกำรซ่ึงไม่สำมำรถโอนใหแ้ก่กนัได ้ 
ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯโอนใหก้บับริษทัยอ่ยบำงรำยกำรยงัไม่สำมำรถท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำยใหก้บับริษทัยอ่ยได ้อยำ่งไรก็
ตำม บริษทัยอ่ยมีควำมสำมำรถในกำรสั่งกำรกำรใชง้ำน และกำรไดรั้บประโยชน์จำกทรัพยสิ์นดงักล่ำวจำกกำรใชใ้นกำรผลิตสินคำ้
ตำมปกติของบริษทัยอ่ยแลว้ 

19. ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ทีไ่ม่ได้ใช้ด ำเนินงำน 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ รวม 

รำคำทุน :-    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 3,917 - 3,917 

    รับโอนสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขำย 37,541 470,587 508,128 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 41,458 470,587 512,045 
ซ้ือเพ่ิม - - - 
โอนเขำ้ (ออก) 8,720 - 8,720 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน 2,006 25,138 27,144 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 52,184 495,725 547,909 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ รวม 

     ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - - - 
ค่ำเส่ือมส ำหรับปี - - - 

รับโอนสินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขำย  - 81,557 81,557 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 81,557 81,557 
ค่ำเส่ือมส ำหรับปี - 20,413 20,413 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - 12,672 12,672 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 114,642 114,642 

ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ :    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 552 - 552 

เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 3,663 158,956 162,619 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 4,215 158,956 163,171 
เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) - 2,890 2,890 

โอนเขำ้ (ออก) 2,399 - 2,399 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 6,614 161,846 168,460 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 37,243 230,074 267,317 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 45,570 219,237 264,807 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี    

2562   33,089 

2563   20,413 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน 

รำคำทุน :-  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 3,917 
รับโอน (โอนออก) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,917 

รับโอน (โอนออก) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,917 

ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ :  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 552 
รับโอน (โอนออก) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 552 
เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 552 
  
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,365 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,365 

ในระหว่ำงปี 2563 ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนรำคำทุน 41.46 ลำ้นบำท ได้มีกำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของ         
ผูป้ระเมินอิสระ  
บริษทัฯไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำน รำคำทุนจ ำนวนประมำณ 3.92 ลำ้นบำท ไปค ้ ำประกนั    
กำรกูย้มืเงินกบัสถำบนักำรเงินและกำรออกหุน้กู ้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินขอ้ 28 และ 30 

จำกผลกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพจ ำนวน 121.34 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม ในส่วนของงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดพิ้จำรณำจดัประเภทโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพท่ีหยดุด ำเนินกำรผลิตในงบกำรเงินปี 2563 ใหม่ 
ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ตำมหมำยเหตปุระกอบงบ
กำรเงินขอ้ 17, 18 และ 19  
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20. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเคล่ือนไหวของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  มีดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับำท) 
 

 
งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อำคำร 

รำคำทุน   
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   - 
      รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใช ้   
        ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (หมำยเหตุ 4.1)  25,370 
     ซ้ือระหวำ่งปี  - 
     โอนเขำ้ (โอนออก)  - 
     จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  25,370 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  - 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  1,595 
     โอนเขำ้ (โอนออก)  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  1,595 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563  23,775 

   
ค่ำเส่ือมรำคำซ่ึงรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปี:   
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  1,595 
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21. ค่ำควำมนิยม 

บริษทัฯปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรรวมกิจกำรใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด เพือ่ทดสอบกำรดอ้ยคำ่ประจ ำปี ดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
PPSN  

Company Limited 
Sumo Power 

Company Limited 

Fino Binary Power 
Plant Limited  

Liability Company 

NIS Binary Power 
Plant Limited  

Liability Company 

Beppu Tsurumi Onsen 
Geothermal Power Station 

No.1 Liaison Company 

Dual Energy  
Binary - Power Plant No.1 
Limited Liability Company รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562        
ค่ำควำมนิยม 98,521 117,959 28,472 11,873 11,849 11,898 280,572 
หกั : ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (97,500) (117,959) (23,075) (11,873) (11,849) (11,898) (274,154) 
ค่ำควำมนิยม - สุทธิ 1,021 - 5,397 - - - 6,418 

        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563        
ค่ำควำมนิยม 98,576 118,732 29,049 12,383 12,373 12,363 283,476 
หกั : ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (98,576) (118,732) (29,049) (12,383) (12,373) (12,363) (283,476) 
ค่ำควำมนิยม - สุทธิ - - - - - - - 
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กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของค่ำควำมนิยมส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2563 2562 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 6,418 57,738 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  (6,761) (47,941) 
ผลตำ่งจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 343 (3,379) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี - 6,418 

22. สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

 
 

สิทธิบตัร 

 
สิทธิ 

น ้ำพรุ้อน 

สิทธิใน
สญัญำขำย
ไฟฟ้ำ 

ซอฟตแ์วร์
ระหวำ่ง
ติดตั้ง 

 
 

รวม 
รำคำทุน :-       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 19,670 470 - - 2,758 22,898 
ซ้ือเพ่ิม 89 - - - 514 603 
รับโอน (โอนออก) 3,272 - - - (3,272) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน - - - - - - 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
ท่ีถือไวเ้พือ่ขำย  

 
- 

 
- 

 
121,717 

 
260,404 

 
- 

 
382,121 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 23,031 470 121,717 260,404 - 405,622 
ซ้ือเพ่ิม - - - - - - 
รับโอน (โอนออก) - - - - - - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - 13,911 - 13,911 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 23,031 470 121,717 274,315 - 419,533 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 10,591 305 - - - 10,896 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,718 59 - - - 1,777 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - - - - 
สินทรัพยท่ี์จดัประเภทเป็นสินทรัพย ์     
ท่ีถือไวเ้พื่อขำย  

 
- 

 
- 

 
19,407 

 
42,111 

 
- 

 
61,518 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 12,309 364 19,407 42,111 - 74,191 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,776 59 3,370 4,822 - 10,027 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - (2,121) 2,208 - 87 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 14,085 423 20,656 49,141 - 84,305 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

 
 

สิทธิบตัร 

 
สิทธิ 

น ้ำพรุ้อน 

สิทธิใน
สญัญำขำย
ไฟฟ้ำ 

ซอฟตแ์วร์
ระหวำ่ง
ติดตั้ง 

 
 

รวม 
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ :       
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 494 - - - - 494 
เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) - - 63,142 160,221 - 223,363 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 494 - 63,142 160,221 - 223,857 
เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) - - 37,919 56,394 - 94,313 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - - 8,559 - 8,559 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 494 - 101,061 225,174 - 326,729 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 10,228 106 39,168 58,072 - 107,574 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 8,452 47 - - - 8,499 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยทีอ่ยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ :      
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562     27,762 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563     10,027 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ 
 

สิทธิบตัร 
ซอฟตแ์วร์

ระหวำ่งติดตั้ง 
 

รวม 
รำคำทุน :-     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 19,628 470 2,758 22,856 
โอน (ออก) ใหบ้ริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 7.4) (19,547) - (2,758) (22,305) 
รับโอน (โอนออก) - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 81 470 - 551 
ซ้ือเพ่ิม - - - - 
รับโอน (โอนออก) - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 81 470 - 551 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม :     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 10,566 305 - 10,871 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 8 59 - 67 
โอน (ออก) ใหบ้ริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 7.4) (10,529) - - (10,529) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 45 364 - 409 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 8 59 - 67 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 53 423 - 476 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ 
 

สิทธิบตัร 
ซอฟตแ์วร์

ระหวำ่งติดตั้ง 
 

รวม 
ค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำ :     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 494 - - 494 
โอน (ออก) ใหบ้ริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 7.4) (494) - - (494) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - - - 
เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - - - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 36 106 - 142 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 28 47 - 75 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยทีอ่ยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ :    

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562   67 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   67 

23. สินทรัพย์ทำงกำรเงนิไม่หมุนเวยีนทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีเ่ป็นหลกัประกนั 

ผลกระทบของกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทัไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1 เน่ืองจำกกำรปฏิบัติในช่วงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเลือกในกำรน ำ TFRS 9 มำถือปฏิบัติจึงไม่ตอ้ง
ปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบเพือ่ใหส้ะทอ้นขอ้ก ำหนดใหม่ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน (หมำยเหตุ 4.1) - 84,307 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 46,127 - 
รวม 46,127 84,307 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวม /  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน – รำคำทุน 130,137 
หกั : ส่วนต ่ำกวำ่ทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (84,010) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน – มูลคำ่ยติุธรรม 46,127 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย          
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ                  
วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

 67 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนหุน้  

(พนัหุน้) 
จ ำนวนเงิน  
(พนับำท) 

รำคำทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 62,142 168,851 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีหมดอำยใุนระหวำ่งปี (18,119) (38,714) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีรับรู้ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ - (84,010) 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 44,023 46,127 

23.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯไดน้ ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวจ ำนวน 44.02 ลำ้นหุน้ (มลูค่ำตำมบญัชี 46.13 ลำ้นบำท) 
ไปเป็นหลกัประกนัในกำรออกหุน้กู ้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 30  

23.2 บริษทัไดรั้บเงินปันผลส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 0.07 ลำ้นบำท 

24. เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 29,940 28,422 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ้ ำพรุ้อน 34,882 33,113 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับโครงกำรริเวอร์ไซด ์ 12,997 14,743 12,997 14,743 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 67,513 64,089 - - 
รวม 145,332 140,367 12,997 14,743 
หัก : ค่ำเผือ่ผลขำดทุนด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้     
     เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (29,940) (28,422) - - 
     เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ้ ำพรุ้อน (34,882) (33,113) - - 
     เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับโครงกำรริเวอร์ไซด ์ (12,997) (14,743) (12,997) (14,743) 
     เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม (67,513) (64,089) - - 
รวม (145,332) (140,367) (12,997) (14,743) 
 - - - - 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหล้งทุนในโรงผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำม
ร้อนใตพ้ิภพจ ำนวน 9 แห่ง ในประเทศญ่ีปุ่น มีมูลค่ำโครงกำรทั้ งหมดจ ำนวน 2,700 ลำ้นเยน (786 ล้ำนบำท) ณ วนัท่ี          
31 ธนัวำคม 2561 Sumo Power Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำส ำหรับโรงผลิตไฟฟ้ำ 
1 แห่ง เป็นจ ำนวนเงิน 50 ลำ้นเยน ให้กบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำส ำหรับโรงผลิตไฟฟ้ำ 1 แห่ง เป็น
จ ำนวนเงิน 53 ลำ้นเยน ใหก้บับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2563 มีมติตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึนส ำหรับรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกำสท่ีจะไดรั้บช ำระเงินคืนจำก
รำยกำรดงักล่ำว มีแนวโนม้ว่ำจะเป็นไปไดย้ำก จึงตดัสินใจบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับ
รำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 28 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินปี 2562 
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อยำ่งไรก็ตำม บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ไดโ้อนท่ีดินทั้ง 1 แห่งไปยงับริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง แมว้ำ่บริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง มี
หน้ำท่ีตอ้งโอนท่ีดินเหล่ำน้ีให้กบั Sumo Power Company Limited ซ่ึงรำคำโอนทรัพยสิ์นรวม 300,000,000 เยน ซ่ึง Sumo 
Power Company Limited ไดจ่้ำยเงินใหก้บับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง แลว้จ ำนวน 50,000,000 เยน 

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

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ้ ำพรุ้อน 

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

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2563 มีมติตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึนส ำหรับรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกำสท่ีจะไดรั้บช ำระเงินคืนจำก
รำยกำรดงักล่ำว มีแนวโน้มวำ่จะเป็นไปไดย้ำก จึงตดัสินใจบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับ
รำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 33 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินปี 2562 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับกำรโครงกำรริเวอร์ไซด ์

