
 
 
 

 
 
 
 

บริษทั  พีพี ไพร์ม จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษทัย่อย 
 
 
 

 
 

งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนำยน 2564 
 

และ 
 

รำยงำนกำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน)  
 

(1) ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนรวมและ งบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผูถ้ือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินรวมแบบย่อของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทำนข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะของ
บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูร้ับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนอข้อมูล
ทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่วนข้ำพเจ้ำ
เป็นผูร้ับผิดชอบ ในกำรให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

(2) ยกเวน้เร่ืองท่ีจะกล่ำวไวใ้นวรรคถดัไป ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบัติงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 
“กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญำตของกิจกำร” กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบดว้ย 
กำรใชว้ิธีกำรสอบถำมบุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูร้ับผิดชอบดำ้นกำรเงินและบัญชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำร
สอบทำนอื่น กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ท ำให้ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถ
ไดค้วำมเช่ือมัน่ว่ำจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็นต่อ
ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน 

 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข  
 

(3) ผลผูกพนัของสัญญำขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพที่ประเทศญ่ีปุ่ น 
ตำมที่ได้กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมข้อ 25 เม่ือวนัที่ 21 มิถุนำยน 2561 บริษทัย่อย

แห่งหน่ึง ได้ท ำข้อตกลงเบ้ืองต้น (Memorandum of Understanding, MOU) กับผู ้ซ้ือรำยท่ีหน่ึง ในกำรขำยโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพที่ประเทศญ่ีปุ่ นจ ำนวน 15 โรง ในรำคำโรงละ 320 ลำ้นเยน มูลค่ำรวมทั้งส้ิน 4,800 ลำ้นเยน โดย
บริษทัย่อยได้รับช ำระเงินมัดจ ำจ ำนวน 200 ล้ำนเยน และส่วนที่เหลืออีกจ ำนวน 4,600 ล้ำนเยน ผูซ้ื้อจะจ่ำยช ำระภำยใน
เดือนกุมภำพนัธ์ 2562  

เม่ือวนัที่ 21 กุมภำพนัธ์ 2562 ผูซ้ื้อรำยท่ีหน่ึง ไดโ้อนสิทธ์ิ และภำระผูกพนัตำมข้อตกลงเบ้ืองตน้(Memorandum of 
Understanding, MOU) ไปยงัผูซ้ื้อรำยท่ีสอง (มีกรรมกำรร่วมกนักับบริษทัย่อยผูข้ำยทรัพยสิ์น จนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2562) 
และขยำยเวลำเป็นวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 
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เม่ือวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทัย่อยดังกล่ำว และผูซ้ื้อรำยท่ีสองได้ท ำสัญญำ โดยมีข้อตกลงว่ำผูซ้ื้อรำยท่ี
สอง จะจ่ำยเงินมดัจ ำงวดที่ 2 จ  ำนวน 400 ลำ้นเยน และโอนหุ้น 25% ของบริษทัผูซ้ื้อรำยท่ีสอง ให้กบับริษทัย่อยภำยใน
วนัที่ 15 มีนำคม 2562 และบริษทัย่อย จะโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง (ส่วนหน่ึงใน 15 โรงขำ้งตน้) ให้แก่ 
ผูซ้ื้อรำยท่ีสอง ภำยใน 15 วนันบัแต่ไดร้ับช ำระเงิน 

เม่ือวนัที่ 5 เมษำยน 2562 บริษทัย่อยดงักล่ำว ไดท้ ำสัญญำขำยทรัพยสิ์นโครงกำรไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง (ส่วนหน่ึง
ใน 15 โรงขำ้งตน้)  กบั ผูซ้ื้อรำยท่ีสองในรำคำ 800 ลำ้นเยนโดยจะจ่ำยช ำระเงินจ ำนวน 400 ลำ้นเยน ภำยใน 2 สัปดำห์
หลงัจำกท ำสัญญำน้ี และอีก 400 ลำ้นเยน ภำยใน 1 ปี หลงัจำกท ำสัญญำน้ี และท ำบนัทึกขอ้ตกลงเพิ่มเติมกำรท ำสัญญำ
ขำยทรัพยสิ์นโครงกำรไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง โดยผูซ้ื้อรำยท่ีสองสำมำรถยกเลิกสัญญำหำกทำงคณะกรรมกำรบริษทัฯ ไม่
อนุมัติสัญญำขำยทรัพยสิ์นโครงกำรไฟฟ้ำ 4 โรง อย่ำงไรก็ดี จนถึงปัจจุบันสัญญำดังกล่ำวยงัไม่ได้รับกำรอนุมัติจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

เม่ือวนัที่ 11 เมษำยน 2562 บริษทัย่อยดงักล่ำวไดร้ับเงินจ ำนวน 400 ลำ้นเยน จำกผูซ้ื้อรำยท่ีสอง 
ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่ำวไดร้ับเงินมดัจ ำรวมทั้งส้ินจ ำนวน 600 ลำ้นเยน (ประมำณ 165.56 ลำ้นบำท) แสดงไวเ้ป็น

เงินมดัจ ำ ภำยใตห้น้ีสินหมุนเวียนอื่น 
เม่ือวนัที่ 23 กรกฎำคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่ำวได้รับเอกสำรจำก ผูซ้ื้อรำยท่ีสอง ให้บริษทัย่อยจ่ำยเงินจ ำนวน 

16.96  ล้ำนเยน (ประมำณ 4.75 ล้ำนบำท) ไปยงับริษทัอื่นสองแห่ง ซ่ึงเป็นเจ้ำหน้ีของ ผูซ้ื้อรำยท่ีสอง ซ่ึงบริษทัไดจ้่ำย
ช ำระเงินดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน โดยแสดงไวภ้ำยใตบ้ญัชี สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 

ทั้งน้ีตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งท่ี 22/2562 เม่ือวนัที่ 23 ธันวำคม 2562 มีมติให้จดัส่งหนงัสือแจ้ง
ให้ ผูซ้ื้อรำยท่ีสอง ช ำระเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 4,200 ลำ้นเยน ให้แก่บริษทัภำยในวนัที่ 31 มกรำคม 2563 หำก ผูซ้ื้อ
รำยท่ีสองเพิกเฉยไม่ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสัญญำและยึดเงินมัดจ ำทั้งจ ำนวน 600 ลำ้นเยน พร้อม
ทั้งให้รีบเร่งหำผูส้นใจลงทุนรำยอื่นต่อไป รวมทั้งเร่งปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต และรับทรำบกำรท ำสัญญำโดย
พลกำรของบริษทัย่อยท่ีประเทศญ่ีปุ่น ทั้งน้ีท่ีปรึกษำกฎหมำยญ่ีปุ่นให้ควำมเห็นต่อบริษทัว่ำ ตำมกฎหมำยญ่ีปุ่นกรณีน้ี
ถือเป็นเร่ือง True Intention คือเร่ืองเจตนำที่แท้จริงในกำรท ำสัญญำ หำกขดักับเจตนำของผูล้งนำม สัญญำน้ีจะเป็น
โมฆะ ซ่ึงถ้ำพิสูจน์ได้ว่ำอดีตกรรมกำรท่ำนที่ 2 ไม่ได้ลงนำมในสัญญำน้ีแต่เป็นอดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 1 ลงนำมแทน 
สัญญำน้ีก็จะไม่ผูกพนับริษทัย่อย เช่นกนั 

เม่ือวนัที่ 25 ธันวำคม 2562 บริษทัได้จัดส่งหนังสือติดตำมให้ ผูซ้ื้อรำยที่สอง จ่ำยช ำระเงินส่วนที่เหลือ โดย
บริษทัยืนยนัที่จะขำยโรงไฟฟ้ำในรำคำโรงละ 320 ล้ำนเยน ไม่ยอมรับสัญญำท่ีทำง ผูซ้ื้อรำยท่ีสองได้จัดท ำข้ึนมำใน
ภำยหลงัท่ีจะซ้ือโรงไฟฟ้ำ 4 โรง ในรำคำโรงละ 200 ล้ำนเยน และขอให้ทำง ผูซ้ื้อรำยท่ีสอง ช ำระเงินท่ีเหลือตำม 
ข้อตกลงเบ้ืองต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ลงวนัที่ 21 มิถุนำยน 2561 จ  ำนวน 4,200 ล้ำนเยน ภำยใน
วนัที่ 31 มกรำคม 2563 มิฉะนั้นบริษทัจะยกเลิกสัญญำและยึดเงินมดัจ ำต่อไป 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งท่ี 1/2563 เม่ือวนัที่ 5 กุมภำพนัธ์ 2563 มีมติรับทรำบควำมคืบหน้ำกำร
ขำยโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 15 โครงกำร ปัจจุบนั ผูซ้ื้อรำยท่ีสองยงัไม่ได้ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือให้กับบริษทั ดงันั้นฝ่ำยบริหำร
จะด ำเนินกำรยึดเงินมดัจ ำจ ำนวน 600 ลำ้นเยน โดยจะด ำเนินกำรปรึกษำกบัท่ีปรึกษำกฎหมำยต่อไป 
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เม่ือวนัที่ 17 กรกฎำคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่ำวได้รับ “หมำยเรียกให้มำรำยงำนตัวในวนัแถลงทำงวำจำครั้ งท่ี  

1 และจดหมำยทวงถำมหนงัสือตอบกลบั” จำกผูซ้ื้อรำยท่ีสอง โดยเรียกร้องให้บริษทัย่อยดังกล่ำวจ่ำยช ำระเงินให้แก่ผู ้
ซ้ือรำยท่ีสอง เป็นเงิน 40,540,542 เยน พร้อมดอกเบ้ียค้ำงจ่ำยในอตัรำร้อยละ 3 ต่อปี โดยนับตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 
2563 เป็นต้นไปจนกว่ำจะจ่ำยช ำระเสร็จและช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้อง ทั้งน้ี “หมำยเรียกให้มำรำยงำนตัวในวนั
แถลงทำงวำจำครั้ งท่ี 1 และจดหมำยทวงถำมหนงัสือตอบกลบั” ก ำหนดให้บริษทัย่อยดังกล่ำวยื่นค ำให้กำรในวนัที่ 27 
สิงหำคม 2563  

เม่ือวนัที่ 6 สิงหำคม 2563 บริษทัย่อยดังกล่ำว ได้รับ “ค ำสั่งอำยดัทรัพย์ชั่วครำว” จำกศำลแขวงโตเกียวใน
ประเทศญ่ีปุ่ นจ ำนวน 2 ฉบบั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี ฉบบัท่ี 1 ระบุว่ำค ำร้องของ ผูซ้ื้อรำยท่ีสองมีมูลและให้ผูซ้ื้อรำยท่ีสอง
จ่ำยเงินเพื่อเป็นหลกัประกันจ ำนวน 300,000 เยน และศำลได้สั่งอำยดัท่ีดินบริษทัย่อยดังกล่ำว จ ำนวน 2 แห่งเป็นกำร
ชัว่ครำว ทั้งน้ีหำกบริษทัย่อยดงักล่ำวสำมำรถวำงเงินหลกัประกนัจ ำนวน 1,404,131 เยน บริษทัย่อยดงักล่ำว สำมำรถขอ
ระงับค ำสั่งน้ีหรือถอนค ำสั่งอำยดัทรัพยช์ั่วครำวได้ ฉบับท่ี 2 ระบุว่ำค ำร้องของ ผูซ้ื้อรำยท่ีสองมีมูลและให้ผูซ้ื้อรำยท่ี
สองจ่ำยเงินเพื่อเป็นหลกัประกันจ ำนวน 7,900,000 เยน และศำลได้สั่งอำยดัรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำจำกโรงงำน ของ
บริษทัย่อยดงักล่ำว ตั้งแต่วนัท่ี 17 กรกฎำคม 2563 ถึง 16 กรกฎำคม 2564 เป็นกำรชัว่ครำว ทั้งน้ีหำกบริษทัย่อยดงักล่ำว
สำมำรถวำงเงินหลกัประกันจ ำนวน 39,433,306 เยน บริษทัย่อยดังกล่ำว สำมำรถขอระงับค ำสั่งน้ีหรือถอนค ำสั่งอำยดั
ทรัพยช์ัว่ครำวได ้

เม่ือวนัที่ 27 สิงหำคม 2563 กรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำรของบริษทัย่อยดงักล่ำว ไดไ้ปรำยงำนตวัโดย
เป็นกำรแถลงด้วยวำจำครั้ งท่ี 1 ซ่ึงบริษัทย่อยได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งทนำยควำมในวนัดังกล่ำว และบริษัทย่อย ได้
ด ำเนินกำรช้ีแจงขอ้มูลต่อศำลแลว้ในวนัท่ี 6 ตุลำคม 2563 และ 5 พฤศจิกำยน 2563  

เม่ือวนัที่ 24 ธันวำคม 2563 ผูซ้ื้อรำยท่ีสองและบริษทัย่อยดงักล่ำวไดร้ำยงำนตวัต่อศำลตำมเวลำที่ก ำหนด โดย ผู ้
ซ้ือรำยท่ีสอง ไดแ้ถลงต่อศำลว่ำ ผูซ้ื้อรำยท่ีสองจะขอให้กำรเพิ่มเติมอีก ศำลจึงไดก้ ำหนดให้ผูซ้ื้อรำยท่ีสองยื่นค ำโต้แยง้
ค ำให้กำร ภำยในวนัที่ 5 กุมภำพนัธ์ 2564 โดยก ำหนดวนันดัพิจำรณำคดีครั้ งท่ี 4 ในวนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ 2564 

เม่ือวนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัย่อยและผูซ้ื้อรำยท่ีสองไดใ้ห้กำรต่อศำลและด ำเนินกำรช้ีแจงขอ้มูลต่อศำล
แลว้ โดยก ำหนดวนันดัพิจำรณำคดีครั้ งท่ี 5 ในวนัที่ 13 เมษำยน 2564 

เม่ือวนัที่ 13 เมษำยน 2564 บริษทัย่อยและผูซ้ื้อรำยท่ีสองได้ให้กำรต่อศำลและด ำเนินกำรช้ีแจงข้อมูลต่อศำล 
ศำลได้นัดวนัยื่นเอกสำรขอ้โต้แยง้ภำยในวนัที่ 31 พฤษภำคม 2564 โดยก ำหนดวนันัดพิจำรณำคดีครั้ งถดัไปในวนัท่ี 8 
มิถุนำยน 2564 

เม่ือวนัที่ 8 มิถุนำยน 2564 ได้มีกำรเพิ่มเร่ืองกำร Off Set ค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 40.5 ล้ำนเยน โดยก ำหนดวันนัด
พิจำรณำคดีครั้ งถดัไปในวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2564 

เม่ือวันที่ 26 กรกฎำคม 2564 ผู ้ซ้ือรำยท่ีสอง ไม่ได้ยื่นข้อโต้แย้งเข้ำมำ เน่ืองจำกอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำ 
Settlement โดยก ำหนดวนันดัพิจำรณำคดีครั้ งถดัไป วนัท่ี 17 กนัยำยน 2564 

ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรของบริษทั ไดต้รวจสอบคดีฟ้องร้องดงักล่ำวขำ้งตน้พบว่ำ คดีดงักล่ำวบริษทัฯ เคยขอควำมเห็น
จำกที่ปรึกษำทำงกฎหมำย 2 แห่ง ซ่ึงทำงท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยดังกล่ำวเห็นตรงกันว่ำสัญญำซ้ือขำยทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี  
5 เมษำยน 2562 จะไม่มีผลผูกมัดกับบริษทัย่อยดังกล่ำว ถ้ำหำกว่ำอดีตกรรมกำรท่ำนที่ 2 ไม่ได้เป็นผูล้งนำมในสัญญำ 
และไม่มีผลผูกมดักบับริษทัย่อยแห่งที่สอง  

โดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ เห็นว่ำเร่ืองรำวในคดีไม่มีข้อมูลที่แตกต่ำงไปจำกข้อมูลที่บริษทัฯ ได้ให้ข้อมูลกบั
ส ำนกังำนกฎหมำยทั้ง 2 แห่ง ดงันั้น ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำรยงัคงมองว่ำสัญญำวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 ท่ีผูซ้ื้อรำยท่ีสอง
กล่ำวอำ้งนั้น ไม่มีผลผูกมดักบับริษทัย่อยดงักล่ำวแต่อย่ำงไร 
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เม่ือวนัที่ 6 สิงหำคม 2564 ข้ำพเจ้ำได้รับรำยงำนจำกผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อยดังกล่ำว โดยผูส้อบบัญชีไม่ให้

ขอ้สรุปต่องบกำรเงินของบริษทัย่อยดังกล่ำว ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 เน่ืองจำกไม่สำมำรถหำหลกัฐำนกำรสอบบัญชี
ให้เป็นที่พอใจเกี่ยวกับผลผูกพนัของสัญญำขำยโรงไฟฟ้ำฉบับลงวนัที่ 5 เมษำยน 2562 เน่ืองจำกผลผูกพนัจำกกำรท ำ
สัญญำขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่นของบริษทัย่อย มีควำมไม่แน่นอนและยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด 
ตำมที่กล่ำวขำ้งตน้ประกอบกับผูส้อบบัญชีบริษทัย่อย ที่ประเทศญ่ีปุ่ นไม่สำมำรถหำหลกัฐำนที่เพียงพอที่จะให้ข้อสรุป
ในเร่ืองดงักล่ำวไดแ้ละจนถึงปัจจุบนัเร่ืองดงักล่ำวขำ้งตน้ยงัไม่มีขอ้ยุติ  

ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่สำมำรถหำหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับผลผูกพนัของสัญญำ
ต่ำงๆ ขำ้งตน้ ดงันั้น ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถสรุปไดว้่ำมีรำยกำรปรับปรุงใด ท่ีจ ำเป็นตอ้งปรับปรุงอนัเน่ืองมำจำกผลผูกพนั
ของสัญญำต่ำง ๆดงักล่ำว ที่อำจจะมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ซ่ึงถือเป็นกำรถูกจ ำกดัขอบเขตโดยสถำนกำรณ์ 

(4) ผลผูกพนัของสัญญำเงินจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 
ตำมที่ไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมขอ้ 18 เม่ือวนัที่ 13 ธันวำคม 2560 ที่ประชุม

คณะกรรมกำรของบริษทัฯได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 9 แห่ง ใน
ประเทศญ่ีปุ่ น มีมูลค่ำโครงกำร ทั้งหมดจ ำนวน 2,700 ลำ้นเยน (786 ลำ้นบำท) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทัย่อยแห่ง
หน่ึงจ่ำยเงินมดัจ ำส ำหรับโรงผลิตไฟฟ้ำ 2 แห่ง เป็นจ ำนวนเงิน 103 ลำ้นเยน 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งท่ี 3/2563 เม่ือวนัที่ 20 มีนำคม 2563 มีมติตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกำสท่ีจะได้รับ
ช ำระเงินคืนจำกรำยกำรดังกล่ำว มีแนวโน้มว่ำจะเป็นไปได้ยำก จึงตดัสินใจบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดข้ึนส ำหรับรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 28 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินปี 2562 

เม่ือวนัที่ 6 สิงหำคม 2564 ข้ำพเจ้ำได้รับรำยงำนจำกผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อยดังกล่ำว โดยผูส้อบบัญชีไม่ให้
ข้อสรุปต่องบกำรเงินของบริษัทย่อยดังกล่ำว ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เน่ืองจำกผู ้สอบบัญชีรำยงำนว่ำเม่ือวนัที่  
27 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัย่อยดงักล่ำว ไดท้ ำสัญญำโอนทรัพยสิ์นที่ดิน 2 แห่งซ่ึงตั้งอยู่ใน Oasa-Tsurumi เมือง Beppu 
จังหวดั Oita ประเทศญ่ีปุ่นกบั บริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง อย่ำงไรก็ตำม บริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง ได้โอนท่ีดินทั้ง 2 แห่ง
ไปยงับริษทัเอกชนแห่งที่สอง แมว้่ำ บริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง มีหน้ำท่ีตอ้งโอนท่ีดินเหล่ำน้ีให้กับบริษทัย่อยดงักล่ำว ซ่ึง
รำคำโอนทรัพยสิ์นรวม 300,000,000 เยน ซ่ึงบริษทัย่อยดังกล่ำวได้จ่ำยเงินให้กับบริษทัเอกชนแห่งที่หน่ึง แล้วจ ำนวน 
50,000,000 เยน ต่อมำเม่ือวนัที่ 26 พฤษภำคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่ำวไดด้ ำเนินกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำร
โอนกรรมสิทธ์ิที่ดิน 2 แห่งดังกล่ำวให้แก่บริษัทเอกชนแห่งที่สองและกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย 1,000,000 เยน จำก
บริษทัเอกชนแห่งที่หน่ึง ซ่ึงผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่ำว ไม่สำมำรถหำหลักฐำนกำรตรวจสอบที่เหมำะสม
เพียงพอส ำหรับขอ้ตกลงกำรโอนทรัพยสิ์นลงวนัที่ 27 พฤศจิกำยน 2560 ผลที่ตำมมำของขอ้ตกลงกำรโอนทรัพยสิ์นของ
ท่ีดินในประเทศญ่ีปุ่นนั้นมีควำมไม่แน่นอนและยงัไม่สรุป ดังนั้นผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อยจึงไม่พบหลกัฐำนกำร
ตรวจสอบที่เหมำะสมเพียงพอเกี่ยวกบัผลผูกพนัของสัญญำขำ้งตน้ 

ดังนั้น ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำมีรำยกำรปรับปรุงใด ท่ีจ ำเป็นต้องปรับปรุงอนัเน่ืองมำจำกผลผูกพนัของ
สัญญำต่ำง ๆดงักล่ำว ที่อำจจะมีผลกระทบต่องบกำรเงิน ซ่ึงถือเป็นกำรถูกจ ำกดัขอบเขตโดยสถำนกำรณ์ 
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ข้อสรุปอย่างมีเงื่อนไข 

 

(5) ยกเวน้ผลของรำยกำรปรับปรุงท่ีอำจมีข้ึนจำกเหตุกำรณ์ที่กล่ำวในวรรคเกณฑ์ในกำรให้ขอ้สรุปอย่ำงมีเง่ือนไข 
ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่ำ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบับท่ี 34 
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้ 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 

โดยมิได้เป็นกำรให้ข้อสรุปอย่ำงมีเง่ือนไขต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล รวมข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกต 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมดงัต่อไปน้ี 

(6) ควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญัที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมข้อ 1.2 ซ่ึงระบุว่ำ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564  

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ ำนวน 568 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทั 846 ลำ้นบำท) 
และกลุ่มบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนอย่ำงต่อเน่ือง เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ดังกล่ำว แสดงให้เห็นว่ำมีควำมไม่
แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนยัส ำคญัเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของ
กลุ่มบริษทั  
 

เร่ืองอ่ืน 
 

(7.1) งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมของบริษัท พีพี  ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และงบกำรเงิน                      
ระหว่ำงกำลเฉพำะของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
ที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบสอบทำนโดยผูส้อบบัญชีอื่นตำมมำตรฐำนงำนสอบทำนรหัส 2410 “กำรสอบทำนข้อมูลทำง
กำรเงินระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร” ซ่ึงไดส้รุปผลกำรสอบทำนอย่ำงมีเง่ือนไขเกี่ยวกบัผลผูกพนัของ
สัญญำขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพที่ประเทศญ่ีปุ่ นและให้ข้อสังเกตเร่ืองควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน กำรเปลี่ยนนโยบำยกำรบัญชีในกำรวดั
มูลค่ำภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน และกำรแพร่ระบำดของโรคติเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
ตำมรำยงำนลงวนัที่ 14 สิงหำคม 2563 
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6 

 
 
(7.2) งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย และงบแสดงฐำนะกำรเงิน

เฉพำะของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่น ำมำแสดงเปรียบเทียบเป็น ส่วนหน่ึงของงบ
กำรเงินที่ผูส้อบบญัชีอื่นเป็นผูต้รวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีและเสนอรำยงำนไวอ้ย่ำงมีเง่ือนไขเกี่ยวกบัผลผูกพนัของ
สัญญำขำยโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพที่ประเทศญ่ีปุ่ น  และผลผูกพนัของสัญญำเงินจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับสร้ำง
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ และให้ขอ้สังเกตเร่ืองควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญัที่เกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
ตำมรำยงำนลงวนัที่ 1 มีนำคม 2564 จำกผลกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีอื่นดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ชว้ิธีกำรตรวจสอบอื่นใด
ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนนั้น 

 
 
 

 (นำงสำวดรณี สมก ำเนิด) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 เลขทะเบียน  5007 
 
 
 
 
 

ส ำนกังำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัที่  16 สิงหำคม 2564 
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บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 115,628                  38,392                 78,953                    30,317                
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สุทธิ 3, 4 137,936                  193,114               19,164                    114,535              
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 3 -                              -                           -                             -                          
สินคา้คงเหลือ 5 73,205                    78,918                 746                         11,337                
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 6 12                           12                        12                           12                       
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 9,753                      15,029                 1,701                      3,048                  
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - สุทธิ 7 139,436                  -                           139,436                  -                          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 475,970                  325,465               240,012                  159,249              
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 8 3,450                      3,450                   3,450                      3,450                  
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 9 -                              -                           1,472,613               1,472,613           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมนุเวียนอ่ืน 4 -                              -                           -                             -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 3, 10 -                              -                           172,570                  168,014              
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุตามวิธีมลูคา่ยติุธรรม 11 103,978                  134,650               103,978                  134,650              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
   ท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่ 12 331,959                  430,417               1,917                      100,368              
   อาคารและเคร่ืองจกัร 13 518,512                  564,784               3,184                      12,291                
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 14 249,641                  264,807               648                         3,365                  
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 22,985                    23,775                 22,985                    23,775                
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 16 7,522                      8,499                   42                           75                       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 53,656                    57,705                 47,882                    57,705                
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 17 101,341                  46,127                 101,341                  46,127                
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน
   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 7,980                      17,980                 202                         202                     
   เงินจ่ายล่วงหนา้ 18 -                              -                           -                             -                          
   อ่ืน ๆ 9,056                      11,982                 3,327                      6,244                  
รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 17,036                    29,962                 3,529                      6,446                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,410,080               1,564,176            1,934,139               2,028,879           
รวมสินทรัพย์ 1,886,050               1,889,641            2,174,151               2,188,128           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : พนับาท)
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บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 19 50,000                    84,301                 50,000                    60,000                
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 3, 20 234,327                  245,053               457,891                  576,428              
เงินกูย้มืระยะสั้น 3, 21 34,790                    10,291                 47,000                    10,000                
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 493,384                  525,838               492,585                  525,474              
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 44                           568                      44                           568                     
ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 37,760                    632,232               37,760                    632,232              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,001                    15,291                 -                             -                          
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 25 178,631                  178,245               1,205                      1,029                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,043,937               1,691,819            1,086,485               1,805,731           
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว 22 10,812                    11,264                 -                             -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 23 -                              -                           -                             -                          
หุน้กู้ 24 592,240                  -                           592,240                  -                          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 27 71,136                    76,979                 22,334                    28,285                
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 38,223                    35,722                 18,554                    17,218                
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 799                         798                      799                         799                     

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 713,210                  124,763               633,927                  46,302                
รวมหนีสิ้น 1,757,147               1,816,582            1,720,412               1,852,033           

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2564

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้
   ทนุจดทะเบียน 28
      หุน้สามญั 2,585,942,424 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท
         ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2,585,942               2,585,942               

      หุน้สามญั 916,901,123 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท
         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 916,901               916,901              

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระแลว้
      หุน้สามญั 2,064,199,428 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท
         ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2,064,200               2,064,200               

      หุน้สามญั 688,066,476 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท
         ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 688,067               688,067              

ส่วนเกิน(ต ่ากวา่)มลูคา่หุน้สามญั (625,978)                 612,680               (625,978)                612,680              
ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 41,479                    41,479                 41,479                    41,479                
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 56,845                    56,845                 56,845                    56,845                
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (1,558,811)              (1,458,483)           (1,129,321)             (1,065,319)          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 151,168                  132,471               46,514                    2,343                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 128,903                  73,059                 453,739                  336,095              
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,886,050               1,889,641            2,174,151               2,188,128           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย : พนับาท)
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บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ แต่สอบทำนแล้ว)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 169,678            402,701            295                   327,574            
รายไดด้อกเบ้ีย 8                       133                   232                   214                   
รายไดอ่ื้น
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 15,929              8                       15,929              8                       
ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 16,359              -                        -                        25,513              
โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินจ่ายล่วงหนา้โครงการริเวอร์ไซด์ -                        1,498                -                        1,498                
อ่ืนๆ 4,204                6,963                6,520                10,561              

รวมรำยได้ 206,178            411,303            22,976              365,368            
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนผลิตสินคา้ท่ีขาย 172,068            351,607            835                   282,586            
- ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 1,523                -                        -                        -                        
รวมตน้ทุนขาย 173,591            351,607            835                   282,586            
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 8,479                18,223              8,479                18,223              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  36,113              53,673              18,977              31,104              
คา่ใชจ่้ายอ่ืน
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                        9,447                11,650              -                        

รวมค่ำใช้จ่ำย 218,183            432,950            39,941              331,913            

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน (12,005)            (21,647)            (16,965)            33,455              
ตน้ทุนทางการเงิน 18,808              21,211              18,563              20,769              
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (ก าไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ )
ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 4 (3,197)               8,217                (3,171)               8,195                
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                        -                        -                        -                        

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (27,616)            (51,075)            (32,357)            4,491                
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 27 (2,564)               (4,123)               (5,264)               (2,159)               
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (25,052)            (46,952)            (27,093)            6,650                
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (19,453)            (2,190)               -                        -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลคา่ยติุธรรม
    ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 34,877              (15,088)            34,877              (15,088)            

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 15,424              (17,278)            34,877              (15,088)            
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (9,628)               (64,230)            7,784                (8,438)               

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 30 (0.04)                 (0.07)                 (0.04)                 0.01                  

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดสามเดือน
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บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ แต่สอบทำนแล้ว)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 313,660            830,619            26,041              686,686            
รายไดด้อกเบ้ีย 18                     669                   451                   616                   
รายไดอ่ื้น
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 15,929              -                        15,929              -                        
ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 26,126              10,558              1,764                -                        
โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินจ่ายล่วงหนา้โครงการริเวอร์ไซด์ -                        1,484                -                        1,484                
อ่ืนๆ 7,551                11,446              13,294              20,399              

รวมรำยได้ 363,284            854,776            57,479              709,185            
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขาย

- ตน้ทุนผลิตสินคา้ท่ีขาย 315,235            703,143            21,881              591,134            
- ตน้ทุนการผลิตท่ีวา่งเปล่า 11,972              -                        -                        -                        
รวมตน้ทุนขาย 327,207            703,143            21,881              591,134            
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 19,256              38,860              19,256              38,861              
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร  79,203              97,628              44,169              55,785              
คา่ใชจ่้ายอ่ืน
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                        13                     -                        13                     
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                        -                        -                        20,889              