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

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2561 บริษทัไดจ่้ำยช ำระเงินมดัจ ำจ ำนวน 210 ลำ้นเยน (ประมำณ 62.31 ลำ้นบำท) และจะช ำระเงิน
ลงทุนส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อน ต่ำงๆ ตำมท่ีจะระบุไวใ้นสัญญำร่วมลงทุนฯ ส ำเร็จครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี 
หำกเง่ือนไขบงัคบัก่อน ต่ำงๆดงักล่ำวไม่ส ำเร็จครบถว้นภำยในระยะเวลำก ำหนด บริษทัฯ มีสิทธิ ไดรั้บเงินมดัจ ำดงักล่ำว
คืนทั้งจ ำนวน 
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เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดท้ ำบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุ้นและบริษทั ริช พำร์ท เนอร์ส จ ำกดั โดยผูถื้อหุ้นของ
บริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ตกลงท่ีจะโอนหุ้นทั้งหมดของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ให้แก่บริษทัฯ ในรำคำเท่ำกบั
มูลค่ำท่ีตรำไว ้(10 ลำ้นเยน) เพื่อเป็นหลกัประกนัส ำหรับกำรช ำระเงินมดัจ ำ รวมถึงเพื่อให้บริษทัฯ มัน่ใจไดว้ำ่ บริษทั ริช 
พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั และผูถื้อหุน้ของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั จะปฏิบติัตำมเง่ือนไข บงัคบัก่อนทั้งหมดตำมสญัญำร่วม
ลงทุนฯ ซ่ึงรวมถึงกำรท่ีบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั (หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั) จะตอ้งเขำ้เป็นผู ้
ถือหุน้ทั้งหมดใน บริษทั ซนั ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั ทั้งน้ี เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนทั้งหมดส ำเร็จแลว้ บริษทัฯ จะ
โอนหุน้ทั้งหมดของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั คืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ในรำคำเท่ำกบัมูลค่ำ
ท่ีตรำไวข้องหุน้ โดยเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดจ่้ำยช ำระเงินค่ำหุน้ท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัดงักล่ำวทั้งจ 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 ำโครงกำรตอ่หรือไม่ก็ได ้ซ่ึงบริษทัจะพิจำรณำและแจง้ใหท้รำบภำยในวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 

3) ขยำยระยะเวลำของ “สญัญำร่วมลงทุนฯ” ไปเป็นวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 

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

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

ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้บนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน เงินมดัจ ำดังกล่ำวทั้ งจ ำนวนเน่ืองจำกมีควำมไม่
แน่นอนท่ีจะไดรั้บเงินดงักล่ำวคืนจำกผูร่้วมลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัฯ ไดรั้บเงินมดัจ ำดงักล่ำวจ ำนวน 171 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 47.10 ลำ้นบำท) 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 

ปัจจุบนับริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรติดตำมทวงถำมอยำ่งใกลชิ้ด และจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเพื่อเรียกช ำระเงินคืน 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภำพนัธ์ 2560 ได้มีมติให้ลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนลม ท่ี เมืองอำโอโมริ (Aomori) ประเทศญ่ีปุ่น โดยกำรจัดตั้ งบริษัทใหม่ในประเทศญ่ีปุ่น 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. (นิติบุคคลสัญญำติญ่ีปุ่น) ถือหุ้น 40% เพื่อลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมจ ำนวน 5 ยนิูต มูลค่ำ
รวม 175 ลำ้นเยน หรือประมำณ 55,087,025 บำท (อำ้งอิงอตัรำแลกเปล่ียน 0.314783 บำทต่อเยน ตำมประกำศธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ณ วนัศุกร์ท่ี 3 กมุภำพนัธ์ 2560) 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม 2560 ไดมี้มติลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน
ลม ท่ีเมืองอำโอโมริ (Aomori) ประเทศญ่ีปุ่น จ ำนวน 1 ยนิูต มูลค่ำรวม 36 ลำ้นเยน หรือประมำณ 10.99 ลำ้นบำท 
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และตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 10/2560 เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวำคม 2560 ไดมี้มติลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนลม ท่ีเมืองอำโอโมริ (Aomori) ประเทศญ่ีปุ่น จ ำนวน 1 ยนิูต มูลค่ำรวม 36 ลำ้นเยน หรือประมำณ 13 ลำ้นบำทรวม
จ ำนวนโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมท่ีบริษทัลงทุนทั้งส้ินจ ำนวน 7 ยนิูต จ ำนวน 247 ลำ้นเยน  

ในปี 2560 บริษทัไดจ่้ำยเงินล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม จ ำนวน 7 ยูนิต จ ำนวน 232 ลำ้นเยน ซ่ึงปัจจุบัน
โรงไฟฟ้ำพลงังำนลม จ ำนวน 7 ยนิูตสำมำรถรับรู้รำยไดจ้ำกกำรขำยแลว้ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบนั ทั้งน้ีรำยไดจ้ำกกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำ ไม่ไดรั้บรู้ในงบกำรเงินของกลุ่มบริษทั และกลุ่มบริษทัยงัไม่สำมำรถตรวจสอบจ ำนวนเงินของค่ำไฟฟ้ำท่ีขำย
ไปแลว้ดงักล่ำวได ้จนถึงปัจจุบนักลุ่มบริษทัยงัไม่ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ ในโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมดงักล่ำว 

ในเดือนธนัวำคม 2562 บริษทัไดม้อบหมำยให้ท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัส่งหนงัสือทวงถำมไปยงั Aura Green Energy 
Co., Ltd. ซ่ึงเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุน (Joint Venture) กบั PPSN Co., Ltd. แต ่Aura Green Energy Co., Ltd. ไดแ้จง้วำ่ไดส่้ง
มอบโรงไฟฟ้ำให้แลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบัขอ้เท็จจริง ปัจจุบนับริษทัไดม้อบหมำยใหท่ี้ปรึกษำกฎหมำยศึกษำแนวทำงด ำเนินกำร
เพื่อติดตำมให้ Aura Green Energy Co., Ltd. ซ่ึงเป็นคู่สัญญำส่งมอบโรงไฟฟ้ำ และเงินค่ำไฟฟ้ำท่ีไดรั้บก่อนหนำ้นั้นใหก้บั 
PPSN Co., Ltd.  

ทั้งน้ีในปี 2560 และ 2561 บริษทัไดบ้นัทึกเงินดงักล่ำวอยูภ่ำยใตบ้ญัชีงำนระหวำ่งก่อสร้ำง (อำคำรและเคร่ืองจกัร) ต่อมำใน
ปี 2562 บริษทัไดพิ้จำรณำจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นเงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม  

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2563 มีมติตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึนส ำหรับรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกำสท่ีจะไดรั้บช ำระเงินคืนจำก
รำยกำรดงักล่ำว มีแนวโน้มวำ่จะเป็นไปไดย้ำก จึงตดัสินใจบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับ
รำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 64 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินปี 2562 

25. เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชี 

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

 (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ีย

(ร้อยละต่อปี) 
31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
31 ธันวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
เงินเบิกเกินบญัชี 5.84 24,301 23,740 - - 
ตัว๋สญัญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน 5.85 60,000 120,000 60,000 120,000 
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท  - 43,957 - 43,957 
  84,301 187,697 60,000 163,957 
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชี - (402) - (402) 
  84,301 187,295 60,000 163,555 
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ตัว๋สญัญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน 

เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2562 บริษทัไดไ้ถ่ถอนตัว๋แลกเงินท่ีครบก ำหนดจ ำนวน 150 ลำ้นบำท และไดอ้อกตัว๋สัญญำใชเ้งิน
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 และได้ออกตัว๋ฉบับใหม่ 
จ ำนวน 80 ลำ้นบำท มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 

2) ฉบบัท่ี 2 จ ำนวน 50 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.05 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2562 
ปัจจุบนับริษทัฯไดจ่้ำยช ำระแลว้จ ำนวน 10 ลำ้นบำท คงเหลือท่ียงัมิไดจ่้ำยช ำระจ ำนวน 40 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯได้
เจรจำขอผ่อนผันกับธนำคำรผู ้ให้กู้เม่ือวนัท่ี 14 สิงหำคม 2562 ธนำคำรผู ้ให้กู้ได้อนุมัติออกตั๋วสัญญำใช้เงิน        
จ ำนวน 40 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำเร่ิมต้นตั้ งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2562 ถึง 31 ตุลำคม 2562 และขอเรียกเก็บ
ดอกเบ้ียผิดนดัระหวำ่งวนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 16 สิงหำคม 2562  

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

ต่อมำวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 บริษทัไดเ้จรจำกบัธนำคำรผูใ้ห้กูเ้พ่ือขอขยำยอำยตุัว๋สัญญำใชเ้งิน 2 ฉบบั รวมจ ำนวน 120 ลำ้นบำท 
ซ่ึงธนำคำรผูใ้หกู้ไ้ดต้กลงใหช้ ำระและขยำยตัว๋สญัญำใชเ้งิน โดยเพ่ิมอตัรำดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 6 ต่อปี ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

1. ใหช้ ำระ 12 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 (บริษทัไดจ่้ำยช ำระเรียบร้อยแลว้) 

2. ใหช้ ำระ 12 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (บริษทัไดจ่้ำยช ำระเรียบร้อยแลว้) 

3. ใหช้ ำระ 12 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 (บริษทัไดจ่้ำยช ำระเรียบร้อยแลว้) 

4. ใหช้ ำระ 12 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 

5. ใหช้ ำระ 12 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2563 

ส ำหรับตัว๋สญัญำใชเ้งินส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 60 ลำ้นบำท ใหจ่้ำยช ำระในวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
ทั้งน้ี สถำบนักำรเงินจะทยอยลดตัว๋สญัญำใชเ้งินท่ีถึงก ำหนดช ำระจำกตัว๋สัญญำใชเ้งินฉบบัจ ำนวน 40 ลำ้นบำท ก่อนจนครบ 
และจะไปลดตัว๋สญัญำใชเ้งินฉบบั 80 ลำ้นบำท 
บริษทั ไดจ่้ำยช ำระตำมตัว๋สัญญำใชเ้งินไปแลว้ 3 งวด คิดเป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 36 ลำ้นบำท แต่เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ กำร
แพร่ระบำดของเช้ืออไวรัส 2019 (COVID-19) รัฐบำลมีนโยบำยใหส้ถำบนักำรเงินพกัช ำระหน้ีเป็นเวลำ 6 เดือน ส่งผลให้บริษทั
สำมำรถเล่ือนก ำหนดกำรช ำระหน้ีออกไป โดยเบ้ืองตน้สถำบนักำรเงินไดแ้จง้ให้บริษทัเร่ิมตน้ช ำระตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 
2563 เป็นตน้ไป โดยมีก ำหนดเวลำช ำระหน้ี ดงัน้ี 

1. ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน 12 ลำ้นบำท (บริษทัไดจ่้ำยช ำระเรียบร้อยแลว้) 
2. ภำยในเดือนธนัวำคม 2563 จ ำนวน 12 ลำ้นบำท (บริษทัไดจ่้ำยช ำระเรียบร้อยแลว้) 
3. ภำยในเดือนมกรำคม 2564 จ ำนวน 60 ลำ้นบำท 

 
 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย          
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ                  
วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

 72 

ตัว๋สัญญำใชเ้งินดงักล่ำวค ้ ำประกนัวงเงินรวมมูลค่ำ 120 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสรีซีทรวมมูลค่ำ 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 

เม่ือวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัไดรั้บผลกำรพิจำรณำเครดิตจำกสถำบนักำรเงิน ไดพ้ิจำรณำอนุมติัเสนอให้กำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่บริษทั ดงัน้ี 

1. ให้พกัช ำระเงินต้นตั๋วสัญญำใช้เงิน (Promissory Note) 7 เดือน ช ำระดอกเบ้ียตำมปกติ ตั้ งแต่เดือนมกรำคม 2564 - 
กรกฎำคม 2564 และก ำหนดช ำระคืนทั้งจ ำนวนภำยใน 31 สิงหำคม 2564 

2. ปรับลดมูลค่ำจดทะเบียนสญัญำหลกัประกนัธุรกิจประเภทสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีกำรคำ้ กรรมสิทธ์ิของบริษทั จำกเดิม 
230 ลำ้นบำท คงเหลือ 75 ลำ้นบำท และปรับลดมูลค่ำจดทะเบียนสัญญำหลกัประกันธุรกิจประเภทสินค้ำคงคลัง
กรรมสิทธ์ิของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จำกเดิม 100 ลำ้นบำท คงเหลือ 75 ลำ้นบำท 