รวมค่ำใช้จ่ำย 425,666            839,644            85,306              706,682            
ก ำไร(ขำดทุน)จำกกจิกรรมด ำเนินงำน (62,382)            15,132              (27,827)            2,503                
ตน้ทุนทางการเงิน 39,029              45,430              38,407              44,101              
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (ก าไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ )
ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 4 4,734                21,832              4,765                21,782              
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 -                        -                        -                        

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (106,145)          (52,130)            (70,999)            (63,380)            
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 27 (5,817)               831                   (6,997)               (11,803)            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (100,328)          (52,961)            (64,002)            (51,577)            
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (25,474)            (1,164)               -                        -                        
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลคา่ยติุธรรม
    ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 44,171              (30,064)            44,171              (30,064)            

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 18,697              (31,228)            44,171              (30,064)            
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (81,631)            (84,189)            (19,831)            (81,641)            

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 30 (0.14)                 (0.08)                 (0.09)                 (0.08)                 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน
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บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น แต่สอบทำนแล้ว)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564

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

ทุนท่ีออก  (ต ่ากว่า) การจ่ายโดยใชหุ้น้ งบการเงินท่ีเป็น ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรม จากการตีราคา องคป์ระกอบอ่ืน รวม
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สินทรัพยถ์าวร ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2564 688,067             612,680         41,479                56,845          (1,458,483)          (64,649)                 (67,826)                                  264,946                 132,471                   73,059                     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ :

เพ่ิมทุน 28 1,376,133          (1,238,658)     -                         -                   -                          -                            -                                             -                             -                              137,475                   
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                     -                         -                   (100,328)             (25,474)                 44,171                                    -                             18,697                     (81,631)                   
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                         -                     -                         -                   -                          -                            -                                             -                             -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2564 2,064,200          (625,978)        41,479                56,845          (1,558,811)          (90,123)                 (23,655)                                  264,946                 151,168                   128,903                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 688,067             612,680         41,479                56,845          (1,087,411)          (64,204)                 (68,252)                                  264,946                 132,490                   444,150                   
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ :

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                     -                         -                   (52,961)               (1,164)                   (30,064)                                  -                             (31,228)                   (84,189)                   
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                         -                     -                         -                   (38,714)               -                            38,714                                    -                             38,714                     -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2563 688,067             612,680         41,479                56,845          (1,179,086)          (65,368)                 (59,602)                                  264,946                 139,976                   359,961                   

 

(หน่วย : พนับาท) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
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บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) แต่สอบทำนแล้ว)

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนำยน 2564

ผลก าไร (ขาดทุน) จาก

ส่วนเกิน เงินลงทุนในตราสารทุน ส่วนเกินทุน รวม
ทุนท่ีออก  (ต ่ากว่า) ส่วนทุนจากการจ่าย ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรม จากการตีราคา องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้ โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน สินทรัพยถ์าวร ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2564 688,067          612,680          41,479                    56,845                (1,065,319)         (67,826)                                 70,169                    2,343                      336,095                
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ :

เพ่ิมทุน 28 1,376,133       (1,238,658)      -                              -                          -                         -                                            -                              -                              137,475                
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                      -                              -                          (64,002)              44,171                                  -                              44,171                    (19,831)                 
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                      -                      -                              -                          -                         -                                            -                              -                              -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2564 2,064,200       (625,978)         41,479                    56,845                (1,129,321)         (23,655)                                 70,169                    46,514                    453,739                

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 688,067          612,680          41,479                    56,845                (701,278)            (68,252)                                 70,169                    1,917                      699,710                
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ :

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                      -                              -                          (51,577)              (30,064)                                 -                              (30,064)                   (81,641)                 
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                      -                      -                              -                          (35,916)              35,916                                  -                              35,916                    -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนำยน 2563 688,067          612,680          41,479                    56,845                (788,771)            (62,400)                                 70,169                    7,769                      618,069                

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : พนับาท) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
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บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ
งบกระแสเงนิสด แต่สอบทำนแล้ว)
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2564

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (106,145)            (52,130)              (70,999)              (63,380)              
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน 39,029                45,430                38,407                44,101                
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 46,956                (7,114)                87,552                75,529                
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 5,557                  81,785                10,591                31,466                
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 8,202                  823                     4,264                  488                     
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (17,734)              93,321                (126,197)            85,584                
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 387                     3,041                  176                     (3,161)                
คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจ าหน่าย 52,411                57,882                2,334                  2,801                  
การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชน์พนกังาน 2,501                  2,455                  1,336                  1,221                  
การปรับปรุงดว้ยก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (15,929)              -                          (15,929)              -                          
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (859)                   (10,558)              (842)                   20,889                
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ 8,233                  21,833                8,264                  21,782                
การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการปรับมูลคา่ยติุธรรม -                          1                         -                          1                         
การปรับปรุงอ่ืนท่ีกระทบยอดก าไร (ขาดทุน)
 - ขาดทุน (ก าไร) ก าไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงิน -                          2                         -                          2                         
- ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (13)                     -                          -                          -                          
 - การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ  156                     774                     -                          411                     
 - โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินจ่ายล่วงหนา้โครงการริเวอร์ไซด์ -                          (1,484)                -                          (1,484)                
 - ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          33                       
 - ดอกเบ้ียรับ (18)                     (669)                   (451)                   (616)                   
รวมกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) 128,879              287,522              9,505                  279,047              

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน 22,734                235,392              (61,494)              215,667              
   ดอกเบ้ียจ่าย (30,463)              (23,260)              (29,709)              (39,922)              
   ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (7,310)                562                     (174)                   -                          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (15,039)              212,694              (91,377)              175,745              

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
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กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 10,000                (12,500)              -                          -                          
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอ่ืน -                          20 -                          20                       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                          (230) -                          (230)                   
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13                       -                          -                          -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (477)                   (2,409)                -                          (200)                   
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีคา่ทรัพยสิ์น (590)                   -                          (70)                     -                          
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 20,246                -                          20,246                -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (4,317)                -                          (4,317)                -                          
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          6,672                  (16,092)              
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับโครงการริเวอร์ไซต์ -                          1,484                  -                          1,484                  
เงินสดจ่ายจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          (11,228)              -                          
ดอกเบ้ียรับ 7                         424                     6                         511                     
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 24,882                (13,211)              11,309                (14,507)              

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มื :-
เงินกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน 27,000                35,000                39,500                35,000                

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มื :-
เงินสดจ่ายช าระตัว๋แลกเงิน (10,000)              (36,000)              (10,000)              (36,000)              
เงินสดจ่ายช าระหุน้กู้ (3,200)                (30,000)              (3,200)                (30,000)              
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -                          (21,277)              -                          (21,277)              
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (32,047)              -                          (32,047)              -                          
เงินกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน (2,500)                (5,000)                (2,500)                (5,000)                

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน (524)                   (935)                   (524)                   (935)                   
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์เพ่ิมข้ึน -                          (43,957)              -                          (43,957)              
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (24,301)              449                     -                          -                          
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 137,475              -                          137,475              -                          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงนิ 91,903                (101,720)            128,704              (102,169)            

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
(หน่วย : พนับาท)

ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง)  สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 101,746              97,763                48,636                59,069                
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (24,510)              (36,001)              -                          -                          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 77,236                61,762                48,636                59,069                
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดต้นงวด 38,392                45,537                30,317                17,103                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการด าเนินงานท่ียกเลิกปลายงวด -                          -                          -                          -                          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 115,628              107,299              78,953                76,172                

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ :
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน
รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ -                          1,577                  -                          -                          
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เพ่ิมข้ึนตามหน้ีสินสญัญาเช่า -                          24,659                -                          24,659                
โอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ไปเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 139,436              -                          139,436              -                          

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

(หน่วย : พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน
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1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ขอ้มูลบริษทัฯ 

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

1.2 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ ำนวน 568 ล้ำนบำท  
(เฉพำะบริษทั 846 ลำ้นบำท) และกลุ่มบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่ของหน้ีสินหมุนเวียน
ประกอบดว้ย ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดจ่ำยคืนในไตรมำสท่ีสำมปี 2564 จ  ำนวน 50 ลำ้นบำท และ
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจ ำนวน 1,675 ล้ำนเยน (เทียบเท่ำ 492 ล้ำนบำท) ครบก ำหนดไตรมำสที่หน่ึงของ 
ปี 2565  

นอกจำกน้ีระหว่ำงปี 2564 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดด้ ำเนินกำรต่ำงๆ ดงัน้ี 

- บริษัทฯ มีแผนที่จะขำยทรัพย์สินต่ำงๆ และหลักประกันของหุ้นกู้  ได้แก่  เ งินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท 
ตรำสำรทุน และทรัพยสิ์นท่ีไม่ได้ใช้ด ำเนินกิจกำร เพื่อให้ได้มำซ่ึงเงินทุนท่ีเพียงพอในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้และตั๋ว
สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงินและช ำระคืนเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและภำระผูกพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด  

- ในระหว่ำงปี 2564 บริษทัไดมี้กำรจดัประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้ โดยผูถ้ือหุ้นกูไ้ดมี้มติขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้น
กูอ้อกไปอีก 2 ปี จำกเดิมที่จะครบก ำหนดช ำระในปี 2564 เป็นครบก ำหนดช ำระปี 2566 

- ในระหว่ำงปี 2564 บริษทัไดร้ับกำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินออกไปอีก 1 ปี 
- บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรเพิ่มทุน ตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมขอ้ 28 

 

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ดงักล่ำวขำ้งตน้ แสดงให้เห็นว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสยั
อย่ำงมีนัยส ำคญัเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทั
เช่ือมัน่ว่ำสำมำรถจดัหำเงินทุนเพิ่มเติมได้เพียงพอในกำรด ำเนินงำนและช ำระภำระผูกพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด ดงันั้น 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่ำกลุ่มบริษทัจะสำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ือง งบกำรเงินน้ีจึงถูกจัดท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์กำรบัญชี
ส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ไดร้วมกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่หรือรำยกำรปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ซ่ึงอำจจ ำเป็นหำกกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีจะไดร้ับจำกสินทรัพยอ์ำจจะ
น้อยกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีอย่ำงมีนยัส ำคญั และอำจจะมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนเพิ่มเติม หำกกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 

2.1 เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล โดย 
บริษทัฯ และบริษทัย่อย เลือกเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ตำม ได้มีกำรขยำยกำรแสดงรำยกำรในงบ
กำรเงินเพิ่มเติมเช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอครั้ งล่ำสุด ดังนั้นจึงเน้นกำรให้
ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน ำเสนอซ ้ ำซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รำยงำนไปแลว้ 
ผูใ้ชง้บกำรเงินควรใชง้บกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควบคู่ไปกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำองักฤษ จดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้
กนัหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกนัให้ใชง้บกำรเงินระหว่ำงกำลฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

2.2 เกณฑ์ในกำรน ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลรวม 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมน้ีจัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่ม
บริษทั”) และไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

2.3 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบันไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เกิดกำร
ชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำม  
ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัติดตำมควำมคืบหน้ำของ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจ
เกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง 

2.4 กำรประกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

2.4.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริษทัฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินที่มี รอบระยะเวลำบัญชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2564  มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดร้ับกำรปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน  กำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
กลุ่มบริษทัฯ 
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2.4.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่ยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

ในระหว่ำงงวด สภำวิชำชีพบญัชีฯ ไดป้รับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง  สัญญำเช่ำ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565  

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั  

2.5 นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจัดท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน งบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563  ยกเวน้ ตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 ของปี 2564  กลุ่มบริษทัไดย้กเลิกกำรใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบัญชี 
เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19)  ส ำหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในปี 2563   เน่ืองจำกส้ินสุด
ระยะเวลำกำรใช้มำตรกำรผ่อนปรน   ซ่ึงกำรยกเลิกกำรถือปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี ดังกล่ำว ไม่มีผลกระทบ
อย่ำงมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

2.6 กำรประมำณกำร 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล ฝ่ำยบริหำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำนเกี่ยวกบักำรรับรู้ และกำร
วดัมูลค่ำของสินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ้่ำย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจจะแตกต่ำงจำกกำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร 
และขอ้สมมติฐำนที่จดัท ำโดยฝ่ำยบริหำร  

กำรใชดุ้ลยพินิจ กำรประมำณกำร และขอ้สมมติฐำน รวมถึงแหล่งขอ้มูลส ำคญัที่น ำมำใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินระหว่ำง
กำลเหมือนกบัท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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3. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

ในระหว่ำงงวด บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไป
ตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติ
ธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

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

ผลิตอำหำรสัตวน์ ้ำ และอำหำรสัตวเ์ลี้ยง ถือหุ้นทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

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

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงออ้ม 

P Green Energy Companny Limited ให้ค ำปรึกษำ จดักำร วำงแผนเกี่ยวกบัธุรกิจ ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงออ้ม 
Fino Binary Power Plant LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงออ้ม 
NIS Binary Power Plant LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงออ้ม 
Lena Power Station No.1 LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงออ้ม 
SNS Power Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงออ้ม 
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงออ้ม 
Otomeyama Energy Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงออ้ม 
S - Power Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัย่อยทำงออ้ม 
M-Luxe Energy Co., Ltd. ธุรกิจพฒันำบ่อน ้ำพุร้อน เป็นบริษทัร่วม ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย 
Aulux Power Co., Ltd. ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม มีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทัย่อย 
บริษทั นูทริกซ์ จ  ำกดั (มหำชน) ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์เลี้ ยงชนิด

อดัเม็ดแห้ง 
ผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

บริษทั เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั 
   (มหำชน) 

ให้ค ำป รึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กำรเงิน 

ผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

Beppu Forest Power Co., Ltd. พลงังำน มีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทัย่อย 

*ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัที่ 23 ธันวำคม 2562 มีมติอนุมติัเลิกกิจกำรของบริษทัย่อย เน่ืองจำกบริษทัไดย้กเลกิ
กำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริมทรัพย ์เมืองดำนงั ประเทศเวียดนำม 
ต่อมำเม่ือวนัที่ 4 พฤษภำคม 2563 บริษทัไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรตำมกฎหมำยประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยแลว้ 
**ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัที่ 27 มกรำคม 2564 มีมติอนุมัติเลิกกิจกำรของบริษทัย่อยขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร 
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3.1 รำยกำรบญัชีที่ส ำคญักับบุคคลและบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนัที่มีสำระส ำคญัส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน  
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2564 2563 2564 2563  
      
ขำยสินค้ำ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 160.74 61.45 - - ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสัญญำ 
รำยได้ค่ำบริกำร      
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์        
        (ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - 3.77 7.25 รำคำตำมสัญญำ 

ขำยอ่ืน      
     บริษทั นูทริกซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 0.36 - - - รำคำตลำด 
ดอกเบี้ยรับ      
     บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั - - 0.23 0.05 อตัรำร้อยละ 6 - 8.25 ต่อปี 

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

122.09 43.38 1.01 252.38 ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสัญญำ 

ซ้ือวัตถุดิบ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 121.87 43.38 - - รำคำตลำด 
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 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน  
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2564 2563 2564 2563  
      
ขำยสินค้ำ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 266.54 94.60 - - ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสัญญำ 
รำยได้ค่ำบริกำร      
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์        
        (ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - 7.81 14.51 รำคำตำมสัญญำ 

ขำยอ่ืน      
     บริษทั นูทริกซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 0.36 - - - รำคำตลำด 
ดอกเบี้ยรับ      
     บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั - - 0.45 0.10 อตัรำร้อยละ 6 - 8.25 ต่อปี 

Aulux Power Co., Ltd. - 0.01 - - อตัรำร้อยละ 3 ต่อปี 
ซ้ือสินค้ำส ำเร็จรูป      
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์        
        (ประเทศไทย) จ ำกดั                 

- - 11.29 559.53 ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสัญญำ 

ซ้ือวัตถุดิบ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 194.96 60.11 - - รำคำตลำด 

  

PRELIMINARY DRAFT BE RETURNED TO A.M.T & ASSOCIATES 
AND NOT TO BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT THEIR PERMISSION

AGREED AND ACCEPTED 
 
BY : ……………………….. 
DATE : Aug 16, 2021



บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล              แต่สอบทำนแล้ว) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 

17 

3.2 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ และกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธันวำคม
2563 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธันวำคม
2563 

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 4)     
     บริษทั นูทริกซ ์จ ำกดั (มหำชน) 62,877 25,726 - - 

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 4)     
     PPSN Co., Ltd. - - 1,719 1,721 
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - - 337 

        Geothermal Power A Company Limited - - 10,806 10,989 
บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั - - 539 479 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั - - 1,694 1,206 
Tluxe Holdings Limited - - 595 192 
Geothermal Power B Company Limited - - - 264 
บริษทั นูทริกซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 126 - - - 

     M-Luxe Energy Co., Ltd. 1,619 1,411 - - 
     Aulux Power Co., Ltd. 123 123 - - 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอืน่ - กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,868 1,534 15,353 15,188 

รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 64,745 27,260 15,353 15,188 

     

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 20)     
บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 385,664 512,302 

บริษทั นูทริกซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 29,076 14,957 - - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 29,076 14,957 385,664 512,302 

เจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (หมำยเหตุ 20)     
    บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 9,924 9,787 
     Aulux Power Co., Ltd. 21 17 - - 
     Dual Energy Co., Ltd. 5 4 - - 

บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั (อดีตกรรมกำรและกรรมกำรของบริษทัย่อย) 1,261 1,051 - - 

รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั 1,287 1,072 9,924 9,787 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน  - กิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 30,363 16,029 395,588 522,089 
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เงินให้กูย้ืม 

เงินให้กูย้ืม มีรำยกำรเคลื่อนไหวท่ีมีสำระส ำคญัในระหว่ำงงวด ดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

เงินให้กูย้ืม 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2564 

เพิ่มข้ึน 
(ลดลง) 

ระหว่ำงงวด 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่   

30 มิถุนำยน 2564 

M - Luxe Energy Co., Ltd.* บริษทัร่วม 74,124 - (107) 74,017 
Aulux Power Co., Ltd.** กรรมกำรร่วมกนั 87,059 - (126) 86,933 

รวม  161,183 - (233) 160,950 

หัก : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน     
        M - Luxe Energy Co., Ltd.*  (74,124) - 107 (74,017) 
        Aulux Power Co., Ltd.**  (87,059) - 126 (86,933) 

รวม  (161,183) - 233 (160,950) 

สุทธิ  - - - - 
 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกัน มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี มีก ำหนดช ำระคืนในปี 2563 - 2564 และเม่ือทวงถำม 
ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนทั้งจ ำนวน และหยุดรับรู้ดอกเบ้ีย
แลว้ตั้งแต่ปี 2563 
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 (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กูย้ืม 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัที่  

1 มกรำคม 2564 
เพิ่มข้ึน 

ระหว่ำงงวด 
ลดลง 

ระหว่ำงงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่   

30 มิถุนำยน 2564 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั บริษทัย่อย 13,600 7,870 - 21,470 
PPSN Co., Ltd. บริษทัย่อย 450,885 - (6,672) 444,213 
Sumo Power Co., Ltd. บริษทัย่อย 83,729 - - 83,729 
Geothermal Power A Co., Ltd. บริษทัย่อย 427 - - 427 
Geothermal Power B Co., Ltd. บริษทัย่อย 120,441 - - 120,441 
P Green Energy Co., Ltd. บริษทัย่อย 41,070 3,358 - 44,428 
Tluxe Holdings Limited บริษทัย่อย 612 - - 612 
รวม  710,764 11,228 (6,672) 715,320 
หัก : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (542,750) - - (542,750) 

สุทธิ  168,014 11,228 (6,672) 172,570 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมเพื่อลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ที่ประเทศญ่ีปุ่ น เงินให้
กู้ยืมดังกล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 8 ต่อปี และก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯไม่คำดว่ำจะมีกำร
เรียกช ำระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวภำยใน 1 ปี บริษทัฯจึงจัดประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบ
กำรเงิน 

ในปี 2563 

บริษทัได้เปรียบเทียบมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนกับเงินให้กูย้ืม ตำมวิธีมูลค่ำตำมบญัชีหลงัจำกกำรปรับปรุง (Adjusted Net 
Book Value) พบว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้ับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของเงินให้กู้ยืม บริษทัจึงพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของ
เงินให้กูย้ืมดงักล่ำวเพิ่มเติมจ ำนวน 225.18 ลำ้นบำท ในก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวำคม 2563 และพิจำรณำหยุดรับรู้ดอกเบ้ียแลว้ 
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เงินกูย้ืมระยะสั้น 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

1 มกรำคม 2564 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ระหว่ำงงวด 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

30 มิถุนำยน 2564 
Aulux Power Co., Ltd. 291 - (1) 290 

เงินกู้ยืมจำกบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และครบก ำหนดช ำระคืนในเดือนมกรำคม 2563  
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำสัญญำเงินกู้ยืมฉบับใหม่และขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระเงินกู้ยืม โดยผูบ้ริหำรคำดว่ำจะ
สำมำรถจดัท ำสัญญำเงินกูย้ืมดงักล่ำวไดใ้นที่สุด 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

1 มกรำคม 2564 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ระหว่ำงงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่

30 มิถุนำยน 2564 
บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์        

        (ประเทศไทย) จ ำกดั                 - 12,500 12,500 

เงินกูย้ืมจำกบริษทัย่อยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ และดอกเบ้ียเม่ือไดร้ับหนงัสือทวงถำม 
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3.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,391 4,627 2,901 3,575 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 351 474 351 474 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 5 4 5 4 
รวม 3,747 5,105 3,257 4,053 
     

 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,236 9,173 6,257 7,152 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 714 948 714 948 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 11 9 11 9 
รวม 7,961 10,130 6,982 8,109 
     

 

3.4 กำรโอนธุรกิจอำหำรสัตวใ์ห้กบับริษทัย่อย 
 

ทรัพยสิ์นที่บริษทัฯ โอนให้กับบริษทัย่อยบำงรำยกำรยงัไม่สำมำรถท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำยให้กับบริษทัย่อยได้ 
อย่ำงไรก็ตำมบริษทัย่อยมีควำมสำมำรถในกำรสั่งกำรกำรใช้งำน และกำรไดร้ับประโยชน์จำกทรัพยสิ์นดงักล่ำวจำกกำรใช้ใน
กำรผลิตสินคำ้ตำมปกติของบริษทัย่อยแลว้ 
 

กำรที่บริษทัยงัไม่โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง บริษทัฯ จึงยงัไม่มีภำระที่ต้องรับผิดชอบในภำษี ณ เวลำจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิ อนัไดแ้ก่ ภำษีในกำรโอน ภำษีธุรกิจเฉพำะ เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไดต้ั้งประมำณกำรภำษีท่ีคำดว่ำจะต้อง
จ่ำยช ำระแลว้ จ ำนวน 23,584,405.83 บำท ในงบกำรเงิน (หมำยเหตุประกอบเงินกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 20) 
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4. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 

4.1 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธันวำคม

2563 
30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธันวำคม

2563 

ลูกหนี้กำรค้ำ     
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 62,877 25,726 - - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 53,888 141,522 36,299 127,754 
หัก : ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (35,577) (31,438) (35,577) (31,407) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 81,188 135,810 722 96,347 

ลูกหนี้หมุนเวียนอ่ืน     
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 1,868 1,534 3,665 3,945 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั 54,853 55,770 3,089 3,000 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 6,292 6,301 86,802 86,357 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั 278 252 - - 

รวม 63,291 63,857 93,556 93,302 

หัก : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน     
         ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) (6,292) (6,301) (75,114) (75,114) 
         ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั (251) (252) - - 

รวม (6,543) (6,553) (75,114) (75,114) 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 56,748 57,304 18,442 18,188 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 137,936 193,114 19,164 114,535 
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ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมจ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธันวำคม

2563 
30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธันวำคม

2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2)     
อำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 62,877 25,726 - - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั     
อำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 17,682 78,843 93 65,328 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  347 45,571 347 45,317 
3 - 6 เดือน 11,550 6,429 11,550 6,430 
6 - 12 เดือน 17,616 5,521 17,616 5,521 
มำกกว่ำ 12 เดือน 6,693 5,158 6,693 5,158 

รวม 53,888 141,522 36,299 127,754 
หัก : ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (35,577) (31,438) (35,577) (31,407) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั - สุทธิ 18,311 110,084 722 96,347 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 81,188 135,810 722 96,347 
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4.2 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอื่น 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 
ลูกหนี้กำรค้ำ   
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 72,782 72,187 
หัก ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (72,782) (72,187) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ - - 
   

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั   
อำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ   
คำ้งช ำระ   
ไม่เกิน 3 เดือน  - - 
3 - 6 เดือน 445 - 
6 - 12 เดือน 4,094 847 
มำกกว่ำ 12 เดือน 68,243 71,340 

รวม 72,782 72,187 
หัก : ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (72,782) (72,187) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ - - 
   

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการค้าไม่หมุนเวียน เป็นลูกหน้ีกำรค้ำหลำยรำยซ่ึงค้ำงช ำระเป็นเวลำนำนและอยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินคดีของบริษัทฯ บริษทัฯตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีดังกล่ำวโดยค ำนึงถึงรำคำขำยทอดตลำดของ
หลกัประกนัหรือมูลค่ำหลกัประกนั ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดแลว้ 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด (103,625) (97,189) (103,594) (97,189) 
เพิ่มข้ึน (4,734) (21,832) (4,766) (21,782) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด (108,359) (119,021) (108,360) (118,971) 
 

  

PRELIMINARY DRAFT BE RETURNED TO A.M.T & ASSOCIATES 
AND NOT TO BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT THEIR PERMISSION

AGREED AND ACCEPTED 
 
BY : ……………………….. 
DATE : Aug 16, 2021



บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล              แต่สอบทำนแล้ว) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 

25 

5. สินค้ำคงเหลือ 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธันวำคม 2563 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 2,648  16,421  746  11,337 
วตัถุดิบ 44,608  34,538  -  - 
ภำชนะบรรจุหีบห่อและวสัดุส้ินเปลือง 9,705  9,908  -  - 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 30,236  31,887  -  - 

รวม 87,197  92,754  746  11,337 
หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง (13,992)  (13,836)  -  - 
 73,205  78,918  746  11,337 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 13,836  15,899  -  411 
ตั้งเพิ่มข้ึน 247  -  -  - 
โอนกลบั / จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด (91)  (774)  -  (411) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 13,992  15,125  -  - 

 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือแสดงอยู่ในตน้ทุนขำยในงบก ำไรขำดทุน 

6. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : พนับำท) 

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ี (กองทุนรวม) 12 12 
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7. สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย - สุทธิ 
 

  (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564  - 
บวก  รับโอนมำจำกที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน   

-  รำคำทุน  244,413 
-  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม  (102,677) 
-  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  (2,300) 

มูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564  139,436 

เม่ือวนัที่ 21 พฤษภำคม 2564 บริษทัฯ ไดท้ ำสัญญำซ้ือขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ในรำคำ 174 
ลำ้นบำท โดยไดร้ับช ำระเงินมดัจ ำจ ำนวน 4 ลำ้นบำท ในวนัที่ 20 พฤษภำคม 2564 และจะช ำระส่วนที่เหลือจ ำนวน 170 ลำ้นบำท 
ในวนัที่โอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์น บริษทัฯ ได้จัดประเภทรำยกำรสินทรัพยด์ังกล่ำวไวเ้ป็นสินทรัพยท์ี่ถือไวเ้พื่อขำยในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 

ต่อมำเม่ือ วนัที่ 9 กรกฏำคม 2564 บริษทัฯได้มีกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และได้รับช ำระเงินในส่วนที่เหลือ
จ ำนวน 170 ลำ้นบำทแลว้ 

8. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
   (หน่วย : พนับำท) 

   
งบกำรเงินรวม / งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนเงิน
ลงทุน 

30 มิถุนำยน  
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

  (ร้อยละ)   
บริษทั โรงงำนพิมพย์อ้มผำ้ไทย จ ำกดั 

(มหำชน) 
กำรขจดัไขมนัและส่ิง
สกปรกกำรฟอกขำว

และกำรยอ้มสี 

1.43 5,000 5,000 

หัก : ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน   (1,550) (1,550) 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น   3,450 3,450 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

9.1 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) รำคำทุน 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
ของเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทุน - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ           
บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั 3,000 3,000 100 100 3,000 3,000 (3,000) (3,000) - - 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั 1,100,000 1,100,000 100 100 1,100,000 1,100,000 (416,772) (416,772) 683,228 683,228 
บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  
   (ประเทศไทย) จ ำกดั 789,385 789,385 100 100 789,385 789,385 - - 789,385 789,385 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯ - สุทธิ    1,892,385 1,892,385 (419,772) (419,772) 1,472,613 1,472,613 

         
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท ทีลักซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด         

Tluxe Investments Limited 10* 10* 100 100 - - - - - - 
Origin Power Investment Co., Ltd. 0.1* 0.1* 100 100 - - - - - - 

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

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Origin Power Investment Co., Ltd.          
   Wind Power A Co., Ltd. 0.1* 0.1* 100 100 - - - - - - 
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 (หน่วย : พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) รำคำทุน 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
ของเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีรำคำทุน - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Tluxe  Holdings Limited          

Sumo Power Co., Ltd. 1,000** 1,000** 100 100 - - - - - - 
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal 
      Power Station No.1 Liaison Company 10** 10** 100 100 - - - - - - 
P Green Energy Co., Ltd. 1,000** 1,000** 100 100 - - - - - - 

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

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

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ     1,892,385 1,892,385 (419,772) (419,772) 1,472,613 1,472,613 
* หน่วย : พนัเหรียญสหรฐั 
** หน่วย : พนัเยน 
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บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั 

ในปี 2563 บริษทัประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้ับคืนของเงินลงทุนในบริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั ซ่ึงผลกำรประเมิน
พบว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 
3 ลำ้นบำท ในส่วนของงบก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี 2563 แลว้ทั้งจ ำนวน 

บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั 

ในปี 2562 บริษทัประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้ับคืนของเงินลงทุนในบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำมูล
ค่ำท่ีคำดว่ำจะไดร้ับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 416.77
ลำ้นบำท  

9.2 เงินปันผลรับ 

บริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลรับจำกกำรลงทุนในบริษทัย่อยในระหว่ำงงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 
และ 2563 

9.3 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

9.3.1   รำยละเอียดของบริษทัร่วม 

    (หน่วย : พนับำท) 
    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบัญชี 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย รำคำทุน 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

M-Luxe Energy Co., Ltd. ประกอบกิจกำรร่วม 
ทุนพฒันำที่ดิน                 
เพื่อสร้ำงโรงงำน
พลงังำนควำมร้อน
ใตพ้ิภพ ญ่ีปุ่ น 25 25 - - - - 