3. น ำหลกัประกนัทำงธุรกิจ ประเภทสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝำกประจ ำ จ ำนวน 10 ลำ้นบำท กรรมสิทธ์ิของบริษทั ไทย
ลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ช ำระยอดคงคำ้งตัว๋สัญญำใชเ้งิน (Pomissory Note) และลดวงเงินตัว๋สัญญำ
ใชเ้งิน เหลือ 50 ลำ้นบำท 

4. อนุมติัวงเงินหนังสือค ้ำประกนักำรช ำระค่ำไฟฟ้ำเพ่ิมเติม จ ำนวน 0.20 ลำ้นบำท อตัรำค่ำธรรมเนียม 1.5% ต่อปี และมี
หลกัประกนัเดิม ดงัน้ี 

4.1 จ ำนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง กรรมสิทธ์ิของบริษทั 
4.2 จดทะเบียนสญัญำหลกัประกนัธุรกิจ ประเภทสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีกำรคำ้ กรรมสิทธ์ิของบริษทั จ ำนวน 

75 ลำ้นบำท 
4.3 จดทะเบียนสัญญำหลกัประกนัธุรกิจ ประเภทสินคำ้คงคลงั กรรมสิทธ์ิของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส 

(ประเทศไทย) จ ำกดั จ ำนวน 75 ลำ้นบำท 
4.4 บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นผูค้  ้ำประกนั 

5.  ยกเลิกวงเงิน Forward Contract จ ำนวน 17.307 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 
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26. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอืน่ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
31 ธันวำคม 

2563 
31 ธนัวำคม 

2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7.2) 23,770 6,446 512,302 422,584 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 155,393 163,876 126 126 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7.2) 1,051 4,936 9,787 10,538 
เจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 16,022 19,753 1,533 2,086 
เจำ้หน้ีคำ่ซ้ือทรัพยสิ์น 1,482 4,067 70 904 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหต ุ7.2) 21 12 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,930 7,364 12,930 7,364 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7.2) - - - - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย – กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,989 44,013 16,096 41,893 
ภำษีธุรกิจเฉพำะคำ้งจ่ำย 23,584 - 23,584 - 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 254,242 250,467 576,428 485,495 

27. เงนิกู้ยมืระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม  

2563 
31 ธันวำคม  

2562 
31 ธนัวำคม  

2563 
31 ธันวำคม  

2562 
เงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7.2) 291 276 - - 

เงินกูย้มืจำกบุคคลและกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,000 - 10,000 - 
รวม 10,291 276 10,000 - 

27.1 เงินกูย้มืจำกบุคคลและกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - 

บวก กูเ้พ่ิมระหวำ่งปี 45,000 

หกั จ่ำยช ำระระหวำ่งปี (35,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 10,000 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย          
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ                  
วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

 74 

เงินกูย้มืจำกบุคคลอ่ืนจ ำนวน 45 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้มืเงินกบักิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 5 สญัญำ ดงัน้ี 

สญัญำฉบบัท่ี 1 

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

สญัญำฉบบัท่ี 2 

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

สญัญำฉบบัท่ี 3 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดท้ ำสัญญำเงินกูย้ืมกับกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกัน มูลค่ำรวม 10 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 15 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระในวนัท่ี 24 กนัยำยน 2563 และบริษทัไดช้ ำระเงินตน้คืน 10 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี  
24 กนัยำยน 2563 

สญัญำฉบบัท่ี 4 

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

สญัญำฉบบัท่ี 5 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม 2563 บริษทัได้ท ำสัญญำเงินกูย้ืมกับกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกัน มูลค่ำรวม 10 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระในวนัท่ี 23 มีนำคม 2564 

28. เงนิกู้ยมืระยะยำว 

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

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
 2563 

31 ธนัวำคม 
 2562 

31 ธนัวำคม 
 2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

เงนิกู้ยมืระยะยำว     
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 537,102 527,066 525,474 527,066 
หกั : ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (525,838) (527,066) (525,474) (527,066) 

 11,264 - - - 
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28.1 เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 527,066 527,066 
บวก กูเ้พ่ิม 11,628 - 
หกั จ่ำยช ำระ (29,788) (29,788) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 28,228 28,228 
รวม 537,134 525,506 

ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตดับญัชี (32) (32) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 537,102 525,474 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

อตัรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 

31 ธนัวำคม  
2563 

31 ธนัวำคม  
2562 

31 ธนัวำคม  
2563 

31 ธนัวำคม  
2562 

JPY LIBOR (3 เดือน) 
บวกร้อยละ 3 

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

525,474 527,066 525,474 527,066 

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

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

2,907 - - - 

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

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

8,721 - - - 

รวม 537,102 527,066 525,474 527,066 

 เงินกูย้ืมดงักล่ำวจ ำนวน 1,785 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 525 ลำ้นบำท) มีเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญำให้บริษทัฯด ำเนินกำรจดจ ำนอง
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ และบริษทัฯตอ้งด ำเนินกำรจดจ ำนองทรัพยสิ์นในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำม
ร้อนใตพิ้ภพในประเทศญ่ีปุ่น จ ำน ำสญัญำซ้ือขำยไฟ จ ำน ำหุน้ของบริษทัเจำ้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ และจ ำน ำหรือโอนสิทธิ
ในบญัชีรำยไดค้่ำไฟฟ้ำจ ำนวน 4 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยโรงไฟฟ้ำ 8 แห่ง 
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 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วน
หน้ีสินตอ่ส่วนทุน เป็นตน้  

 เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2562 บริษทัไดรั้บหนงัสือแจง้กำรชะลอกำรใชสิ้ทธิ Call Default จำกธนำคำรผูใ้หกู้ ้สรุปไดด้งัน้ี จำก
กรณีท่ีบริษทัผิดนดัช ำระหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2562 จ ำนวน 319.50 ลำ้นบำท ซ่ึงถือเป็นเหตุผิดนดั/ผิดสัญญำกูเ้งินท่ีบริษทัไดล้ง
นำมไวต้่อธนำคำร ซ่ึงปัจจุบันธนำคำรจะยงัไม่ใชสิ้ทธิ Call Default จำกเหตุกำรณ์ท่ีบริษทัผิดนัดช ำระหุ้นกูต้ำมท่ีกล่ำว
ขำ้งตน้ โดยมีเง่ือนไขวำ่ หำกมีเหตุกำรณ์ใด ๆ ท่ีธนำคำรพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ อำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หน้ีท่ีบริษทัมีอยูต่่อธนำคำร อำทิเช่น (แต่ไม่จ ำกดัอยูเ่พียง) เจำ้หน้ีรำยอ่ืนของบริษทัใชสิ้ทธิเรียกคืนหน้ี หรือใชสิ้ทธิบงัคบั
ช ำระหน้ี เป็นตน้ ธนำคำรมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชสิ้ทธิในกำร Call Default กบับริษทัทนัที 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำกูย้ืมเงินได ้ซ่ึงถือ
เป็นกำรผิดเง่ือนไขตำมสญัญำเงินกู ้ท ำใหธ้นำคำรผูใ้หกู้มี้สิทธิเรียกเงินกูย้มืดงักล่ำวคืนทนัที  
ดงันั้น จึงแสดงเงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงิน จ ำนวน 1,785 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 525 ลำ้นบำท) เป็นหน้ีสินท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปีทั้งจ ำนวน  
เม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2564 ธนำคำรผูใ้ห้กูไ้ดแ้จง้ผลกำรอนุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขวงเงิน โดยขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้
ออกไปอีก 1 ปี 

บริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น ไดรั้บเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินในประเทศญ่ีปุ่น ใน
รูปแบบตัว๋สัญญำใชเ้งิน (Promissory Note) โดยแบ่งเป็น 2 วงเงิน จ ำนวนรวม 40 ลำ้นเยน ซ่ึงเป็นแนวทำงควำมช่วยเหลือ
ของรัฐบำลญ่ีปุ่นในกำรช่วยเหลือผูป้ระกอบกำรจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID – 19) 
นั้น โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือซ่อมแซมเคร่ืองจกัรในประเทศญ่ีปุ่น โดยวงเงินกูย้มืดงักล่ำว มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.46 – 1.55 
ต่อปี ครบก ำหนดวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2572 และ 15 มีนำคม 2581 

29. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 1,907 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16  
มำถือปฏิบติั (หมำยเหตุ 4.1) 

 
292 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 2,199 
เงินจ่ำยช ำระ (1,631) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 568 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (568) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี - 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำดงัน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
ภำยใน 1 ปี 2.49 2.23 1.13 1.49 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี - 0.23 - 0.23 
มูลคำ่ปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 2.49 2.46 1.13 1.72 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสญัญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 (หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,595 1,595 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 47 47 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น 1,318 1,172 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 42 42 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำพิจำรณำเป็นสญัญำบริกำร 3,683 550 

รวม 6,685 3,406 

30. หุ้นกู้ 

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

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
หุน้กู ้ 633,200 727,100 
หกั : ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (968) (5,836) 
หุน้กู ้– สุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ 632,232 721,264 
หกั : ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี (632,232) (721,264) 

หุน้กู ้– สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี - - 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
  (หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  727,100 
ออกหุน้กู ้  - 
ไถ่ถอนหุน้กู ้  (93,900) 
รวม  633,200 
หกั : ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี  (968) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   632,232 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ยอดคงเหลือของหุน้กูท่ี้ออกและเสนอขำยโดยบริษทัฯ จ ำนวน 633 ลำ้นบำท ซ่ึงเสนอขำยนกัลงทุน
ในวงจ ำกดั หุน้กูด้งักล่ำวก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มีรำยละเอียดท่ีส ำคญัดงัน้ี 

คร้ังท่ี วนัท่ีออกหุน้กู ้ จ ำนวนหน่วย 
มูลค่ำท่ีตรำ
ไวต้่อหน่วย มูลค่ำรวม อตัรำดอกเบ้ีย วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

   (บำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี)  
หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู*้  
2/2561 2 สิงหำคม 2561 255,600 1,000 320 7.75 2 กรกฎำคม 2564 
 
หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู*้ 

 

1/2561 8 พฤษภำคม 2561 170,000 1,000 200 7.00 8 พฤษภำคม 2564 
1/2562 21 มีนำคม 2562 207,600 1,000 208 8.50 18 มีนำคม 2564 

*ภำยใตข้อ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัตอ้งปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำร
ด ำรงอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

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

หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2561  

  ณ วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 บริษทัฯ ยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระหุน้กูท่ี้ครบก ำหนดดงักล่ำว 
  ทั้งน้ี ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี16/2562 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2562 มีมติแจง้เหตุกำรณ์กำรผดินดัไม่ช ำระหน้ี
หุน้กู ้คร้ังท่ี 2/2561 จ ำนวน 319.50 ลำ้นบำท โดยมีมติก ำหนดให้เรียกประชุมผูถื้อหุน้กูใ้นวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 เพือ่ขอขยำย
ระยะเวลำกำรช ำระไถ่ถอนเงินตน้หุ้นกูด้งักล่ำว ออกไป 330 วนั นบัแตว่นั ครบก ำหนดไถ่ถอน ซ่ึงจะครบก ำหนดไถ่ถอน
วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 โดยบริษทัจะช ำระดอกเบ้ียปกติของงวดวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 จ ำนวนประมำณ 5.71 ลำ้นบำท 
ในวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 และบริษทัจะขอแกไ้ขอตัรำดอกเบ้ียปกติจำกอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 ต่อปี เพ่ิมข้ึนอีกอตัรำร้อยละ 
0.5 ต่อปี เป็นอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี โดยบริษทัจะช ำระดอกเบ้ีย ท่ีจะไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อ   
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หุ้นกู้ในงวดถดัไปในวนัท่ี 2 พฤศจิกำยน 2562 จ ำนวนเงินประมำณ 6.11 ลำ้นบำท , วนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2563 จ ำนวนเงิน
ประมำณ 6.11 ลำ้นบำท และวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 จ ำนวนเงิน 10.18 ลำ้นบำท รวมเป็นดอกเบ้ียท่ีช ำระทั้งหมด
นบัแต่วนัท่ีครบก ำหนดช ำระ (วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562) ถึงวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 เป็นเงินจ ำนวน 22.39 ลำ้นบำท 
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2562 ผูถ้ือหุ้นกู ้1 รำย ไดย้ื่นฟ้องต่อศำลแพง่ 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 ำระไถ่ถอนเงินตน้ของหุน้กูน้ี้ออกไปถึงวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 หรือขยำยไป 330 วนั อตัรำดอกเบ้ีย 7.75% แต่ท่ีประชุม
ไม่อนุมติัผอ่นผนัยกเวน้อตัรำดอกเบ้ียผิดนดัช ำระ ตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 
เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2562 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรโอนเงินดอกเบ้ียผิดนดัในอตัรำ 2% (เพ่ิมเติมจำกท่ีบริษทัฯ จ่ำยไปแลว้ 
7.25%) ของหุน้กู ้ซ่ึงค ำนวณตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 5 กนัยำยน 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 0.61 ลำ้นบำท 
  ทั้งน้ี เหตุกำรณ์ผดินดัช ำระหน้ีจ ำนวนดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ก่อใหเ้กิดเหตุกำรณ์ผิดนดัช ำระหน้ีเงินในหุน้กูต้ำมท่ีก ำหนดไว้
ในตำมขอ้ก ำหนดสิทธิว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู้ของ หุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2561 และหุ้นกูค้ร้ังท่ี 
1/2562 ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุ้นกูเ้น่ืองจำกกำรผิดนดัช ำระหน้ี
เงินหรือกำรท่ีหน้ีเงินใดๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ถกูเรียกให้ถึงก ำหนดช ำระก่อนก ำหนดเดิมจะตอ้งมีจ ำนวนเงินรวมกนัเกินกวำ่ 
400 ลำ้นบำท หรือเงินสกลุอ่ืนท่ีมีจ ำนวนเทียบเท่ำ 
ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้คร้ังท่ี 1/2563 (หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2561) เม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี  

1. มีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้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 

ทั้งน้ีบริษทัไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พ่ิมเติมดงัน้ี 
บริษทัมีควำมประสงคจ์ะใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูบ้ำงส่วนก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน เป็นจ ำนวน 63,900,000 บำท (คิดเป็นอตัรำ 
20% ของหุ้นกูแ้ต่ละหน่วย แบ่งตำมสัดส่วนตำมจ ำนวนหุ้นกูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูถื้อครองอยู)่ ในวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2563 ซ่ึงเป็นกำร
ใชสิ้ทธิตำมขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ขอ้ 9.กำรไถ่ถอนหุน้กูแ้ละกำรซ้ือคืนหุน้กู ้ 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 12 มิถนุำยน 2563 บริษทัขอเล่ือนกำรใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูบ้ำงส่วนก่อนครบก ำหนดดงักล่ำวออกไปเป็นวนัท่ี 
2 กรกฎำคม 2563 ซ่ึงไม่ตรงกับท่ีได้แจง้ไวใ้นท่ีประชุม แต่ยงัคงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อก 
หุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ขอ้ 9.3 ท่ีระบุวำ่ “ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิในกำรไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน (และไม่วำ่ในครำว
เดียวหรือหลำยครำว) ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู”้ 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุน้กู ้จ  ำนวน 63,900,000 บำท 

ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้คร้ังท่ี 2/2563 (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561) เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2563 มีมติอนุมติัให้แกไ้ขขอ้ก ำหนด
สิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นและผูถื้อหุ้นกู ้โดยปรับเง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนจำกเดิม 3:1 เป็น 7:1 ตำม
ขอ้เสนอของผูอ้อกหุน้กูท่ี้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้
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ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้คร้ังท่ี 1/2564 (หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2561) เม่ือวนัท่ี 5 กมุภำพนัธ์ 2564 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 
1. มีมติอนุมติัให้ขยำยเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ออกไปอีก 2 ปี โดยแกไ้ขวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้จำกเดิม
วนัท่ี  2 กรกฎำคม 2564 เป็นวนัท่ี  2 กรกฎำคม 2566 โดยแบ่งช ำระคืนเงินต้นเป็นจ ำนวน 2 งวด คือ ว ันท่ี  
2 กรกฎำคม 2565 และวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2566 

2. มีมติอนุมติัให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงวนัช ำระดอกเบ้ียหุ้นกูเ้ป็น 2 คร้ัง โดยช ำระดอกเบ้ีย จำกเดิมทุกวนัท่ี 2 กรกฎำคม
, 2 พฤศจิกำยน, 2 กุมภำพันธ์ และ 2 พฤษภำคม ของทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู้ เป็นทุกวนัท่ี  2 พฤษภำคม และ  
2 พฤศจิกำยน ของทุกปีตลอดอำยหุุ้นกู ้และแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียหุ้นกู ้จำกเดิมอตัรำร้อยละ 7.75 ต่อปี 
เป็นอตัรำร้อยละ 7.83 ต่อปี  

3. มีมติอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 6 ค ำรับรอง ค ำรับประกนั และหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้โดยยกเลิก
ขอ้ 6.2.11 เง่ือนไขทำงกำรเงินท่ีก ำหนดวำ่ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด ำรงไวซ่ึ้งอตัรำส่วนของ “หน้ีสินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผู ้
ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ในอตัรำส่วนไม่เกิน 7:1 ณ วนัส้ินงวดบญัชีรำยไตรมำสหรือวนัส้ินปีบญัชีของ
ผูอ้อกหุ้นกูแ้ละอนุมติัให้เพ่ิมขอ้ก ำหนดสิทธิขอ้ 6.4.4 หนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูใ้นกำรไม่ก่อภำระเงินกูย้ืมท่ีมีภำระ
ดอกเบ้ีย เกินกวำ่จ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี บริษทัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พ่ิมเติม ดงัน้ี 
บริษทัน ำทรัพยสิ์นของบริษทัไดแ้ก่หุ้นสำมญับำงส่วนท่ีบริษทัถืออยู่ในบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั จ ำนวน 65,204,082 
หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั) มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท มูลค่ำทำง
บญัชี หุ้นละ 4.90 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวม 319.50 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำ 1.25 เท่ำของมูลค่ำหุ้นกูท่ี้ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดมำ
จ ำน ำกบัผูแ้ทนหุน้กูเ้พ่ือเป็นประกนักำรช ำระหน้ีหุน้กู ้

คดีควำมท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร 

คดคีวำมที ่1 
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2562 ผูถื้อหุ้นกู ้1 รำย ไดย้ื่นฟ้องต่อศำลชั้นตน้ ให้บริษทัจ่ำยช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียผิดนัด
จ ำนวนเงินรวม 4,098,438.39 บำท 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2562 ศำลชั้นตน้พิพำกษำให้บริษทัช ำระเงินจ ำนวน 4,000,000 บำท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียใน
อตัรำร้อยละ 9.25 ต่อปี นบัจำกวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระเสร็จ 
เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม 2563 บริษทัไดย้ืน่ค  ำร้องขอทุเลำกำรบงัคบัคดี และยื่นอุทธรณ์ค ำพพิำกษำต่อศำล ทั้งน้ีศำลอุทธรณ์
ไดน้ดัฟังค ำพิพำกษำในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2563 ศำลอุทธรณ์ได้มีค  ำพิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ แต่ให้แก้ไขกำรช ำระ
ดอกเบ้ียจำกเดิมคิดนับแต่วนัฟ้อง เป็น นับแต่วนัท่ี 6 กันยำยน 2562 เป็นตน้ไปจนกวำ่จะช ำระเสร็จ นอกจำกท่ีแกใ้ห้
เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพบั ดว้ยควำมเคำรพต่อค ำพิพำกษำของศำล
ชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ บริษัทฯ ไม่เห็นพอ้งด้วย เน่ืองจำกค ำพิพำกษำดังกล่ำวมิได้พิจำรณำพิพำกษำตำมนัยแห่ง 
ค ำพิพำกษำของศำลฎีกำท่ีเคยวำงแนววนิิจฉยัไว ้และบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิยืน่ฎีกำค ำพิพำกษำดงักล่ำวต่อศำลฎีกำต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดย้ื่นค ำร้องขออนุญำตฎีกำ ยื่นฎีกำ ยื่นค ำร้องขอทุเลำกำรบงัคบัคดี ทั้งน้ีศำลฎีกำ ได้
นดัฟังค ำสัง่ศำลฎีกำ ในวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ์ 2564  

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563 บริษทัไดย้ืน่ค  ำร้องขอใหง้ดกำรบงัคบัคดี 

เม่ือวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ์ 2564 ศำลจงัหวดัสมุทรสงครำมไดอ่้ำนค ำสัง่ของศำลฎีกำแลว้มีค ำสัง่ไม่อนุญำตใหฎี้กำ ยกค ำร้อง
ขอทุเลำกำรบงัคบั โดยผลจำกค ำสั่งดงักล่ำวท ำให้ค  ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ภำค 7 ถึงท่ีสุดตำมกฎหมำยในวนัท่ี 10 
กมุภำพนัธ์ 2564 น้ี และท ำให้บริษทัในฐำนะจ ำเลยมีหนำ้ท่ีช ำระดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 9.25 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 6 กนัยำยน 
2562 จนถึงวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 ของเงินตน้ 4,000,000 บำท และช ำระดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 9.25 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 3 
กรกฎำคม 2563 ของเงินตน้ 3,200,000 บำท จนกวำ่จะช ำระเสร็จ รวมทั้งหกัดว้ยดอกเบ้ียท่ีไดจ่้ำยช ำระไป 
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คดคีวำมที ่2 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2562 ผูถื้อหุ้นกูร้ำยท่ี 2 ไดย้ืน่ฟ้องต่อศำลชั้นตน้ใหบ้ริษทัจ่ำยช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียผดินดั
จ ำนวนเงินรวม 2,012,835.61 บำท ปัจจุบนัอยู่ระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลชั้นตน้ และก ำหนดนัดสืบพยำนโจทก์และ
จ ำเลยในวนัท่ี 23 มีนำคม 2563  
เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2563 ผูถื้อหุ้นกูร้ำยท่ี 2 ไดมี้กำรแต่งตั้งทนำยควำม และทนำยควำมของโจทกไ์ดย้ืน่ค  ำร้องขอเล่ือน
คดีอำ้งเหตุวำ่ ติดนดัสืบพยำนคดีท่ีนัดไวก่้อนแลว้ท่ีศำลอำญำ และขอเล่ือนคดีไป ซ่ึงบริษทัไม่คดัคำ้นกำรขอเล่ือนคดี 
และศำลไดก้ ำหนดนดัสืบพยำนโจทกใ์นวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2563 
เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2563 ศำลไดเ้ล่ือนก ำหนดนบัสืบพยำนโจทกแ์ละจ 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 ำระเงินแก่โจทก์ 1,600,000 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำ
ร้อยละ 9.25 ต่อปี นบัจำกวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไป จนกวำ่จะช ำระเสร็จแก่โจทก์ และดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 
9.25 ต่อปี ของเงินตน้ 2,000,000 บำท นบัจำกวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 เป็นตน้ไป จนกวำ่จะช ำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้น ำ
จ ำนวนดอกเบ้ียท่ีจ ำเลยช ำระใหแ้ก่โจทกแ์ลว้ไปหกัออกจำกดอกเบ้ียจ ำเลยช ำระแก่โจทกไ์ปแลว้  
เม่ือวนัท่ี 3 กมุภำพนัธ์ 2564 บริษทั ไดย้ืน่อุทธรณ์ค ำพิพำกษำ  ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ 
ทั้งน้ี ขอ้เท็จจริงของทั้ง 2 คดีขำ้งตน้ ท่ีโจทกฟ้์องบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ใหช้ ำระหน้ีอนัมีท่ีมำจำกมูลหน้ี หุน้กู้
ชุด “หุ้นกูข้องบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2561 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงผูอ้อก
หุ้นกูมี้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก 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 ำระเงินไม่วำ่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นกำรใชสิ้ทธิโดยชอบตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ เพื่อเรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู ้
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 ำหนดสิทธิของหุน้กูชุ้ดดงักล่ำวแลว้อีกดว้ย 
โดยในกำรประชุมผูถื้อหุ้นกูชุ้ดดงักล่ำวขำ้งตน้ ในวำระท่ี 2 พิจำรณำแผนขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้นกู ้ปรำกฏวำ่ ท่ี
ประชุมมีมติอนุมติัแผนขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้นกูต้ำมท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้สนอในวำระน้ี ซ่ึงเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้
ขอ้ก ำหนดสิทธิท่ีจะตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 75 ของจ ำนวนทั้งหมดของผูถื้อหุ้นกูท่ี้เขำ้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดว้ยขอ้เท็จจริงท่ี บริษทั พีพีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน)ในฐำนะผูอ้อกหุ้นกู ้ไดเ้รียกและจดัประชุมผูถื้อ
หุน้กูโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำย และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดสิทธิแลว้ เม่ือท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูไ้ดมี้มติอนุมติัแผนขยำยระยะเวลำ
กำรไถ่ถอนหุน้กูแ้ลว้ ตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ท่ี 11.2 ซ่ึงก ำหนดไวว้ำ่ “มติโดยชอบของท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูท่ี้เรียกประชุม 
และด ำเนินกำรประชุมโดยชอบมีผลใชบ้งัคบั และผกูพนัผูถื้อหุน้กูทุ้กรำยไม่วำ่จะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตำม” ดงันั้น 
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงอนุมติัขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้นกูชุ้ดดงักล่ำวน้ีแลว้ จึงมีผลผกูพนัผูถื้อหุ้นกูร้ำยท่ี 1 และ
ถือหุ้นกูร้ำยท่ี 2 ซ่ึงเป็นโจทก์ของทั้งสองคดีขำ้งตน้ ฉะนั้น บริษทัมีควำมเห็นวำ่ บริษทั พีพีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) มีขอ้
ต่อสูใ้นคดีท่ีถูกผูถื้อหุน้กูร้ำยท่ี 1 และถือหุน้กูร้ำยท่ี 2 ฟ้องในขอ้หำผิดสญัญำและเรียกใหช้ ำระหน้ีทั้งสองคดีขำ้งตน้อนัมี
เหตุชนะคดีได ้โดยท ำให ้บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ไม่มีภำระหน้ีท่ีจะตอ้งรับผิดช ำระหน้ีตำมค ำฟ้องทั้งสองคดี
ดงักล่ำว 
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หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561  

  ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำหุ้นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจ ำนวน 62.14 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตำมบญัชี 66.31 ลำ้นบำท) 
และจ ำน ำอสงัหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุนรำคำทุน 48 ลำ้นบำท ทั้งน้ีภำยใตข้อ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กู ้
บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น ใหมี้มูลค่ำของหลกัประกนัไม่นอ้ยกวำ่ 1.10 เท่ำของวงเงินกู ้

ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2562 มีมติรับหุ้นสำมญับริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั
(บริษทัยอ่ย)เป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติม จ ำนวน 7.50 ลำ้นหุน้ (มูลค่ำตำมบญัชี 75 ลำ้นบำท) 

ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้คร้ังท่ี 1/2563 (หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561) เม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2563 มีท่ีส ำคญัดงัน้ี 

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

2. มีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิและหนำ้ท่ีของหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้โดยใหไ้ถ่ถอนเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อ
ขำยท่ีบริษทัถือกรรมสิทธ์ิอยู่ ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 และบริษทัจะขำยหุ้นกูด้งักล่ำวผ่ำน
ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และน ำเงินดงักล่ำวทั้งจ ำนวนช ำระหน้ีใหก้บัผูถื้อหุน้กูจ้  ำนวน 60 ลำ้นบำท 

3. มีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูเ้ละผูถื้อหุน้กู ้โดยยกเวน้เง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วน
หน้ีสินต่อทุนจำกเดิมท่ีก ำหนดไวใ้นอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ำกับ 3:1 เป็นไม่ก ำหนดเง่ือนไขกำรด ำรง
สดัส่วนหน้ีสินต่อทุนดงักล่ำวอีกต่อไป 

ทั้งน้ีบริษทัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูเ้พ่ิมเติมดงัน้ี 
บริษทัมีควำมประสงคจ์ะใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้กูบ้ำงส่วนก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน เป็นจ ำนวน 30 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำ 
15% ของหุ้นกูแ้ต่ละหน่วย แบ่งตำมสัดส่วนตำมจ ำนวนหุ้นกูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูถื้อครองอยู)่ ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2563 ซ่ึงเป็น
กำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ก ำหนดวำ่ดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กู ้ขอ้ 10.กำรไถ่ถอนหุน้กูแ้ละกำรซ้ือคืนหุน้กู ้
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2563 บริษทัได้ใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูบ้ำงส่วน โดยช ำระเงินจ ำนวน 30 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็น
อตัรำส่วนร้อยละ 15 ของจ ำนวนหุ้นกูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรำยถือครองอยู ่พร้อมดว้ยอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี คิดเป็น 
2.88 ลำ้นบำท และค่ำธรรมเนียมในอตัรำร้อยละ 0.15 ของจ ำนวนเงินท่ีไดช้ ำระดงักล่ำวขำ้งตน้ จ ำนวน 0.05 ลำ้นบำท ซ่ึง
เป็นกำรใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุน้ก่อนครบก ำหนด และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดสิทธิวำ่ดว้ยผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถื้อหุน้กูข้อ้ 10.5  
ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนำยน 2563 มีมติติอนุมติัไถ่ถอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และท่ีดิน
เปล่ำ จงัหวดัสมุทรสงครำม รวมจ ำนวน 2 แปลง และหุ้นบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั ออกจำกกำรเป็นหลกัประกนั 
และน ำเคร่ืองจกัรมูลค่ำ 129.41 ลำ้นบำท ท่ีจงัหวดัสงขลำ มำจดจ ำนองเป็นหลกัประกนัแทน 
ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2564 (หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2561) เม่ือวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2564 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1. มีมติอนุมติัให้ขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ออกไปอีก 2 ปี โดยแกไ้ขวนัครบก ำหนดไถ่
ถอนหุ้นกู ้จำกเดิมวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2564 เป็นวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2566 โดยแบ่งช ำระคืนเงินตน้เป็น
จ ำนวน 2 งวด คือ วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2565 และวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2566 

2. มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงวนัช ำระดอกเบ้ียหุ้นกู ้ทุก 6 เดือน โดยช ำระดอกเบ้ีย จำกเดิมทุกวนัท่ี 
8 พฤษภำคม, 8 สิงหำคม, 8 พฤศจิกำยน และ 8 กุมภำพนัธ์ ของทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู ้เป็น ทุกวนัท่ี 8 
กุมภำพนัธ์ และวนัท่ี 8 สิงหำคม ของทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู ้และแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียหุ้นกู ้
จำกเดิมอตัรำร้อยละ 7 ต่อปี เป็นอตัรำร้อยละ 7.06 ตอ่ปี  

3. มีมติอนุมติัให้เปล่ียนแปลงสถำนท่ีตั้งเคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัหุ้นกูจ้ำกโรงงำนจงัหวดัสงขลำ
ยำ้ยมำติดตั้ งท่ีโรงงำนจังหวดัเพชรบุรี และให้น ำทะเบียนเคร่ืองจักรไปด ำเนินกำรจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงสถำนท่ีตั้งต่อส ำนกังำนทะเบียนเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2562 

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

ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กู ้คร้ังท่ี 1/2563 (หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2562) วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2563 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี  

มีมติอนุมติัให้แก้ไขขอ้ก ำหนดสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถื้อหุ้นกู้ โดยปรับเง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วน
หน้ีสินต่อทุนจำกเดิม 3:1 เป็น 7:1 ตำมขอ้เสนอของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูแ้ละก ำหนดเง่ือนไข
เพ่ิมเติมดว้ยวำ่หำกกำรด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนมีสัดส่วนมำกกวำ่ท่ีก ำหนดดงักล่ำวขำ้งตน้ ให้เสนอผูแ้ทนผูถื้อ
หุ้นกูพิ้จำรณำให้ควำมเห็นชอบภำยใตข้อบเขตตอ้งเป็นกรณีท่ีเกิดจำกผลกระทบจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์ละ
เงินลงทุนของบริษทัเท่ำนั้น 

  ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2564 (หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2562) เม่ือวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2564 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1. มีมติอนุมติัให้ขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้ก็ ออกไปอีก 2 ปี โดยแกไ้ขวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู ้จำก
เดิมวนัท่ี  18 มีนำคม 2564 เป็นวนัท่ี  18 มีนำคม 2566 โดยแบ่งช ำระคืนเงินต้นเป็นจ ำนวน 2 งวด คือวนัท่ี  
18 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 18 มีนำคม 2566 

2. มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงวนัช ำระดอกเบ้ียเป็นทุก 6 เดือน โดยช ำระดอกเบ้ีย จำกเดิมทุกวนัท่ี 21 มิถุนำยน
, 21 กนัยำยน, 21 ธันวำคม และ 21 มีนำคม ของทุกปีตลอดอำยหุุ้นกู ้เป็นวนัท่ี 21 มีนำคม และวนัท่ี 21 กนัยำยน 
ของทุกปีตลอดอำยขุองหุ้นกู ้และแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียหุ้นกู ้จำกเดิมอตัรำร้อยละ 8.50 ต่อปี เป็นอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 8.59 ต่อปี 

มีมติอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 7 ค ำรับรอง ค ำรับประกนั และหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้โดยยกเลิกขอ้ 7.2.11 เง่ือนไข
ทำงกำรเงินท่ีก ำหนดวำ่ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด ำรงไวซ่ึ้งอตัรำส่วนของ “หน้ีสินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผูถื้อหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ใน
อตัรำส่วนไม่เกิน 7:1 ณ วนัส้ินงวดบญัชีรำยไตรมำสหรือวนัส้ินปีบญัชีของผูอ้อกหุ้นกู ้และอนุมติัให้เพ่ิมขอ้ก ำหนดสิทธิขอ้ 7.4.4 
หนำ้ท่ีของผูอ้อกหุน้กูโ้ดยก ำหนดวำ่ ผูอ้อกหุน้กูต้กลงจะก่อภำระเงินกูย้มืท่ีมีภำระดอกเบ้ีย เกินกวำ่ 1,500 ลำ้นบำท 

แผนกำรจ่ำยช ำระหุน้กูท่ี้จะครบก ำหนดไถ่ถอนในอนำคต 
บริษทัจะด ำเนินกำรช ำระหน้ีดอกเบ้ียปกติและช ำระหน้ีไถ่ถอนหุน้กูภ้ำยในก ำหนดโดยมีแหล่งท่ีมำของกำรช ำระเงินดงัน้ี 

หุน้กูท่ี้ยงัไม่ครบก ำหนดไถ่ถอน (หน่วย : ลำ้นบำท) แหล่งท่ีมำของกำรช ำระเงิน 

คร้ังท่ี มูลคำ่ ครบก ำหนด บริษทัก ำหนดจะขำยหลกัทรัพยป์ระเภทตรำสำรทุน และขำยสินทรัพยท่ี์
ไม่ได้ใช้ด ำเนินกิจกำร รวมทั้ งน ำเงินจำกเงินทุนหมุนเวียนและสภำพ
คล่องของกิจกำรมำช ำระไถ่ถอนหุน้กู ้ต่อไป 

1/2561 170.00 8 พฤษภำคม 2566 

2/2561 255.60 2 กรกฎำคม 2566 

1/2562 207.60 18 มีนำคม 2566 

 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย          
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ                  
วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

 84 

31. หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

31 ธนัวำคม
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

เงินมดัจ ำรับจำกกำรขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ภิพ 174,408 165,564 - - 
อ่ืนๆ 3,837 13,303 1,029 9,727 
รวมหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 178,245 178,867 1,029 9,727 