9.3.2  เงินปันผลรับในระหวำ่งงวด บริษทัร่วมไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผลในระหว่ำงงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนำยน 2564 และ 2563 

9.3.3  เงินลงทุนในบริษทัร่วมที่ขำดทุนเกินทุน 

บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 แห่ง ซ่ึงบริษทัฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่ำวจน
มูลค่ำตำมบัญชีตำมวิธีส่วนได้เสียเท่ำกับศูนย ์ บริษทัฯ ได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เน่ืองจำกบริษทัฯไม่ได้มีภำระผูกพนัตำมกฎหมำยหรือทำงพฤตินัยที่ต้องจ่ำยเงินเพื่อช ำระภำระผูกพนัของบริษทัร่วม
ดงักล่ำว  
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10. เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธันวำคม

2563 
30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธันวำคม

2563 
เงินให้กู้ยืมระยะยำว     
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย (หมำยเหตุ 3.2) - - 172,570 168,014 
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) - - - - 
รวมเงินให้กูย้ืมระยะยำว - - 172,570 168,014 
หัก : ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี     
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย (หมำยเหตุ 3.2) - - - - 
เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) - - - - 
รวมเงินให้กูย้ืมระยะยำวที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - - - 
 - - 172,570 168,014 

11. อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

 (หน่วย : พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม/                  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 134,650 
โอนไปทรัพยสิ์นที่ถือไวเ้พื่อขำย (30,672) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 103,978 

 

ที่ประชุมคณะกรรมกำร บริษทัฯ เม่ือวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเช่ำพื้นท่ีโครงกำรพีเพิล พำร์ค อ่อนนุช 
ซ่ึงเป็นอำคำรโฮมออฟฟิศรวมพื้นท่ีเช่ำ จ ำนวน 8 ห้อง ขนำดพื้นท่ีรวม 1,369.30 ตำรำงเมตร มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 18 ปี ค่ำ
เช่ำรวม 72 ล้ำนบำท เพื่อต่อยอดธุรกิจอำหำรสัตว์เลี้ ยง ให้เป็น PET CENTER หรือศูนยบ์ริกำรด้ำนสัตว์เลี้ ยงครบวงจร
ส ำหรับคนรักสัตว ์โดยบริษทัฯได้รับมอบพื้นท่ีมูลค่ำรวม 72 ล้ำนบำท ในปี 2562 บริษทัฯ จึงปันส่วนเงินจ่ำยล่วงหน้ำตำม
วตัถุประสงคใ์นกำรใช้งำนเข้ำเป็นส่วนหน่ึงของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์จ ำนวน 24 ลำ้นบำท และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
ลงทุนจ ำนวน 48 ลำ้นบำท และเม่ือวนัที่ 22 ธันวำคม 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ตำมอำยุของสัญญำเช่ำจ ำนวน 
18 ปี 

มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑ์รำคำตลำดส ำหรับท่ีดินที่ไม่ไดใ้ชง้ำนและใชเ้กณฑ์วิธีพิจำรณำ
จำกรำยได้ (Income Approach) ส ำหรับที่ดินและอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ ข้อสมมติฐำนหลักที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของอำคำรดงักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำพื้นที่ว่ำงระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะ
ยำวของค่ำเช่ำ 
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บริษทัฯ มีรำยได้ค่ำเช่ำจำกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2564 จ ำนวน 0.27 ลำ้นบำทและ 0.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯได้น ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวนประมำณ 56.33 ล้ำนบำท ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดร้ับจำกสถำบนักำรเงินและเงินกูย้ืมระยะยำว ตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมขอ้ 19 และ 
22 

12. ที่ดินตำมรำคำที่ตีใหม่ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ดินของกลุ่มบริษทัแสดงในรำคำที่ตีใหม่ตำมรำยงำนกำรประเมินของ
ผูป้ระเมินรำคำอิสระ ปี 2563 และ 2562 กำรประเมินรำคำที่ดินใชว้ิธีมูลค่ำรำคำตลำด ไดแ้สดงไวท้ี่ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
สินทรัพยถ์ำวรภำยใต้ “ส่วนของผูถ้ือหุ้น” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวรน้ีจะน ำไปจ่ำย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้ซ่ึงเป็นมูลค่ำยุติธรรมอยู่ในระดบัท่ี 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยุติธรรม 

ทรัพยสิ์นที่บริษทัฯโอนให้กบับริษทัย่อยตำมที่กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลขอ้ 3.4 บำงรำยกำรยงัไม่
สำมำรถท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำยให้กบับริษทัย่อยได้ อย่ำงไรก็ตำมบริษทัย่อยมีควำมสำมำรถในกำรสั่งกำรกำรใช้
งำน และกำรไดร้ับประโยชน์จำกทรัพยสิ์นดงักล่ำวจำกกำรใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ตำมปกติของบริษทัย่อยแลว้  

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัที่ 1 มีนำคม 2564 ที่ประชุมมีมติให้ขำยที่ดินบำงส่วน 

13. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบญัชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 564,784 12,291 
ซ้ือเพิ่มระหว่ำงงวด - รำคำทุน  477 - 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - รำคำทุน (1,747) - 
จ ำหน่ำยระหวำ่งงวด - ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 1,747 - 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (38,813) (1,512) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (341) - 
โอนเขำ้ทรัพยสิ์นที่ถือไวเ้พื่อขำย (7,595) (7,595) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 518,512 3,184 

สิทธิกำรเช่ำและส่วนปรับปรุงอำคำร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำร บริษทัฯ เม่ือวนัที่ 26 กุมภำพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเช่ำพื้นท่ีโครงกำรพีเพิล พำร์ค อ่อนนุช 
ซ่ึงเป็นอำคำรโฮมออฟฟิศรวมพื้นท่ีเช่ำ จ ำนวน 8 ห้อง ขนำดพื้นท่ีรวม 1,369.30 ตำรำงเมตร มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 18 ปี ค่ำ
เช่ำรวม 72 ลำ้นบำท เพื่อต่อยอดธุรกิจอำหำรสัตวเ์ลี้ยง ให้เป็น PET CENTER หรือศูนยบ์ริกำรดำ้นสัตวเ์ลี้ยงครบวงจรส ำหรับ
คนรักสัตว์ โดยบริษัทฯได้รับมอบพื้นท่ีมูลค่ำรวม 72 ล้ำนบำท ในปี 2562 บริษัทฯ จึงปันส่วนเงินจ่ำยล่วงหน้ำตำม
วตัถุประสงค์ในกำรใช้งำนเข้ำเป็นส่วนหน่ึงของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์จ ำนวน 24 ล้ำนบำท และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
ลงทุนจ ำนวน 48 ล้ำนบำท และเม่ือวนัที่ 22 ธันวำคม 2563 บริษทัได้จดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ตำมอำยุของสัญญำเช่ำจ ำนวน  
18 ปี 
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ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยำนพำหนะซ่ึงได้มำภำยใต้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชโ้ดยมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน  0.58  ลำ้นบำท (2563 : 2 ลำ้นบำท) 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำม  
บัญชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำว มีจ ำนวนเงินประมำณ 13.21 ล้ำนบำท 
 (2563 : 110 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯไดน้ ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ รำคำทุนจ ำนวนประมำณ 744 ลำ้นบำท ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดร้ับจำกสถำบัน
กำรเงิน (หมำยเหตุขอ้ 22 และ 24) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร - อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 

ทรัพยสิ์นที่บริษทัฯโอนให้กับบริษทัย่อยบำงรำยกำรยงัไม่สำมำรถท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำยให้กับบริษทัย่อยได้ 
อย่ำงไรก็ตำม บริษทัย่อยมีควำมสำมำรถในกำรสั่งกำรกำรใช้งำน และกำรไดร้ับประโยชน์จำกทรัพยสิ์นดังกล่ำวจำกกำรใช้ใน
กำรผลิตสินคำ้ตำมปกติของบริษทัย่อยแลว้ 

14. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ด ำเนินงำน 

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ด ำเนินงำน ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 264,807 3,365 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (11,835) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (614) - 
โอนเขำ้ทรัพยสิ์นที่ถือไวเ้พื่อขำย (2,717) (2,717) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 249,641 648 

ในระหว่ำงปี 2563 ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำนรำคำทุน 22.66 ล้ำนบำท ได้มีกำรประเมินรำคำใหม่ตำมรำยงำนของ  
ผูป้ระเมินอิสระ  

จำกผลกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพยด์ังกล่ำวข้ำงต้น บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพจ ำนวน 121.34 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม ในส่วนของงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดพ้ิจำรณำจัดประเภทโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพท่ีหยุดด ำเนินกำรผลิตในงบกำรเงินปี 2563 ใหม่ 
ซ่ึงมีมูลค่ำที่คำดว่ำจะไดร้ับคืนของโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ตำมหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 12, 13 และ 14  
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15. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเคลื่อนไหวของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 23,775 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวด (790) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 22,985 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 8,499 75 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับงวด (974) (33) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (3) - 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 7,522 42 

17. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน - รำคำทุน 130,137 130,137 
หัก : ส่วนเกิน (ส่วนต ่ำ) กวำ่ทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (28,796) (84,010) 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน - มูลค่ำยุติธรรม 101,341 46,127 
 

ในระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 มีกำรเปลี่ยนแปลงดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวนหุ้น  
(พนัหุ้น) 

จ ำนวนเงิน  
(พนับำท) 

รำคำทุน ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 44,023 46,127 
ซ้ือเพิ่มระหว่ำงงวด 12,333 4,317 
จ ำหน่ำยระหว่ำงงวด (12,333) (4,317) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นที่รับรู้ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น - 55,214 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 44,023 101,341 

 บริษทัฯ ไม่ไดร้ับเงินปันผลส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564   
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18. เงินจ่ำยล่วงหน้ำ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธันวำคม 

2563 
30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธันวำคม 

2563 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 29,897 29,940 - - 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิน ้ำพุร้อน 34,831 34,882 - - 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับโครงกำรริเวอร์ไซด์ 12,997 12,997 12,997 12,997 
เงินจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 67,416 67,513 - - 
รวม 145,141 145,332 12,997 12,997 
หัก : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     
     เงินจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (29,897) (29,940) - - 
     เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิน ้ำพุร้อน (34,831) (34,882) - - 
     เงินจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับโครงกำรริเวอร์ไซด์ (12,997) (12,997) (12,997) (12,997) 
     เงินจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม (67,416) (67,513) - - 
รวม (145,141) (145,332) (12,997) (12,997) 
 - - - - 
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เงินจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 

เม่ือวนัที่ 13 ธันวำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำม
ร้อนใต้พิภพจ ำนวน 9 แห่ง ในประเทศญ่ีปุ่น มีมูลค่ำโครงกำรทั้งหมดจ ำนวน 2,700 ล้ำนเยน (786 ล้ำนบำท) ณ วันที่   
31 ธันวำคม 2561 Sumo Power Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีกำรจ่ำยเงินมัดจ ำส ำหรับโรงผลิตไฟฟ้ำ 1 
แห่ง เป็นจ ำนวนเงิน 50 ลำ้นเยน ให้กบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำส ำหรับโรงผลิตไฟฟ้ำ 1 แห่ง เป็นจ ำนวน
เงิน 53 ลำ้นเยน ให้กบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งท่ี 3/2563 เม่ือวนัที่ 20 มีนำคม 2563 มีมติตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนส ำหรับรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัได้ประเมินถึงโอกำสท่ีจะไดร้ับช ำระเงินคืนจำกรำยกำร
ดังกล่ำว มีแนวโน้มว่ำจะเป็นไปได้ยำก จึงตัดสินใจบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับรำยกำร
ดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 28 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินปี 2562 

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ไดโ้อนที่ดิน 1 แห่งไปยงับริษทัเอกชนแห่งที่สอง แมว้่ำบริษทัเอกชนแห่งที่หน่ึง มีหน้ำที่
ต้องโอนท่ีดินเหล่ำน้ีให้กับ Sumo Power Company Limited ซ่ึงรำคำโอนทรัพยสิ์นรวม 300,000,000 เยน ซ่ึง Sumo Power 
Company Limited ไดจ้่ำยเงินให้กบับริษทัเอกชนแห่งที่หน่ึง แลว้จ ำนวน 50,000,000 เยน 

ต่อมำเม่ือวนัที่ 26 พฤษภำคม 2563 Sumo Power Company Limited ได้ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรโอน
กรรมสิทธ์ิที่ดิน 1 แห่งดงักล่ำวให้แก่บริษทัเอกชนแห่งที่สองและกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย 1,000,000 เยน จำกบริษทัเอกชนแห่ง
ที่หน่ึง 

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิน ้ำพุร้อน 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครั้ งท่ี 5/2559 เม่ือวนัที่ 24 มิถุนำยน 2559 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ ลงทุนในธุรกิจพลงังำน
ควำมร้อนใตพ้ิภพ จ ำนวน 8 โครงกำร ดว้ยกำรซ้ือกิจกำรของ Sumo Power Company Limited เป็นเงิน 495 ลำ้นเยน และค่ำซ้ือ
โรงไฟฟ้ำ 8 ยูนิต รำคำยูนิตละ 220 ล้ำนเยน (ยงัไม่รวมภำษี) ซ่ึงค่ำซ้ือโรงไฟฟ้ำมีเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิทธิน ้ ำพุร้อนรวมอยู่
จ  ำนวน 4 ยูนิต มูลค่ำ 120 ลำ้นเยน (33 ลำ้นบำท) 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งท่ี 3/2563 เม่ือวนัที่ 20 มีนำคม 2563 มีมติตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนส ำหรับรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัได้ประเมินถึงโอกำสที่จะไดร้ับช ำระเงินคืนจำกรำยกำร
ดังกล่ำว มีแนวโน้มว่ำจะเป็นไปได้ยำก จึงตัดสินใจบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับรำยกำร
ดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 33 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินปี 2562 
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เงินจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับกำรโครงกำรริเวอร์ไซด์ 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครั้ งท่ี 8/2561 เม่ือวนัที่ 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษทัฯ เข้ำท ำธุรกรรมกำร
ร่วมลงทุนกับบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกัด หรือ Rich Partners Co., Ltd. (“ริช พำร์ทเนอร์ส”) ในโครงกำรอสังหำริมทรัพย์
ประเภทผสมผสำน (Mixed Use) ภำยใตโ้ครงกำรช่ือ อำคำรริเวอร์ไซด์ หรือ Riverside Tower (“โครงกำรริเวอร์ไซด์”) ตั้งอยู่ท่ี
เมืองดำนัง ประเทศเวียดนำม โดยโครงกำรดังกล่ำวพฒันำภำยใต้ บริษทัเจ้ำของโครงกำรช่ือบริษทั ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์
เมน้ท์ จ  ำกดั หรือ Sun Frontier Investment Co., Ltd. (“ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เมน้ท์”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดัตั้งข้ึนภำยใตก้ฎหมำย
ของประเทศเวียดนำม ทั้งน้ี บริษทัฯ จะร่วมลงทุน ในโครงกำรเป็นเงินจ ำนวนไม่เกิน 3,100 ล้ำนเยน หรือ 911.83 ล้ำนบำท 
(อ้ำงอิงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ 29.4140 บำท ต่อ 100 เยน จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 17 พฤษภำคม 2561) และ
บริษทัฯ จะมีสิทธิในกำรจ ำหน่ำย และ ไดร้ับผลตอบแทนทั้งหมดจำกกำรจ ำหน่ำยห้องชุดพกัอำศยัของโครงกำรริเวอร์โซด์ ซ่ึง
บริษทัฯ ไดค้ดัเลือกและตกลงกบัผูร่้วมทุน ซ่ึงคิดเป็นพื้นท่ีรวมประมำณไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 50 ของพื้นท่ีในส่วนพกัอำศยัทั้งหมด
ในโครงกำรริเวอร์ไซด์ โดยบริษทัฯ จะไดก้ำรรับประกนัผลตอบแทนกำรร่วมลงทุนขั้นต ่ำในอตัรำร้อยละ 6 ต่อปีของจ ำนวน
เงินลงทุนของบริษทัฯทั้งหมด ตำมท่ีจะก ำหนดในสัญญำร่วมลงทุน หรือ Joint Investment Agreement (“สัญญำร่วมลงทุนฯ”) 
ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั อยู่ในระหว่ำงเจรจำ และจะลงนำมในสัญญำดงักล่ำวต่อไป  