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

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

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

เม่ือวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 PPSN Co., Ltd. และ Beppu Forest Power Co., Ltd.ไดท้ ำสญัญำ โดยมีขอ้ตกลงวำ่ Beppu Forest 
Power Co., Ltd. จะจ่ำยเงินมดัจ 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) ใหแ้ก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ภำยใน 15 วนันบัแตไ่ดรั้บช ำระเงิน 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 PPSN Co., Ltd. ไดท้ ำสญัญำขำยทรัพยสิ์นโครงกำรไฟฟ้ำจ 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 ำสญัญำ
น้ี และท ำบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมกำรท ำสญัญำขำยทรัพยสิ์นโครงกำรไฟฟ้ำจ 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
หมุนเวยีนอ่ืน 
เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎำคม 2562 PPSN Co., Ltd. ได้รับเอกสำรจำก Beppu Forest Power Co., Ltd. ให้ PPSN Co., Ltd.  จ่ำยเงิน
จ ำนวน 16.96  ลำ้นเยน (ประมำณ 4.75 ลำ้นบำท) ไปยงับริษทัสองแห่ง ซ่ึงเป็นเจำ้หน้ีของ Beppu Forest Power Co., Ltd. ซ่ึง
บริษทัไดจ่้ำยช ำระเงินดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน โดยแสดงไวภ้ำยใตบ้ญัชีสินทรัพยห์มนุเวยีนอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 22/2562 ไดพ้ิจำรณำควำมคืบหนำ้กำรขำยโรงไฟฟ้ำโครงกำร
พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่นจ ำนวน 15 โรง สรุปเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 

ตำมท่ีบริษทัฯ ไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2561 ในกำรขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่นจ ำนวน 15โรง 
โดยให้ขำยในรำคำโรงละ 320 ลำ้นเยน ตำมขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Memorandum of Understanding, MOU) ลงวนัท่ี 21 มิถุนำยน 
2561 และต่อมำปรำกฏวำ่ทำงบริษทัยอ่ยท่ีญ่ีปุ่นไปท ำสญัญำจ ำนวน 3 สญัญำ 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 ใหแ้ก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ภำยใน 15 วนันบัแต่ไดรั้บช ำระเงิน  

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

สญัญำท่ีสำมลงวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 มีคู่สัญญำ 4 ฝ่ำย คือ Beppu Forest Power Co., Ltd., PPSN Co., Ltd., Lena Power Station 
No.1 LLC. และบริษทั ซ่ึงตวัสญัญำน้ีไดล้งนำมโดย 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 รวมทั้ งส้ินเป็นจ ำนวน 4 โรง มูลค่ำรวม 800 ลำ้นเยน และไม่ได้กล่ำวถึงกำรโอนหุ้นจ ำนวน 25% ซ่ึงขดักับ
สญัญำฉบบัแรก 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดป้รึกษำกบัท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีประเทศญ่ีปุ่น ในกรณีของสญัญำท่ีสำม นั้นจะมีผลผกูพนักบับริษทัหรือไม่ ซ่ึงท่ี
ปรึกษำกฎหมำยไดมี้ Legal Opinion โดยใหข้อ้สรุปมำดงัน้ี 

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

2. กรณีบริษทัพิสูจน์ไดว้ำ่ บริษทัไม่ไดม้อบฉนัทะให้ทำง PPSN Co., Ltd. ลงนำมกระท ำสญัญำแทนตนเอง ก็จะไม่มีผลผูกพนั
บริษทั 

PPSN Co., Ltd.โดยอดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 2 ในขณะนั้น แจง้มำวำ่ในส่วนตวันั้นไม่ไดล้งนำมเอง แต่ทำงอดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 1 
ลงนำมแทน โดยทำงท่ีปรึกษำกฎหมำยญ่ีปุ่นแจ้งว่ำ ตำมกฎหมำยญ่ีปุ่นกรณีน้ีถือเป็นเร่ือง True Intention คือเร่ืองเจตนำท่ี
แทจ้ริงในกำรท ำสัญญำ หำกขดักบัเจตนำของผูล้งนำม สญัญำน้ีจะเป็นโมฆะ ซ่ึงถำ้พสูิจน์ไดว้ำ่อดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 2 ไม่ไดล้งนำม
ในสญัญำน้ีแต่เป็นอดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 1 ลงนำมแทน สญัญำน้ีก็จะไม่ผกูพนั PPSN Co., Ltd. เช่นกนั 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 22/2562 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวำคม 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 ำทั้ งจ ำนวน 600 ลำ้นเยน  
(หรือประมำณ 176 ลำ้นบำท) พร้อมทั้งให้รีบเร่งหำผูส้นใจลงทุนรำยอ่ืนต่อไป พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต 
และรับทรำบกำรท ำสญัญำโดยพลกำรของบริษทัยอ่ยท่ีประเทศญ่ีปุ่น 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย          
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ                  
วนัที ่31 ธันวำคม 2563 

 86 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2562 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือตำมมติท่ีประชุมใหก้บั Beppu Forest Power Co., Ltd. โดยสรุปดงัน้ี 

บริษทัยนืยนัท่ีจะขำยโรงไฟฟ้ำในรำคำโรงละ 320 ลำ้นเยน ไม่ยอมรับสัญญำท่ีทำง Beppu Forest Power Co., Ltd. ไดจ้ดัท ำข้ึนมำใน
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
จะยกเลิกสญัญำและยดึเงินมดัจ ำต่อไป 

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

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2363 มีมติรับทรำบควำมคืบหน้ำกำรขำยโรงไฟฟ้ำ
จ ำนวน 15 โครงกำร ปัจจุบัน Beppu Forest Power Co., Ltd. ยงัไม่ได้ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือให้กับบริษัท ดังนั้ นฝ่ำยบริหำรจะ
ด ำเนินกำรยดึเงินมดัจ ำจ ำนวน 600 ลำ้นเยน โดยจะด ำเนินกำรปรึกษำกบัท่ีปรึกษำกฎหมำย 

เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2563 PPSN Co., Ltd. ไดรั้บหนังสือจำก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซ่ึงเป็นคู่สัญญำท่ีจะเขำ้ซ้ือโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพของ 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 ลำ้นเยน โดย Beppu Forest 
Power Co., Ltd. จะจ่ำยเงิน 400 ลำ้นเยน ภำยใน 2 สัปดำห์ และท่ีเหลืออีก 400 ลำ้นเยน จ่ำยภำยใน 1 ปี ทั้ งน้ี โรงไฟฟ้ำ 4 โรงเป็น
ของ PPSN Co., Ltd. 2 โรง และอีก 2 โรงเป็นของ Lena Power Station No.1 LLC. โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. จะแจ้งยกเลิก
กำรซ้ือโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โรงของ Lena Power Station No.1 LLC. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 100% ของบริษทั 

และในวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2563 PPSN Co., Ltd. ไดรั้บ “หมำยเรียกให้มำรำยงำนตวัในวนัแถลงทำงวำจำคร้ังท่ี 1 และจดหมำยทวง
ถำมหนังสือตอบกลบั” 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 โดยนับตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2563 เป็นตน้ไป
จนกว่ำจะจ่ำยช ำระเสร็จและช ำระค่ำใชจ่้ำยในกำรฟ้องร้อง ทั้ งน้ี “หมำยเรียกให้มำรำยงำนตวัในวนัแถลงทำงวำจำคร้ังท่ี 1 และ
จดหมำยทวงถำมหนงัสือตอบกลบั” ก ำหนดให ้PPSN Co., Ltd. ยืน่ค  ำใหก้ำรในวนัท่ี 27 สิงหำคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2563 PPSN Co., Ltd. ไดรั้บค ำสั่งอำยดัทรัพยช์ัว่ครำว จำกศำลแขวงโตเกียวในประเทศญ่ีปุ่น จ ำนวน 2 ฉบบั 
โดยสำระสำคญัของค ำสัง่อำยดัทรัพยช์ัว่ครำวสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ค ำสัง่อำยดัทรัพยช์ัว่ครำว ฉบบัท่ี 1 ศำลมีค ำสั่งอำยดัท่ีดิน PPSN Co., Ltd. จ ำนวน 2 แปลง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้ำ จ ำนวน                 
1 โรงไฟฟ้ำ (โรงไฟฟ้ำ ยนิูต B) เป็นกำรชัว่ครำวโดยก ำหนดให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. วำงประกนั 300,000 เยน ทั้งน้ี 
หำก PPSN Co., Ltd. สำมำรถวำงเงินหลกัประกนัจ ำนวน 1,404,131 เยน PPSN Co., Ltd. สำมำรถขอระงับค ำสั่ง หรือถอน
ค ำสัง่อำยดัทรัพยช์ัว่ครำวได ้
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2. ค ำสั่งอำยดัทรัพย์ชั่วครำว ฉบับท่ี 2 ศำลมีค ำสั่งอำยดัรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำของโรงงำนไฟฟ้ำยูนิต B ตั้ งแต่วนัท่ี                 
17 กรกฎำคม 2563 ถึง 16 กรกฎำคม 2564 เป็นกำรชั่วครำวโดยก ำหนดให้  Beppu Forest Power Co., Ltd. วำงประกัน 
7,900,000 เยน ทั้ งน้ี หำก PPSN Co., Ltd. สำมำรถวำงเงินหลกัประกันจ ำนวน 39,433,306 เยน PPSN Co., Ltd. สำมำรถขอ
ระงบัค ำสัง่น้ี หรือถอนค ำสัง่อำยดัทรัพยช์ัว่ครำวได ้

ทั้งน้ี บริษทัไดม้อบหมำยให้ทนำยควำมท่ีรับผิดชอบคดี ยืน่ค  ำร้องคดัคำ้นค ำสัง่อำยดัทั้ง 2 ฉบบั ซ่ึงคำดวำ่จะสำมำรถด ำเนินกำรให้
แลว้เสร็จไดภ้ำยในไตรมำส 1 ปี 2564 

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 
เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2563 Beppu Forest Power Co., Ltd. และ PPSN Co., Ltd. ไดร้ำยงำนตวัต่อศำลตำมเวลำท่ีก ำหนด โดย Beppu 
Forest Power Co., Ltd. ไดแ้ถลงต่อศำลวำ่ Beppu Forest Power Co., Ltd. จะขอให้กำรเพ่ิมเติมอีก ศำลจึงไดก้ ำหนดให้ Beppu Forest 
Power Co., Ltd. ยื่นค ำโต้แย ้งค ำให้กำร ภำยในวันท่ี  5 กุมภำพันธ์ 2564 โดยก ำหนดวันนัดพิจำรณำคดีคร้ังท่ี  4 ในวันท่ี                     
15 กมุภำพนัธ์ 2564 
เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 PPSN Co., Ltd. และ Beppu Forest Power Co., Ltd. ไดใ้ห้กำรต่อศำลและด ำเนินกำรช้ีแจงขอ้มูลต่อ
ศำลแลว้ โดยก ำหนดวนันดัพิจำรณำคดีคร้ังท่ี 5 ในวนัท่ี 13 เมษำยน 2564 

บริษทัไดแ้จง้เก่ียวกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวแก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 

บริษทัยงัไม่เคยมีมติใหบ้ริษทัยอ่ยโอนกรรมสิทธ์ิโรงไฟฟ้ำให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. เน่ืองจำก Beppu Forest Power 
Co., Ltd. ยงัไม่ไดช้ ำระเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 4,200 ลำ้นเยน (หรือประมำณ 1,143 ลำ้นบำท) ให้แก่บริษทั ภำยในก ำหนด
ระยะเวลำท่ีได้เคยตกลงกับบริษัทไวก่้อนหน้ำน้ี (30 มิถุนำยน 2562) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัได้มีมติ เม่ือวนัท่ี 23 
ธนัวำคม 2562 ให้ฝ่ำยบริหำรเร่งรัดจดัส่งหนงัสือแจง้ให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. ช ำระเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 4,200 
ลำ้นเยน ให้แก่บริษทัฯ และรับโอนโรงไฟฟ้ำตำมเง่ือนไขท่ีได้เคยตกลงกนัให้แลว้เสร็จ ภำยในวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 จนถึง
ปัจจุบนั Beppu Forest Power Co., Ltd. ก็ยงัเพิกเฉยไม่ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือ ทั้งน้ี บริษทัไดด้ ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย 
เพื่อยดึเงินมดัจ ำจ ำนวน 600 ลำ้นเยน แลว้ 

ทั้งน้ีบริษทัขอช้ีแจง้วำ่บริษทัไม่ทรำบสำเหตุท่ี 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. ระบุวำ่ไดมี้กำรจ่ำยช ำระหน้ีค่ำธุรกรรมซ้ือขำยโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 400 ลำ้นเยน ในส่วนโรงไฟฟ้ำของ P-
Power จ ำนวน 2 แห่งให้แก่ PPSN Co., Ltd. ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ Beppu Forest Power Co., Ltd. จึงไดแ้จง้กำรเพิกถอนกำร
ซ้ือโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โรงของ Lena Power Station No.1 LLC. และ Beppu Forest Power Co., Ltd. ไดข้อให้ศำลพิพำกษำให ้
PPSN Co., Ltd. จ ำนวน 2 โรงท่ี Beppu Forest Power Co., Ltd. ระบุวำ่ไดมี้กำรจ่ำยช ำระหน้ีคำ่ธุรกรรมซ้ือขำยจ ำนวน 400 ลำ้น
เยน วำ่ 