เม่ือวนัที่ 25 มิถุนำยน 2561 บริษทัไดจ้่ำยช ำระเงินมดัจ ำจ ำนวน 210 ลำ้นเยน (ประมำณ 62.31 ลำ้นบำท) และจะช ำระเงินลงทุน
ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อน ต่ำงๆ ตำมท่ีจะระบุไวใ้นสัญญำร่วมลงทุนฯ ส ำเร็จครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี หำกเง่ือนไข
บงัคบัก่อน ต่ำงๆดงักล่ำวไม่ส ำเร็จครบถว้นภำยในระยะเวลำก ำหนด บริษทัฯ มีสิทธิ ไดร้ับเงินมดัจ ำดงักล่ำวคืนทั้งจ ำนวน 

เม่ือวนัที่ 2 กรกฎำคม 2561 บริษทัได้ท ำบันทึกข้อตกลงกับผูถ้ือหุ้นและ ริช พำร์ทเนอร์ส โดยผูถ้ือหุ้นของ ริช พำร์ทเนอร์ส  
ตกลงท่ีจะโอนหุ้นทั้งหมดของ ริช พำร์ทเนอร์ส ให้แก่บริษทัฯ ในรำคำเท่ำกบัมูลค่ำท่ีตรำไว ้(10 ลำ้นเยน) เพื่อเป็นหลกัประกัน
ส ำหรับกำรช ำระเงินมดัจ ำ รวมถึงเพื่อให้บริษทัฯ มัน่ใจไดว้่ำ ริช พำร์ทเนอร์ส และผูถ้ือหุ้นของ ริช พำร์ทเนอร์ส จะปฏิบติัตำม
เง่ือนไข บังคบัก่อนทั้งหมดตำมสัญญำร่วมลงทุนฯ ซ่ึงรวมถึงกำรท่ี ริช พำร์ทเนอร์ส (หรือบริษทัย่อยของ ริช พำร์ทเนอร์ส) 
จะตอ้งเขำ้เป็นผูถ้ือหุ้นทั้งหมดใน บริษทั ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เมนท์ จ ำกดั ทั้งน้ี เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนทั้งหมดส ำเร็จแล้ว 
บริษทัฯ จะโอนหุ้นทั้งหมดของ ริช พำร์ทเนอร์ส คืนให้แก่ผูถ้ือหุ้นของ ริช พำร์ทเนอร์ส ในรำคำเท่ำกบัมูลค่ำท่ีตรำไวข้องหุ้น 
โดยเม่ือวนัที่ 10 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดจ้่ำยช ำระเงินค่ำหุ้นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 10 ลำ้นเยน (ประมำณ 3 
ลำ้นบำท) 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งท่ี 2/2562 เม่ือวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติลงนำมในหนังสือขยำยระยะเวลำ
โครงกำรฯ ทั้งน้ีมีเง่ือนไขท่ีส ำคญัดงัน้ี 
1) ใบอนุญำตต่ำงๆ ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ ตอ้งแลว้เสร็จภำยในวนัที่ 31 มีนำคม 2562 
2) บริษทัฯ มีสิทธิที่จะท ำโครงกำรต่อหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงบริษทัจะพิจำรณำและแจง้ให้ทรำบภำยในวนัที่ 31 พฤษภำคม 2562 
3) ขยำยระยะเวลำของ “สัญญำร่วมลงทุนฯ” ไปเป็นวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 
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ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งท่ี 14/2562 เม่ือวนัที่ 28 มิถุนำยน 2562 มีมติอนุมัติให้จัดท ำ Due Diligent โครงกำร 
จนถึงส้ินเดือนกรกฎำคม 2562 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครั้ งท่ี 15/2562 เม่ือวนัที่ 30 กรกฎำคม 2562 มีมติให้บริษทัออกหนงัสือยกเลิกกำรลงทุน
ดงักล่ำว และขอรับเงินมดัจ ำดงักล่ำวจ ำนวน 65.57 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรพฒันำโครงกำรดงักล่ำวมีควำมล่ำชำ้เกินกว่ำที่ได้ตก
ลงกนั ประกอบกบัค่ำใชจ้่ำยในกำรพฒันำโครงกำรดงักล่ำวสูงข้ึน 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน เงินมดัจ ำดงักล่ำวทั้งจ ำนวนเน่ืองจำกมีควำมไม่แน่นอนท่ี
จะไดร้ับเงินดงักล่ำวคืนจำกผูร่้วมลงทุน 

เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจ ำดังกล่ำวจ ำนวน 171 ล้ำนเยน (เทียบเท่ำ 47.10 ล้ำนบำท) คืนจำก  
ริช พำร์ทเนอร์ส  

เ ม่ือวันที่  1 พฤษภำคม 2563 บริษัทฯ ได้รับเงินมัดจ ำดังกล่ำวจ ำนวน 5 ล้ำนเยน (เทียบเท่ำ 1.48 ล้ำนบำท) คืนจำก  
ริช พำร์ทเนอร์ส  

ปัจจุบนับริษทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรติดตำมทวงถำมอย่ำงใกลชิ้ด และจะด ำเนินกำรตำมกฎหมำยเพื่อเรียกช ำระเงินคืน 

เงินจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งท่ี 2/2560 เม่ือวนัที่ 6 กุมภำพนัธ์ 2560 ไดมี้มติให้ลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำน
ลม ที่เมืองอำโอโมริ (Aomori) ประเทศญ่ีปุ่ น โดยกำรจดัตั้งบริษทัใหม่ในประเทศญ่ีปุ่น ทุนจดทะเบียน 10,000,000 เยน หรือ
ประมำณ 3,147,830 บำท (อำ้งอิงอตัรำแลกเปลี่ยน 0.314783 บำทต่อเยน ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนัศุกร์ที่ 3 
กุมภำพนัธ์ 2560) สัดส่วนกำรถือหุ้นคือบริษทัฯถือหุ้น 60% (เป็นบริษทัย่อย) : Aura-Green Energy Co., Ltd. (นิติบุคคลสัญชำติ
ญ่ีปุ่ น) ถือหุ้น 40% เพื่อลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมจ ำนวน 5 ยูนิต มูลค่ำรวม 175 ล้ำนเยน หรือประมำณ 
55,087,025 บำท (อ้ำงอิงอัตรำแลกเปลี่ยน 0.314783 บำทต่อเยน ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วันศุกร์ที่ 3 
กุมภำพนัธ์ 2560) 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งท่ี 3/2560 เม่ือวนัที่ 7 มีนำคม 2560 ไดมี้มติลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 
ที่เมืองอำโอโมริ (Aomori) ประเทศญ่ีปุ่ น จ ำนวน 1 ยูนิต มูลค่ำรวม 36 ลำ้นเยน หรือประมำณ 10.99 ลำ้นบำท 

และตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งท่ี 10/2560 เม่ือวนัที่ 2 ธันวำคม 2560 ได้มีมติลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนลม ที่เมืองอำโอโมริ (Aomori) ประเทศญ่ีปุ่ น จ ำนวน 1 ยูนิต มูลค่ำรวม 36 ล้ำนเยน หรือประมำณ 13 ล้ำนบำทรวม
จ ำนวนโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมท่ีบริษทัลงทุนทั้งส้ินจ ำนวน 7 ยูนิต จ ำนวน 247 ลำ้นเยน  
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ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม จ ำนวน 7 ยูนิต จ ำนวน 232 ล้ำนเยน ซ่ึงปัจจุบัน
โรงไฟฟ้ำพลงังำนลม จ ำนวน 7 ยูนิตสำมำรถรับรู้รำยได้จำกกำรขำยแล้วตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ทั้งน้ีรำยได้จำกกำรผลิต
กระแสไฟฟ้ำ ไม่ไดร้ับรู้ในงบกำรเงินของกลุ่มบริษทั และกลุ่มบริษทัยงัไม่สำมำรถตรวจสอบจ ำนวนเงินของค่ำไฟฟ้ำที่ขำยไป
แลว้ดงักล่ำวได ้จนถึงปัจจุบนักลุ่มบริษทัยงัไม่ไดร้ับโอนกรรมสิทธ์ิ ในโรงไฟฟ้ำพลงังำนลมดงักล่ำว 

ในเดือนธันวำคม 2562 บริษทัฯ ได้มอบหมำยให้ที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษทัส่งหนังสือทวงถำมไปยงั Aura Green Energy 
Co., Ltd. ซ่ึงเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุน (Joint Venture) กบั PPSN Co., Ltd. แต ่Aura Green Energy Co., Ltd. ไดแ้จง้ว่ำไดส่้งมอบ
โรงไฟฟ้ำให้แล้ว ซ่ึงขดัแยง้กับข้อเท็จจริง ปัจจุบันบริษทัได้มอบหมำยให้ที่ปรึกษำกฎหมำยศึกษำแนวทำงด ำเนินกำรเพื่อ
ติดตำมให้ Aura Green Energy Co., Ltd. ซ่ึงเป็นคู่สัญญำส่งมอบโรงไฟฟ้ำ และเงินค่ำไฟฟ้ำที่ได้รับก่อนหน้ำนั้นให้กับ PPSN 
Co., Ltd.  

ทั้งน้ีในปี 2560 และ 2561 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกเงินดงักล่ำวอยู่ภำยใตบ้ญัชีงำนระหว่ำงก่อสร้ำง (อำคำรและเคร่ืองจกัร) ต่อมำในปี 
2562 บริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำจดัประเภทรำยกำรดงักล่ำวเป็นเงินจ่ำยล่วงหน้ำส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม  

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งท่ี 3/2563 เม่ือวนัที่ 20 มีนำคม 2563 มีมติตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนส ำหรับรำยกำรดังกล่ำวทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ได้ประเมินถึงโอกำสที่จะได้รับช ำระเงินคืนจำก
รำยกำรดงักล่ำว มีแนวโน้มว่ำจะเป็นไปไดย้ำก จึงตดัสินใจบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับรำยกำร
ดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 64 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินปี 2562 

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

เงินเบิกเกินบญัชี 

เม่ือวนัที่ 17 กรกฎำคม 2562 บริษทัย่อย ได้รับวงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรแห่งหน่ึง ประกอบด้วยสินเช่ือหมุนเวียน ประเภท
วงเงินเบิกเกินบญัชีจ ำนวน 25 ลำ้นบำท ซ่ึงค ้ำประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงอื่นๆบนท่ีดินและ/หรือลูกหน้ีกำรคำ้โดยเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ และค ้ำประกันวตัถุดิบและ/หรือสินคำ้คงคลงั และบัญชีเงินฝำกประจ ำของธนำคำรแห่งหน่ึงโดยเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อย 

  

 (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ีย

(ร้อยละต่อปี) 
30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธันวำคม 

2563 
30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธันวำคม 

2563 
เงินเบิกเกินบญัชี MOR - 24,301 - - 
ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน 5.85 50,000 60,000 50,000 60,000  

 50,000 84,301 50,000 60,000 
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ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน 

เดิมเม่ือวนัที่ 31 มกรำคม 2563 บริษทัฯ ได้เจรจำกับธนำคำรผูใ้ห้กู้เพื่อขอขยำยอำยุตั๋วสัญญำใช้เงิน 2 ฉบับ รวมจ ำนวน 120 
ลำ้นบำท ซ่ึงธนำคำรผูใ้ห้กู้ได้ตกลงให้ช ำระและขยำยตัว๋สัญญำใชเ้งิน โดยให้ช ำระ 5 งวด งวดละ 12 ลำ้นบำท เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 
31 มกรำคม 2563 ถึงวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 ส ำหรับตั๋วสัญญำใช้เงินส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 60 ล้ำนบำท ให้จ่ำยช ำระในวนัที่  
31 กรกฎำคม 2563 และเพิ่มอตัรำดอกเบ้ียเป็นร้อยละ 6 ต่อปี  

โดยสถำบันกำรเงินจะทยอยลดตั๋วสัญญำใช้เงินท่ีถึงก ำหนดช ำระจำกตั๋วสัญญำใช้เงินฉบับจ ำนวน 40 ล้ำนบำท ก่อนจนครบ 
และจะไปลดตัว๋สัญญำใชเ้งินฉบบั 80 ลำ้นบำท 

บริษทัฯ ได้จ่ำยช ำระตำมตั๋วสัญญำใช้เงินไปแล้ว 3 งวด เป็นจ ำนวนเงินรวมทั้งส้ิน 36 ล้ำนบำท แต่เน่ืองจำกสถำนกำรณ์ กำร
แพร่ระบำดของเช้ืออไวรัส 2019 (COVID-19) รัฐบำลมีนโยบำยให้สถำบันกำรเงินพกัช ำระหน้ีเป็นเวลำ 6 เดือน ส่งผลให้
บริษทัฯ สำมำรถเลื่อนก ำหนดกำรช ำระหน้ีออกไป โดยเบ้ืองต้นสถำบันกำรเงินได้แจ้งให้บริษทัฯ เร่ิมต้นช ำระตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยน 2563 เป็นตน้ไป โดยมีก ำหนดเวลำช ำระหน้ี ดงัน้ี 

1. ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2563 จ  ำนวน 12 ลำ้นบำท (บริษทัฯ ไดจ้่ำยช ำระเรียบร้อยแลว้) 
2. ภำยในเดือนธันวำคม 2563 จ  ำนวน 12 ลำ้นบำท (บริษทัฯ ไดจ้่ำยช ำระเรียบร้อยแลว้) 
3. ภำยในเดือนมกรำคม 2564 จ  ำนวน 60 ลำ้นบำท 

ตั๋วสัญญำใช้เงินดังกล่ำวค ้ำประกันวงเงินรวมมูลค่ำ 120 ล้ำนบำท และวงเงินทรัสต์รีซีทส์รวมมูลค่ำ 44 ล้ำนบำท โดยวงเงิน
ดงักล่ำวมีหลกัประกนัดงัน้ี 

1.  จดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวน 18 ลำ้นบำท 
2.  จดหลกัประกนัธุรกิจ ลูกหน้ีกำรคำ้ กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ จ ำนวน 230 ลำ้นบำท 
3.  จดหลกัประกนัธุรกิจ สินคำ้คงเหลือ กรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อย จ ำนวน 100 ลำ้นบำท 
4.  จดหลกัประกนัธุรกิจ เงินฝำกประจ ำ กรรมสิทธ์ิของบริษทัย่อย จ ำนวน 10 ลำ้นบำท 
5.  บริษทัย่อยค ้ำประกนั 

เม่ือวนัที่ 5 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัได้รับผลกำรพิจำรณำเครดิตจำกสถำบันกำรเงิน ได้พิจำรณำอนุมัติเสนอให้กำรสนบัสนุน
ทำงกำรเงินแก่บริษทั ดงัน้ี 

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

2. ปรับลดมูลค่ำจดทะเบียนสัญญำหลกัประกันธุรกิจประเภทสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีกำรคำ้ กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ จำกเดิม 
230 ลำ้นบำท คงเหลือ 75 ลำ้นบำท และปรับลดมูลค่ำจดทะเบียนสัญญำหลกัประกนัธุรกิจประเภทสินคำ้คงคลงักรรมสิทธ์ิ
ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จำกเดิม 100 ลำ้นบำท คงเหลือ 75 ลำ้นบำท 

3. น ำหลกัประกันทำงธุรกิจ ประเภทสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝำกประจ ำ จ ำนวน 10 ล้ำนบำท กรรมสิทธ์ิของบริษทั ไทย
ลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั ช ำระยอดคงคำ้งตัว๋สัญญำใชเ้งิน (Pomissory Note) และลดวงเงินตัว๋สัญญำใช้เงิน 
เหลือ 50 ลำ้นบำท 
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4. อนุมัติวงเงินหนังสือค ้ำประกันกำรช ำระค่ำไฟฟ้ำเพิ่มเติม จ ำนวน 0.20 ล้ำนบำท อตัรำค่ำธรรมเนียม 1.5% ต่อปี และมี
หลกัประกนัเดิม ดงัน้ี 

4.1 จ ำนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ 
4.2 จดทะเบียนสัญญำหลกัประกนัธุรกิจ ประเภทสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีกำรคำ้ กรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ จ ำนวน 75 

ลำ้นบำท 
4.3 จดทะเบียนสัญญำหลักประกันธุรกิจ ประเภทสินค้ำคงคลัง กรรมสิทธ์ิของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส 

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

5.  ยกเลิกวงเงิน Forward Contract จ ำนวน 17.307 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 
 

20. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 29,076 14,957 385,664 512,302 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 118,587 155,017 126 126 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 1,261 1,051 9,787 9,787 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 29,937 16,022 9,614 1,533 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น 892 1,482 - 70 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 26 21 137 - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 20,525 12,930 20,524 12,930 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกนั 10,439 19,989 8,455 16,096 
ภำษีธุรกิจเฉพำะคำ้งจ่ำย 23,584 23,584 23,584 23,584 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น 234,327 245,053 457,891 576,428 

21. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธันวำคม  

2563 
30 มิถุนำยน 

2564 
31 ธันวำคม  

2563 
เงินกูย้ืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 3.2) 290 291 12,500 - 

เงินกูย้ืมจำกบุคคลและกิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกนั 34,500 10,000 34,500 10,000 
รวม 34,790 10,291 47,000 10,000 

  

PRELIMINARY DRAFT BE RETURNED TO A.M.T & ASSOCIATES 
AND NOT TO BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT THEIR PERMISSION

AGREED AND ACCEPTED 
 
BY : ……………………….. 
DATE : Aug 16, 2021



บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล              แต่สอบทำนแล้ว) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 

41 

21.1 เงินกูย้ืมจำกบุคคลและกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลและกิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกันส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2564 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดยกมำ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 10,000 

บวก กูเ้พิ่มระหว่ำงงวด 27,000 

หัก จ่ำยช ำระระหว่ำงงวด (2,500) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 34,500 
 

เงินกูย้ืมจำกบุคคลและกจิกำรจ ำนวน 34.50 ลำ้นบำท เป็นกำรกูย้ืมเงินกบักิจกำรท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนั ดงัน้ี 

สัญญำฉบับที่ 1 

เม่ือวนัที่ 24 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ ได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมกับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ำรวม 10 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระในวนัที่ 23 มีนำคม 2564 

บริษทัฯ ได้ท ำสัญญำขยำยระยะเวลำช ำระหน้ีกับคู่สัญญำออกไป เป็นวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2564 

ต่อมำ บริษทัฯ ได้ท ำสัญญำขยำยระยะเวลำช ำระหน้ีกับคู่สัญญำออกไป เป็นวนัที่ 7 กรกฎำคม 2564 (บริษทัฯ ไดจ้่ำยช ำระ
เรียบร้อยแลว้) 

สัญญำฉบับที่ 2 

เม่ือวนัที่ 18 มีนำคม 2564 บริษทัฯ ได้ท ำสัญญำเงินกู ้ยืมกับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ำรวม 2.5 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปีครบก ำหนดช ำระในวนัที่ 31 มีนำคม 2564 (บริษทัฯ ไดจ้่ำยช ำระเรียบร้อยแลว้) 

สัญญำฉบับที่ 3 

เม่ือวนัที่ 29 เมษำยน 2564 บริษทัฯ ได้ท ำสัญญำเงินกู้ยืมกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ำรวม 20 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร ้อยละ 10 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระในวนัที ่ 29 กรกฎำคม 2564 (บริษัทได้จ่ำยช ำระเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่   
15 กรกฎำคม 2564 ) 

สัญญำฉบับที่ 4 

เมื่อวนัที่ 10 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯ ได้ท ำสัญญำเงินกู ้ยืมกับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ำรวม 4.50 ล้ำนบำท โดยมี
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระในวนัที่ 10 กรกฎำคม 2564 (บริษทัได้จ่ำยช ำระเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัที่ 9 
กรกฎำคม 2564 ) 
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22. เงินกู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

เงินกู้ยืมระยะยำว     
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 504,196 537,102 492,585 525,474 
หัก : ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (493,384) (525,838) (492,585) (525,474)  

10,812 11,264 - - 

22.1 เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 537,102 525,474 
หัก จ่ำยช ำระ (32,047) (32,047) 
บวก(หัก) ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน (859) (842) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 504,196 492,585 
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  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

อตัรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธันวำคม  
2563 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธันวำคม  
2563 

JPY LIBOR (3 เดือน) 
บวกรอ้ยละ 3 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือน เร่ิมผ่อนช ำระงวดแรกใน
เ ดือนที่ ส่ี หลังจ ำกกำร เบิก เ งินกู้ งวดแรก 
(พฤศจิกำยน 2560) ในอตัรำงวดที่ 1 ถึง 35 งวด
ละ 14.5 ล้ำนเยน ส่วนท่ีเหลือช ำระคืนทั้งหมด
ในงวดที่ 36 (ว ันครบก ำหนดช ำระจึงตรงกับ
เดือนกุมภำพนัธ์ 2564) 
ต่อมำมีกำรแก้ไขสัญญำเพิ่มเติมโดยงวดท่ี 36 
ถึง 41 พกักำรช ำระคืนเงินต้น และมำเร่ิมช ำระ
งวดที่ 42 ถึง 46 ในอตัรำงวดละ 11.80 ล้ำนเยน
หรือ 3.42 ล้ำนบำท งวดที่ 47 ช ำระ 3.42 ล้ำน
บำท และส่วนท่ีเหลือช ำระคืนทั้งหมด ในงวดที่ 
48 (ว ันครบก ำหนดช ำระจึงตรงกับ เ ดือน
กุมภำพนัธ์ 2565 ) 

492,585 525,474 492,585 525,474 

-อตัรำร้อยละ 0.46 ต่อปี 
-หลงัจำกวนัที่ในสัญญำ
กูย้ืม 3 ปี คิดในอตัรำ
ร้อยละ 1.36 ต่อปี 

- ช ำระคืนเงินต้นทุกวนัที่ 15 ของเดือน จ ำนวน 
100 งวด จ่ำยช ำระงวดละ 100,000 เยน เร่ิมผ่อน
ช ำระงวดแรกในเดือนสิงหำคม 2564 
- จ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกวนัท่ี 15 ของเดือน  เร่ิม
ผ่อนช ำระงวดแรกในเดือนกนัยำยน 2563 

2,903 2,907 - - 

- อตัรำร้อยละ 0.65 ต่อปี 
- หลงัจำกวนัทีใ่นสัญญำ
กูย้ืม 3 ปี คิดในอตัรำ
ร้อยละ 1.55 ต่อปี 

- ช ำระคืนเงินต้นทุกวนัที่ 15 ของเดือน จ ำนวน 
200 งวด จ่ำยช ำระงวดละ 150,000 เยน เร่ิมผ่อน
ช ำระงวดแรกในเดือนสิงหำคม 2564 
- จ่ำยช ำระดอกเบ้ียทุกวนัท่ี 15 ของเดือน  เร่ิม
ผ่อนช ำระงวดแรกในเดือนกนัยำยน 2563 

8,708 8,721 - - 

รวม 504,196 537,102 492,585 525,474 
 

 เดิมเงินกู้ยืมจ ำนวน 2,205 ล้ำนเยน มีเง่ือนไขที่ระบุในสัญญำให้บริษทัฯด ำเนินกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของ
บริษทัฯ และบริษทัฯตอ้งด ำเนินกำรจดจ ำนองทรัพยสิ์นในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่ น 
จ ำน ำสัญญำซ้ือขำยไฟ จ ำน ำหุ้นของบริษทัเจ้ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ และจ ำน ำหรือโอนสิทธิในบัญชีรำยได้ค่ำไฟฟ้ำ
จ ำนวน 4 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยโรงไฟฟ้ำ 8 แห่ง 

 

 เม่ือวนัที่ 16 สิงหำคม 2562 บริษทัฯ ได้รับหนังสือแจง้กำรชะลอกำรใช้สิทธิ Call Default จำกธนำคำรผูใ้ห้กู ้สรุปได้ดงัน้ี 
จำกกรณีที่บริษทัฯ ผิดนดัช ำระหุ้นกู ้ครั้ งท่ี 1/2562 จ  ำนวน 319.50 ลำ้นบำท ซ่ึงถือเป็นเหตุผิดนดั/ผิดสัญญำกูเ้งินที่บริษัทฯ 
ได้ลงนำมไวต่้อธนำคำร ซ่ึงปัจจุบันธนำคำรจะยงัไม่ใช้สิทธิ Call Default จำกเหตุกำรณ์ที่บริษทัฯ ผิดนัดช ำระหุ้นกู้ตำมที่
กล่ำวขำ้งตน้ โดยมีเง่ือนไขว่ำ หำกมีเหตุกำรณ์ใด ๆ ที่ธนำคำรพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ อำจมีผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหน้ีท่ีบริษทัฯ มีอยู่ต่อธนำคำร อำทิเช่น (แต่ไม่จ ำกัดอยู่เพียง) เจ้ำหน้ีรำยอื่นของบริษทัฯ ใช้สิทธิเรียกคืนหน้ี หรือใช้
สิทธิบงัคบัช ำระหน้ี เป็นตน้ ธนำคำรมีควำมจ ำเป็นตอ้งใชสิ้ทธิในกำร Call Default กบับริษทัฯ ทนัท ี
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เม่ือวนัที่ 9 กุมภำพนัธ์ 2564 ธนำคำรผูใ้ห้กูไ้ด้แจง้ผลกำรอนุมัติเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขวงเงิน โดยขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้
ออกไปอีก 1 ปี 
 
 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินมี จ ำนวน 1,675 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 492 ลำ้นบำท) แสดงเป็นหน้ีสินท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีทั้งจ ำนวน  

บริษทัย่อย 

เม่ือวนัที่ 5 สิงหำคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินในประเทศญ่ีปุ่ น ใน
รูปแบบตัว๋สัญญำใชเ้งิน (Promissory Note) โดยแบ่งเป็น 2 วงเงิน จ ำนวนรวม 40 ลำ้นเยน ซ่ึงเป็นแนวทำงควำมช่วยเหลือ
ของรัฐบำลญ่ีปุ่ นในกำรช่วยเหลือผูป้ระกอบกำรจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID - 19) 
นั้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อซ่อมแซมเคร่ืองจกัรในประเทศญ่ีปุ่น โดยวงเงินกูย้ืมดงักล่ำว มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.46 - 1.55 
ต่อปี ครบก ำหนดวนัที่ 15 พฤศจิกำยน 2572 และ 15 มีนำคม 2581 

23. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคลื่อนไหวส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 568 
เงินจ่ำยช ำระ (524) 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 44 
หัก ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (44) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี - 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำดงัน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 

ภำยใน 1 ปี 0.69 2.49 0.36 1.13 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 0.15 - 0.15 - 
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 0.84 2.49 0.51 1.13 
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 
 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน     
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 397 397 397 397 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 6 13 6 13 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกี่ยวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น 245 350 208 314 
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 11 11 11 11 
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวกบัสัญญำพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร 921 921 138 137 

รวม 1,580 1,692 760 872 
     

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน     
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 790 794 790 794 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 10 30 10 30 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกี่ยวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น 533 700 460 628 
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 21 21 21 21 
ค่ำใชจ้่ำยที่เกี่ยวกบัสัญญำพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร 1,842 1,842 275 275 

รวม 3,196 3,387 1,556 1,748 
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24. หุ้นกู้ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 
หุ้นกู ้ 633,200 633,200 
หัก : ไถ่ถอนระหว่ำงงวด (3,200) - 
หัก : ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี - (968) 
หุ้นกู ้- สุทธิจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกู้ 630,000 632,232 
หัก : ส่วนของหุ้นกูท้ี่ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี (37,760) (632,232) 
หุ้นกู ้- สุทธิจำกส่วนที่ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี 592,240 - 

กำรเปลี่ยนแปลงของบญัชีหุ้นกูส้ ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
  (หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564  633,200 
หัก ไถ่ถอนระหว่ำงงวด  (3,200) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564  630,000 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขำยโดยบริษทัฯ จ ำนวน 630 ลำ้นบำท ซ่ึงเสนอขำยนกัลงทุน
ในวงจ ำกดั หุ้นกูด้งักล่ำวก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน มีรำยละเอียดท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 

ครั้ งท่ี วนัที่ออกหุ้นกู ้ จ ำนวนหน่วย 
มูลค่ำที่ตรำ
ไวต่้อหน่วย มูลค่ำรวม อตัรำดอกเบ้ีย วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

   (บำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี)  
หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู*้   
2/2561 2 สิงหำคม 2561 252,400 1,000 320 7.75 2 กรกฎำคม 2566 
หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถ้ือ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู*้  
1/2561 8 พฤษภำคม 2561 170,000 1,000 200 7.06 8 พฤษภำคม 2566 
1/2562 21 มีนำคม 2562 207,600 1,000 208 8.59 18 มีนำคม 2566 

 

* ภำยใตข้อ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้อกหุ้นกู ้บริษทัฯ ตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น กำร
ด ำรงอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น เป็นตน้ 
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หุ้นกูค้รั้ งท่ี 2/2561  

ณ วนัที่ 2 สิงหำคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัที่ครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้บริษทัฯ ยงัไม่ไดจ้่ำยช ำระหุ้นกูท้ี่ครบก ำหนดดงักล่ำว 

ทั้งน้ี ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครั้ งท่ี16/2562 เม่ือวนัที่ 6 สิงหำคม 2562 มีมติแจง้เหตุกำรณ์กำรผิดนดัไม่ช ำระหน้ี
หุ้นกู้ ครั้ งท่ี 2/2561 จ  ำนวน 319.50 ล้ำนบำท โดยมีมติก ำหนดให้เรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกูใ้นวนัที่ 2 กันยำยน 2562 เพื่อขอขยำย
ระยะเวลำกำรช ำระไถ่ถอนเงินตน้หุ้นกูด้ังกล่ำว ออกไป 330 วนั นบัแต่วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน ซ่ึงจะครบก ำหนดไถ่ถอนวนัที่ 
2 กรกฎำคม 2563 โดยบริษทัจะช ำระดอกเบ้ียปกติของงวดวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 จ  ำนวนประมำณ 5.71 ล้ำนบำท ในวนัที่ 2 
กันยำยน 2562 และบริษทัจะขอแก้ไขอตัรำดอกเบ้ียปกติจำกอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 ต่อปี เพิ่มข้ึนอีกอตัรำร้อยละ 0.5 ต่อปี 
เป็นอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี โดยบริษทัจะช ำระดอกเบ้ีย ท่ีจะไดร้ับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถ้ือ   หุ้นกูใ้นงวดถดัไป
ในวนัที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 จ  ำนวนเงินประมำณ 6.11 ลำ้นบำท , วนัที่ 2 กุมภำพนัธ์ 2563 จ  ำนวนเงินประมำณ 6.11 ลำ้นบำท 
และวนัที่ 2 กรกฎำคม 2563 จ  ำนวนเงิน 10.18 ลำ้นบำท รวมเป็นดอกเบ้ียท่ีช ำระทั้งหมดนับแต่วนัท่ีครบก ำหนดช ำระ (วนัท่ี 2 
สิงหำคม 2562) ถึงวนัที่ 2 กรกฎำคม 2563 เป็นเงินจ ำนวน 22.39 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัที่ 27 สิงหำคม 2562 ผูถ้ือหุ้นกู ้1 รำย ไดย้ื่นฟ้องต่อศำลแพ่ง ให้บริษทัฯ จ่ำยช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียผิดนดัจ ำนวนเงิน
รวม 4,098,438.39 บำท 

ผลกำรประชุมผูถ้ือหุ้นกู้ครั้ งท่ี 1/2562 (หุ้นกู้ครั้ งท่ี 2/2561) เม่ือวนัที่ 2 กันยำยน 2562 เพื่อพิจำรณำแผนขยำยระยะเวลำหุ้นกู้
มูลค่ำ 319.50 ลำ้นบำท และขอผ่อนผนักำรเรียกเก็บอตัรำดอกเบ้ียผิดนัด ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัแผนขยำยระยะเวลำกำรช ำระ
ไถ่ถอนเงินต้นของหุ้นกู้ครั้ งท่ี 2/2561 มูลค่ำ 319.50 ล้ำนบำท ซ่ึงครบก ำหนดไถ่ถอนเม่ือวันที่ 2 สิงหำคม 2562 โดยขยำย
ระยะเวลำกำรช ำระไถ่ถอนเงินตน้ของหุ้นกูน้ี้ออกไปถึงวนัที่ 2 กรกฎำคม 2563 หรือขยำยไป 330 วนั อตัรำดอกเบ้ีย 7.75% แต่
ท่ีประชุมไม่อนุมติัผ่อนผนัยกเวน้อตัรำดอกเบ้ียผิดนดัช ำระ ตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 ถึงวนัที่ 2 กนัยำยน 2562 

เม่ือวนัที่ 5 กนัยำยน 2562 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรโอนเงินดอกเบ้ียผิดนดัในอตัรำ 2% (เพิ่มเติมจำกท่ีบริษทัฯ จ่ำยไปแลว้ 7.25%) 
ของหุ้นกู ้ซ่ึงค ำนวณตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 ถึงวนัที่ 5 กนัยำยน 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 0.61 ลำ้นบำท 

ทั้งน้ี เหตุกำรณ์ผิดนดัช ำระหน้ีจ ำนวนดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ก่อให้เกิดเหตุกำรณ์ผิดนดัช ำระหน้ีเงินในหุ้นกู้ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นตำม
ขอ้ก ำหนดสิทธิว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกูข้อง หุ้นกูค้รั้ งท่ี 1/2561 และหุ้นกูค้รั้ งท่ี 1/2562 ที่ก ำหนดไว้
ในข้อก ำหนดสิทธิว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถ้ือหุ้นกู้เน่ืองจำกกำรผิดนัดช ำระหน้ีเงินหรือกำรท่ีหน้ีเงินใดๆ 
ดงักล่ำวขำ้งตน้ถูกเรียกให้ถึงก ำหนดช ำระก่อนก ำหนดเดิมจะตอ้งมีจ ำนวนเงินรวมกนัเกินกว่ำ 400 ลำ้นบำท หรือเงินสกุลอื่นที่
มีจ  ำนวนเทียบเท่ำ 
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ตำมมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นกู ้ครั้ งท่ี 1/2563 (หุ้นกูค้รั้ งท่ี 2/2561) เม่ือวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2563 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี  
1. มีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกู ้โดยขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ครั้ ง

ที่ 2 หุ้นกูค้รั้ งท่ี 2/2561 มูลค่ำ 319.50 ลำ้นบำท จำกเดิมครบก ำหนดวนัที่ 2 กรกฎำคม 2563 เป็นวนัที่ 2 กรกฎำคม 2564 
2. มีมติไม่อนุมัติให้แก้ไขข้อก ำหนดสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้อกหุ้นกู้และผูถ้ือหุ้นกู้ โดยขอยกเวน้เง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วน

หน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 3:1 ดงันั้นบริษทัยงัตอ้งด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนตำมท่ีก ำหนดไวเ้ดิมต่อไป 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นกูเ้พิ่มเติมดงัน้ี 

บริษทัฯ มีควำมประสงคจ์ะใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูบ้ำงส่วนก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน เป็นจ ำนวน 63,900,000 บำท (คิดเป็นอตัรำ 
20% ของหุ้นกูแ้ต่ละหน่วย แบ่งตำมสัดส่วนตำมจ ำนวนหุ้นกูท้ี่ผูถ้ือหุ้นกูถ้ือครองอยู่) ในวนัที่ 17 มิถุนำยน 2563 ซ่ึงเป็นกำรใช้
สิทธิตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกู ้ขอ้ 9.กำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละกำรซ้ือคืนหุ้นกู ้ 

ต่อมำเม่ือวนัที่ 12 มิถุนำยน 2563 บริษทัฯ ขอเลื่อนกำรใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูบ้ำงส่วนก่อนครบก ำหนดดังกล่ำวออกไปเป็นวนัที่ 
2 กรกฎำคม 2563 ซ่ึงไม่ตรงกับที่ได้แจ้งไว้ในที่ประชุม แต่ยงัคงเป็นไปตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้อก  
หุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกู ้ขอ้ 9.3 ที่ระบุว่ำ “ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน (และไม่ว่ำในครำวเดียว
หรือหลำยครำว) ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู”้ 

ต่อมำเม่ือวนัที่ 2 กรกฎำคม 2563 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุ้นกู ้จ  ำนวน 63,900,000 บำท 

ตำมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นกู้ ครั้ งท่ี 2/2563 (หุ้นกู้ครั้ งที่ 2/2561) เม่ือวนัที่ 24 มีนำคม 2563 มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อก ำหนดสิทธิ
และหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นและผูถ้ือหุ้นกู ้โดยปรับเง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนจำกเดิม 3:1 เป็น 7:1 ตำมขอ้เสนอของผู ้
ออกหุ้นกูท้ี่เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้

ตำมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้ครั้ งท่ี 1/2564 (หุ้นกูค้รั้ งท่ี 2/2561) เม่ือวนัที่ 5 กุมภำพนัธ์ 2564 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 
 

1 มีมติอนุมัติให้ขยำยเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จำกเดิมวนัที่  
2 กรกฎำคม 2564 เป็นวนัที่ 2 กรกฎำคม 2566 โดยแบ่งช ำระคืนเงินต้นเป็นจ ำนวน 2 งวด คือ วนัที่ 2 กรกฎำคม 2565 และ
วนัที่ 2 กรกฎำคม 2566 

 

2 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันช ำระดอกเบ้ียหุ้นกู้เป็น 2 ครั้ ง โดยช ำระดอกเบ้ีย จำกเดิมทุกวันท่ี 2 กรกฎำคม, 
2 พฤศจิกำยน, 2 กุมภำพนัธ์ และ 2 พฤษภำคม ของทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู ้เป็นทุกวนัที่ 2 พฤษภำคม และ 2 พฤศจิกำยน ของทุก
ปีตลอดอำยุหุ้นกู ้และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบ้ียหุ้นกู ้จำกเดิมอตัรำร้อยละ 7.75 ต่อปี เป็นอตัรำร้อยละ 7.83 ต่อปี  

 

3 มีมติอนุมัติให้แกไ้ขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ข้อ 6 ค ำรับรอง ค ำรับประกนั และหน้ำที่ของผูอ้อกหุ้นกู้ โดยยกเลิกข้อ 6.2.11 
เง่ือนไขทำงกำรเงินท่ีก ำหนดว่ำผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด ำรงไวซ่ึ้งอตัรำส่วนของ “หน้ีสินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผูถ้ือหุ้น” (Net Debt to 
Equity Ratio) ในอตัรำส่วนไม่เกิน 7:1 ณ วนัส้ินงวดบัญชีรำยไตรมำสหรือวนัส้ินปีบัญชีของผูอ้อกหุ้นกู้และอนุมัติให้เพิ่ม
ขอ้ก ำหนดสิทธิขอ้ 6.4.4 หน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกูใ้นกำรไม่ก่อภำระเงินกูย้ืมท่ีมีภำระดอกเบ้ีย เกินกว่ำจ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นกูเ้พิ่มเติม ดงัน้ี 

บริษทัฯ น ำทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไดแ้ก่หุ้นสำมญับำงส่วนที่บริษทัฯ ถืออยู่ในบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั จ ำนวน 65,204,082 
หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั) มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท มูลค่ำทำงบัญชี 
หุ้นละ 4.90 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวม 319.50 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำ 1.25 เท่ำของมูลค่ำหุ้นกู้ท่ียงัมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมำจ ำน ำกับ
ผูแ้ทนหุ้นกูเ้พื่อเป็นประกนักำรช ำระหน้ีหุ้นกู ้

คดีควำมที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

คดีควำมที่ 1 

เม่ือวนัที่ 27 สิงหำคม 2562 ผูถ้ือหุ้นกู ้1 รำย ไดย้ื่นฟ้องต่อศำลชั้นตน้ ให้บริษทัจ่ำยช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียผิดนดัจ ำนวนเงิน
รวม 4,098,438.39 บำท 

ต่อมำเม่ือวนัที่ 20 ธันวำคม 2562 ศำลชั้นตน้พิพำกษำให้บริษทัฯ ช ำระเงินจ ำนวน 4,000,000 บำท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัรำ
ร้อยละ 9.25 ต่อปี นบัจำกวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จ 

เม่ือวนัที่ 16 มกรำคม 2563 บริษทัฯ ไดย้ื่นค ำร้องขอทุเลำกำรบังคบัคดี และยื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำต่อศำล ทั้งน้ีศำลอุทธรณ์ได้
นดัฟังค ำพิพำกษำในวนัที่ 19 พฤษภำคม 2563 

เม่ือวนัที่ 19 พฤษภำคม 2563 ศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำพิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ แต่ให้แกไ้ขกำรช ำระดอกเบ้ียจำก
เดิมคิดนบัแต่วนัฟ้อง เป็น นบัแต่วนัที่ 6 กนัยำยน 2562 เป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จ นอกจำกที่แกใ้ห้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำ
ของศำลชั้นต้น ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ ด้วยควำมเคำรพต่อค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์  
บริษทัฯ ไม่เห็นพอ้งดว้ย เน่ืองจำกค ำพิพำกษำดงักล่ำวมิไดพ้ิจำรณำพิพำกษำตำมนยัแห่งค ำพิพำกษำของศำลฎีกำที่เคยวำงแนว
วินิจฉัยไว ้และบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิยื่นฎีกำค ำพิพำกษำดงักล่ำวต่อศำลฎีกำต่อไป 

เม่ือวนัที่ 12 มิถุนำยน 2563 บริษทัฯ ไดย้ื่นค ำร้องขออนุญำตฎีกำ ยื่นฎีกำ ยื่นค ำร้องขอทุเลำกำรบังคบัคดี ทั้งน้ีศำลฎีกำ ไดน้ัด
ฟังค ำสั่งศำลฎีกำ ในวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2564  

เม่ือวนัที่ 17 พฤศจิกำยน 2563 บริษทัฯ ไดย้ื่นค ำร้องขอให้งดกำรบงัคบัคดี 

เม่ือวนัที่ 10 กุมภำพนัธ์ 2564 ศำลจังหวดัสมุทรสงครำมได้อ่ำนค ำสั่งของศำลฎีกำแล้วมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ฎีกำ ยกค ำร้องขอ
ทุเลำกำรบงัคบั โดยผลจำกค ำสั่งดงักล่ำวท ำให้ค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ ถึงท่ีสุดตำมกฎหมำยในวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2564 น้ี 
และท ำให้บริษทัฯ ในฐำนะจ ำเลยมีหน้ำท่ีช ำระดอกเบ้ียอัตรำร้อยละ 9.25 ต่อปี นับแต่วนัที่ 6 กันยำยน 2562 จนถึงวนัที่ 2 
กรกฎำคม 2563 ของเงินต้น 4,000,000 บำท และช ำระดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 9.25 ต่อปี นับแต่วนัที่ 3 กรกฎำคม 2563 ของเงิน
ตน้ 3,200,000 บำท จนกว่ำจะช ำระเสร็จ รวมทั้งหักดว้ยดอกเบ้ียท่ีไดจ้่ำยช ำระไป 

เม่ือวนัที่ 29 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯ ไดจ้่ำยช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียตำมค ำพิพำกษำของศำลอุธรณ์ เรียบร้อยแลว้ 

คดีควำมที่ 2 

เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกำยน 2562 ผูถ้ือหุ้นกู้รำยที่ 2 ได้ยื่นฟ้องต่อศำลชั้นต้นให้บริษทัฯ จ่ำยช ำระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียผิดนัด
จ ำนวนเงินรวม 2,012,835.61 บำท ก ำหนดนดัสืบพยำนโจทก์และจ ำเลยในวนัที่ 23 มีนำคม 2563 
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เม่ือวนัที่ 23 มีนำคม 2563 ผูถ้ือหุ้นกูร้ำยที่ 2 ไดมี้กำรแต่งตั้งทนำยควำม และทนำยควำมของโจทก์ไดย้ื่นค ำร้องขอเลื่อนคดีอ้ำง
เหตุว่ำ ติดนัดสืบพยำนคดีที่นดัไวก้่อนแลว้ที่ศำลอำญำ และขอเลื่อนคดีไป ซ่ึงบริษทัฯ ไม่คดัค้ำนกำรขอเลื่อนคดี และศำลได้
ก ำหนดนดัสืบพยำนโจทก์ในวนัที่ 8 มิถุนำยน 2563 

เม่ือวนัที่ 11 มิถุนำยน 2563 ศำลไดเ้ลื่อนก ำหนดนบัสืบพยำนโจทก์และจ ำเลยออกไปเป็นวนัที่ 10 กรกฎำคม 2563 

เม่ือวนัที่ 10 กรกฎำคม 2563 โจทก์และจ ำเลยไดน้ ำพยำนเขำ้สืบพยำนจนคดีเสร็จกำรพิจำรณำของศำลชั้นตน้ ซ่ึงศำลไดก้ ำหนด
นดัฟังค ำพิพำกษำ ในวนัที่ 14 ตุลำคม 2563 

เม่ือวนัที่ 14 ตุลำคม 2563 ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำพิพำกษำให้จ ำเลยช ำระเงินแก่โจทก์ 1,600,000 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 
9.25 ต่อปี นบัจำกวนัที่ 3 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไป จนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ และดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 9.25 ต่อปี ของ
เงินตน้ 2,000,000 บำท นบัจำกวนัที่ 2 สิงหำคม 2562 ถึง 2 กรกฏำคม 2563โดยให้น ำจ ำนวนดอกเบ้ียท่ีจ ำเลยช ำระให้แก่โจทก์
แลว้ไปหักออกจำกดอกเบ้ียจ ำเลยช ำระแก่โจทก์ไปแลว้  

เม่ือวนัที่