1. ให้ PPSN Co., Ltd. ช ำระเงินค่ำไฟฟ้ำ ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน 2562 ถึงเดือนมิถุนำยน 2563 คิดเป็นเงินจ ำนวน 
40,540,542 เยน พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำ 3% ต่อปี โดยนับตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2563 ไปจนกวำ่จะจ่ำยช ำระเสร็จ
ส้ินให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ส่วนค่ำไฟฟ้ำภำยหลังจำกเดือนมิถุนำยน 2563 จะตอ้งรอค ำสั่งจำกศำล
ต่อไป 

2. ให ้PPSN Co., Ltd. รับภำระค่ำใชจ่้ำยในกำรฟ้องร้อง 
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ทั้งน้ี Beppu Forest Power Co., Ltd. มิไดเ้รียกร้องให้ PPSN Co., Ltd. คืนเงินจ ำนวน 400 ลำ้นเยน ซ่ึงบริษทัไม่ทรำบสำเหตุท่ี 
Beppu Forest Power Co., Ltd. ไม่ไดเ้รียกร้องในส่วนน้ี อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบอยู่
ในระหวำ่งรอใหท่ี้ปรึกษำกฎหมำย และทนำยควำมใหค้วำมเห็นและวำงกลยทุธ์เพื่อด ำเนินคดีต่อไป 

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

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

32. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  

จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน และโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนซ่ึงไดแ้ก่โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 27,093 19,434 12,583 19,434 
รับ (โอน) ผลประโยชน์พนกังำนใหแ้ก่บริษทัยอ่ย - - 751 (10,538) 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
   ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  4,183 3,438 2,080 1,792 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 726 626 362 289 
ตน้ทุนในอดีต - - 730 - 

  ตน้ทุนบริกำรในอดีตเน่ืองจำกเปล่ียนแผนผลประโยชน ์ 1,624 4,070 395 1,826 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
  ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
  ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงินและ       
ประชำกรศำสตร์ 3,778 - 1,620 - 

  ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (867) - (973) - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (815) (475) (330) (220) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 35,722 27,093 17,218 12,583 
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ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 2563 2562 
ตน้ทุนขำย 3,354 1,733 - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 3,179 6,401 3,566 3,907 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 6,533 8,134 3,566 3,907 

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

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 0.53 – 2.97 1.76 – 4.38 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  5  5 – 6.50 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  0.00 – 35.00 0.00 – 30.00 
อตัรำมรณะ 100 ของตำรำง 

มรณะไทย พ.ศ.2560  
100 ของตำรำง 

มรณะไทย พ.ศ.2560  

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

ต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2563 2562 
 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัรำคิดลด (เพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละ 1) (3,499) 4,022 (2,615) 3,015 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละ 1) 3,556 (3,117) 2,926 (2,565) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (เพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละ 20) (2,427) 3,028 (2,287) 2,903 
อตัรำมรณะ (เพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละ 1) 130 (146) 93 (103) 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 
 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัรำคิดลด (เพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละ 1) (1,649) 1,874 (1,304) 1,499 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละ 1) 1,701 (1,509) 1,489 (1,311) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (เพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละ 20) (957) 1,179 (1,041) 1,277 
อตัรำมรณะ (เพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละ 1) 52 (58) 28 (43) 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจไม่ได้แสดงถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
เน่ืองจำกเป็นกำรยำกท่ีกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนตำ่งๆท่ีเกิดข้ึนแยกตำ่งหำกจำกขอ้สมมติฐำนอ่ืนซ่ึงอำจมีควำมสมัพนัธ์กนั 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินผลประโยชน์ท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำยใน 1 ปี 840  350 

มำกกวำ่ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 10,054  5,614 

เกินกวำ่ 5 ปี 94,374  42,365 

33. ส ำรองตำมกฎหมำย 

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

34. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 155,202 166,158 73,780 72,110 
ค่ำเส่ือมรำคำ 105,332 117,639 5,305 4,581 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 10,027 27,762 67 67 
วตัถดิุบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,053 1,426,396 - - 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 29,003 20,772 (43,600) 12,361 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 67,443 102,855 225,179 392,685 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 3,000 394,547 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตเงินจ่ำยล่วงหนำ้โครงกำรริเวอร์ไซด ์ - 14,743 - 14,743 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ้ ำพรุ้อน - 33,113 - - 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตเงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับลงทุน

โครงกำรพลงังำนลม - 64,089 - - 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตเงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับโรงไฟฟ้ำ

พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ - 28,422 - - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำท่ีดิน - 7,311 - - 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำอำคำรและอุปกรณ์ 20,263 158,956 - - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 94,313 223,363 - - 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำค่ำควำมนิยม 6,761 47,941 - - 

35. ภำษีเงนิได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 

 
2562 

(ปรับปรุงใหม)่ 
2563 

 
2562 

(ปรับปรุงใหม่) 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน :     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 22,794 27,849 - - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี :      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง     
   ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชัว่ครำว (27,312) (137,238) (15,761) (97,703) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (4,518) (109,389) (15,761) (97,703) 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (ก ำไร) ขำดทุน                                              

จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 107 135,119 107 135,119 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั(ก ำไร) ขำดทุน                                                             

จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 130 - 130 - 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร  
     จำกกำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวร                                                  - 66,236 - 17,542 
 237 201,355 237 152,661 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 
 

2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

2563 
 

2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 20,719 19,438 20,719 19,438 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ - 82 - 82 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ - - - - 
มูลค่ำยติุธรรมของอปุกรณ์จำกกำรรวมธุรกิจ - 4,084 - - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 3,444 2,516 3,444 2,516 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง       
    มูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 23,050 16,196 23,050 16,196 
ขำดทุนสะสม 10,492 10,492 10,492 10,492 
รวม 57,705 52,808 57,705 48,724 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - 30 - 30 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้ำกกำรรวมธุรกิจ - 15,042 - - 
   ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัหำเงินกูแ้ละกำรออกหุน้กู ้

   รอตดับญัชี 200 1,300 200 1,300 
   ก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวร                                                  66,238 66,238 17,544 17,544 
ส่วนเกินจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 10,541 16,214 10,541 16,214 
รวม 76,979 98,824 28,285 35,088 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัยอ่ยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้ ำนวน 502 ลำ้น
เยน (2562 : 359 ลำ้นเยน) ท่ีบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ
บริษทัยอ่ยอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้ำ้งตน้มำใช้
ประโยชน์ได ้ 
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัยอ่ยจ ำนวน 138 ลำ้นเยน จะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ภำยในปี 2569 

36. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส 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
ไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้จะตอ้งไม่เกินมูลค่ำเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนและไดรั้บลดหยอ่นอำกรขำเขำ้
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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 สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (ส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1856 (2)/2556 เร่ิมมีรำยไดเ้ม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2561 
และส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1131 (2)/2558 เร่ิมมีรำยไดเ้ม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558) โดยจ ำนวนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ท่ีได้รับยกเวน้จะตอ้งไม่เกินมูลค่ำเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนและได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับ
เคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมติัและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุน้ ซ่ึงจ่ำยจำกก ำไร
ของกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและไดรั้บอนุญำตให้หกัเงินลงทุนใน
กำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ  

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 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
สตัวห์รือส่วนผสมอำหำรสัตวข์องบริษทั ให้กบับริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 7.4 

รำยไดข้องบริษทัฯจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำย       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 305,864 487,665 1,357,972 1,560,228 1,663,836 2,047,893 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ - - - 71,523 - 71,523 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 305,864 487,665 1,357,972 1,631,751 1,663,836 2,119,416 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม รวม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำย       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ - - 1,253,316 1,775,449 1,253,316 1,775,449 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ - - - - - - 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย - - 1,253,316 1,775,449 1,253,316 1,775,449 
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37. ทุนเรือนหุ้น  

37.1 ปี 2562 

1. ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 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 
หุน้ มูลคำ่ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

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

1.3 มีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เฉพำะส่วนท่ีจะจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน
กำรถือหุน้ (RO) กล่ำวคือจ ำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุน้ โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี “อนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จ ำนวน 281,525,344 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 563,050,687 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
844,576,031 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 281,525,344 หุน้ มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท” 

1.4 มีมติอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2562 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
1.5 มีมติอนุมติักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 281,525,344 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท ให้แก่ผูถื้อหุ้น

เดิมตำมสดัส่วน (Right Offering: RO) 

กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering: RO) มีรำยละเอียดดงัน้ี 

จดัสรรใหแ้ก่ 
จ ำนวนหุน้  

(หุน้) 
อตัรำส่วน  

(เดิม : ใหม่) 
รำคำขำย  

(บำทต่อหุน้) 
วนั เวลำ จองซ้ือ และ

ช ำระเงินค่ำหุน้ 

ผูถื้อหุน้เดิม ไม่เกิน 
281,525,344 หุน้ 

2 หุน้สำมญัเดิม  
: 1 หุน้ สำมญัใหม่ 

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 หุน้ คิดเป็นมูลค่ำ 250,002,694 บำท มีผลใหบ้ริษทัไดจ้ดทะเบียนทุนท่ีออกจ ำหน่ำยและช ำระแลว้จำก
จ ำนวน 563 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุน้สำมญั 563 ลำ้นหุน้ มูลคำ่หุน้ละ 1 บำท) เป็นจ ำนวน 688 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุน้สำมญั 
688 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท) กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยใ์นวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2562  

2. ตำมมติท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 10 มิถนุำยน 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 มูลคำ่ท่ีตรำไว้
หุน้ละ 1 บำท 

2.2 มีมติอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2562 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
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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
หุน้ละ 1 บำท  

2.4 มีมติอนุมติักำรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ  

ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนำยน 2562 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

37.2 ปี 2563 

1. ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 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
ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

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

38. ใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ 

ตำมท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั พพีี 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 ำคญัแสดงสิทธิให้ปัดท้ิง และก ำหนดให้วนัท่ี 17 กรกฎำคม 2562 
เป็นวนัท่ีใชก้ ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในกำรจองซ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำว (Record Date) นั้น 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 4 หรือ PPPM-W4 มีรำยละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) รุ่นท่ี 4 ท่ี
จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมของบริษทัในอตัรำส่วน 3 หุ้น สำมญัเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรือ “PPPM-W4”) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออก 
และเสนอขำย 

ไม่เกิน 229,350,678 หน่วย 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ส ำรองเพื่ อ 
รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

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 
(มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1.00 บำท) 

วธีิกำรเสนอขำย เป็นกำรจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมของบริษทัฯ ในอตัรำส่วน 3 หุ้น สำมญัเดิม ต่อ 1 
หน่วย (ในกรณีท่ีมีเศษ ให้ปัดเศษท้ิง) ทั้ งน้ี บริษทัฯ ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นสำมญัของ
บริษทัฯ ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี (Record Date) ในวนัท่ี 
17 กรกฎำคม 2562 
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รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 

อำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัตั้งแตว่นัท่ีออกและเสนอขำย 

วันที่ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

วนัท่ี 23 กนัยำยน 2562  

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

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

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัไดทุ้กปี ปีละ 1 คร้ัง ในวนัท ำกำรสุดทำ้ย
ของเดือนตุลำคมของทุกปี ระหวำ่งเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
โดยก ำหนดวนัก ำหนดใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือ วนัพฤหัสบดีท่ี 31 ตุลำคม 2562 และวนัก ำหนดใช้
สิทธิคร้ัง สุดทำ้ยจะตรงกบัวนัท่ีใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยคุรบ 5 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส ำคญั
แสดงสิทธิ (“วนัก ำหนดใชสิ้ทธิ”) ในกรณีท่ีวนัก ำหนดใชสิ้ทธิไม่ตรงกบัวนัท ำกำรของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย ให้เล่ือนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิในคร้ังนั้นเป็นวนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อน 
หนำ้วนัก ำหนดใชสิ้ทธิดงักล่ำว 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน 
กำรใช้สิทธิ 

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

วนัส้ินสุดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2567 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯ จะยื่นค ำขออนุญำตน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย ์

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกดิจำก 
กำรใช้สิทธิ 

บริษทัฯ จะน ำหุน้สำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออก และเสนอขำย
ในคร้ังน้ี เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์
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39. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงัน้ี 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 

 
2562 

(ปรับปรุงใหม่) 
2563 

 
2562 

(ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับำท) (329,577) (1,463,201) (324,809) (1,595,684) 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 688,066 563,051 688,066 563,051 
ผลกระทบจำกหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งปี - 60,277 - 60,277 
จ ำนวนหุน้สำมญัโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั 688,066 623,328 688,066 623,328 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท : หุน้) (0.4790) (2.3474) (0.4721) (2.5599) 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งปีปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมติวำ่หุน้สำมญั
เทียบเท่ำปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสำมญัทั้งหมด บริษทัมีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด คือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 
ซ่ึงบริษทัค ำนวณจ ำนวนหุน้เทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมลูค่ำยติุธรรมซ่ึงข้ึนอยูก่บัมูลค่ำท่ีเป็นตวัเงินของรำคำตำมสิทธิ
ซ้ือหุ้นท่ีมำพร้อมกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (ก ำหนดจำกรำคำถวัเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษทัในระหวำ่งปี) 
กำรค ำนวณน้ีท ำข้ึนเพื่อก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกบัหุ้นสำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรค ำนวณก ำไร 
(ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีกำรปรับปรุงก ำไรสุทธิแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไม่ไดค้  ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมญัมีรำคำต ่ำกว่ำรำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สำมญั     

40. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มลูส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัคือคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์
และบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 
1. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสตัวน์ ้ ำ 
2. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสตัวเ์ล้ียง 
3. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 
 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรตดัสินใจ

เก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำ
จำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนใน
งบกำรเงิน 

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบั
บุคคลภำยนอก 
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 ขอ้มูลรำยไดแ้ละขำดทุนของส่วนงำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัตอ่ไปน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ส่วนงำนในประเทศ ส่วนงำนต่ำงประเทศ  
 ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสตัว์

น ้ำ 
ส่วนงำนธุรกิจ 

ผลิตอำหำรสตัวเ์ล้ียง 
ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำ รวมส่วนงำน 
 

ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

 2563 
 

2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

2563 
 

2562 
 

2563 
 

2562 
(ปรับปรุงใหม่) 

รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกคำ้ภำยนอก 2,338 3,451 322 194 35 85 2,695 3,730 (1,031) (1,611) 1,664 2,119 

รวมรำยได้ 2,338 3,451 322 194 35 85 2,695 3,730 (1,031) (1,611) 1,664 2,119 

ผลกำรด ำเนินงำน             
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 34 70 10 14 (124) (50) (80) 34 16 (18) (64) 16 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์           - (771) 
ดอกเบ้ียรับ           2 2 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) อ่ืน           29 (694) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน           3 - 
ค่ำเผ่ือดอ้ยค่ำ           (187) - 
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม           (32) - 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม           - - 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน            (86) (125) 

ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้           (335) (1,572) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้           5 109 
ขำดทุนส ำหรับปี           (330) (1,463) 
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ขอ้มลูเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 2563 2562 
ไทย 1,642,417 2,047,893 
ญ่ีปุ่น 21,419 71,267 
รวม 1,663,836 2,119,160 
   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   
(ไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงิน สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี สินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และสิทธิตำม
สญัญำประกนัภยั) 

 (หน่วย : พนับำท) 
 2563 2562 
ไทย 993,036 1,007,451 
ญ่ีปุ่น 445,879 581,357 
รวม 1,438,915 1,588,808 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2563 และ 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยได้
ของกิจกำร 

41. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
โดยบริษัทฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
น้ีบริหำรโดยบริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำน
ตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวำ่งปี 2563 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2562 : 
1 ลำ้นบำท) 

42. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

42.1 สัญญำขำยไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศมีสัญญำขำยไฟฟ้ำกบับริษทัแห่งหน่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัโดยสัญญำ
ดงักล่ำวมีอำย ุ15 ปี นบัตั้งแต่ก ำหนดกำรเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย ์ปริมำณกำรขำยและรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีระบุไว้
ในสญัญำ  

42.2 สัญญำรับบริกำรน ำ้พุร้อน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัยอ่ยหลำยแห่งในต่ำงประเทศมีภำระผกูพนัตำมสญัญำรับบริกำรน ้ ำพุร้อนกบับริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.4 ลำ้นเยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำย ุ15 ปี นบัตั้งแต่
วนัเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์

ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และเดือนมกรำคม 2561 บริษทัย่อยไดเ้ขำ้ลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจเพื่อยกเวน้ค่ำบริกำร
น ้ ำพรุ้อนกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว ตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญำ 
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42.3 สัญญำจ้ำงบริหำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศมีภำระผกูพนัตำมสัญญำจำ้งบริหำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ
กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ลำ้นเยนต่อเดือน ต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำยุ 5 ปี 
นบัตั้งแต่ไดรั้บมอบโครงกำร โดยสำมำรถต่อสญัญำไดอี้กคร้ังละ 5 ปี ซ่ึงมีระยะเวลำสูงสุด 15 ปี ภำยใตเ้ง่ือนไขเดิม 

42.4 สัญญำก ำหนดสิทธิใช้พืน้ที ่

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ มีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำก ำหนดสิทธิใชพ้ื้นท่ีกับ
บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนลมเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ลำ้นเยนต่อเดือน
ต่อโรงไฟฟ้ำ สญัญำดงักล่ำวมีอำย ุ21 ปีนบัแต่วนัลงนำมในสญัญำ 

42.5 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ  2,351 ลำ้นเยน (31 ธันวำคม 
2562 : 2,351 ลำ้นเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

42.6 กำรค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ เหลืออยู่
เป็นจ ำนวน 18 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2562 : 18 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพือ่ค  ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ ค ้ำประกนัเลตเตอร์ออฟเครดิต และค ้ำ
ประกนักำรซ้ือวตัถุดิบ 

43. เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

43.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

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

ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 

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

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินฝำกธนำคำรท่ีมี
ภำระค ้ำประกนั เงินลงทุน เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มืระยะสั้น เงินกูย้มืระยะยำว หุน้กู ้และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว สินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯมีอตัรำดอกเบ้ียท่ี ปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถ
แยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลง    
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
             (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - - - 38 45 - 1 38 46 0.0 – 0.6 0.0 – 0.6 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 193 285 193 285 - - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 18 18 - - - - - - - - 18 18 0.9 0.9 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - - - - 3 - 3 - - - 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - - - - - - - - - 88 - 88 - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่ 

เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั - - - - - - - - 46 - 46 - - - 
เงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 63 - - - - - - - - - 63 3.0 3.0 
 18 81 - - - - 38 45 242 374 298 500   
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ               
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 84 187 - - - - - - - - 84 187 4.5 - 7.5 4.5 - 7.5 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - - - 254 250 254 250 - - 
เงินกูย้มืระยะยำว 526 527 3 - 8 - - - - - 537 527 -JPY LIBOR (3เดือน) บวก 

ร้อยละ 3 
-อตัรำร้อยละ 0.46 และ 0.65ต่อ
ปี หลงัจำกวนัท่ีในสญัญำกูย้มื 
3 ปี คิดในอตัรำร้อยละ 1.36 
และ 1.55 ต่อปี 

JPY LIBOR 
(3เดือน) บวกร้อย

ละ 3 

หุ้นกู ้ 632 515 - 206 - - - - - - 632 721 6.3 – 7.25 6.3 – 7.25 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1 1 - 1 - - - - - - 1 2 1.17 – 5.12 1.17 – 5.12 
 1,243 1,230 3 207 8 - - - 254 250 1,508 1,687   
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 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลง    
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
             (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - - - 30 16 - 1 30 17 0.0 – 0.05 0.0 – 0.05 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 115 279 115 279 - - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - - - - - - - - - - 0.9 0.9 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - - - - 3 - 3 - - - 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - - - - - - - - - 88 - 88 - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่ 

เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั - - - - - - - - 46 - 46 - - - 
เงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 168 374 - - - - - - 168 374 2.5 – 8.0 2.5 – 8.0 
 - - 168 374 - - 30 16 164 368 362 758   
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ               
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 60 164 - - - - - - - - 60 164 4.5 – 7.5 4.5 – 7.5 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - - - 576 485 576 485 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน 10 - - - - - - - - - 10 - 6.5 – 15 - 
เงินกูย้มืระยะยำว 525 527 - - - - - - - - 525 527 JPY LIBOR 

(3เดือน) บวก
ร้อยละ 3 

JPY LIBOR 
(3เดือน) บวก
ร้อยละ 3 

หุ้นกู ้ 623 515 - 206 - - - - - - 623 721 6.3 – 7.25 6.3 – 7.25 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1 1 - 1 - - - - - - 1 2 1.17 – 5.12 1.17 – 5.12 
 1,219 1,207 - 207 - - - - 576 485 1,795 1,899   
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43.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัฯไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 
สกลุเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน  อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 31.29 30.51 
เยน 1,825 1,886 0.29 0.28 

43.3 มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 

มูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช ำระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนกนั และสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ ในลกัษณะของผูท่ี้
ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐำนในกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรมไดเ้ปิดเผยในหมำยตุท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้นแสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินแต่ละประเภท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรหรือ
ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 38,392 38,392 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  - - 193,114 193,114 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - - - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 12 - 12 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,450 - - 3,450 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมนุเวยีนท่ีไม่ใช่เงินสด

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 

- 
 

46,127 
 

- 
 

46,127 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 17,980 17,980 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 3,450 46,139 249,486 299,075 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรหรือ
ขำดทุน 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 30,317 30,317 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  - - 114,535 114,535 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน - 12 - 12 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 3,450 - - 3,450 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำว - - 168,014 168,014 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนท่ีไม่ใช่เงินสด

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 

- 
 

46,127 
 

- 
 

46,127 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 202 202 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 3,450 46,139 313,068 362,657 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัและบริษทัย่อยไม่ไดก้ ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

43.4 กำรก ำหนดมูลค่ำยุตธิรรม 

นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก ำหนดให้มีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมทั้ งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมหมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินในรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ วตัถปุระสงคข์องกำรวดัมูลค่ำและ/หรือ
กำรเปิดเผยมลูค่ำยติุธรรมถูกก ำหนดโดยวธีิตอ่ไปน้ี   

มูลค่ำยุติธรรมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่ำท่ี
ใกลเ้คียงกบัรำคำท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตรำสำรทุนเผื่อขำยพิจำรณำโดยอำ้งอิงกบัรำคำเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รำยงำน 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวเป็นมูลค่ำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจำกส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินเหล่ำน้ีมีดอกเบ้ียในอตัรำตลำด 

ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีกล่ำวขำ้งตน้มีมูลค่ำตำมบญัชีและมลูคำ่ยติุธรรม  

 

 

 

 

 

 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย       
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ                   
วนัที ่31 ธันวำคม 2563 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลคำ่ยติุธรรมดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีว ัดมูลค่ำด้วย

มูลค่ ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

       
ตรำสำรทนุ 46 84 - - - - 46 84 
ตรำสำรหน้ี* - - 0.01 0.03 - - 0.01 0.03 

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - - 135 167 - - 135 167 
ท่ีดินตำมรำคำท่ีตีใหม่ - - 430 436 - - 430 436 

* ระดบั 2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใชร้ำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2562 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
สินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย

มูลค่ ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

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

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - - 135 167 - - 135 167 
ท่ีดินตำมรำคำท่ีตีใหม ่ - - 100 100 - - 100 100 

* ระดบั 2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใชร้ำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

ในระหว่ำงปัจจุบันไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

44. กำรบริหำรจดักำรทุน 

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อสนับสนุน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้นโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 24.99 : 1 (31 ธนัวำคม 2562: 4.53 : 1) และเฉพำะบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 5.51 : 1    
( 31 ธนัวำคม 2562: 2.80 : 1 )  

45. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 


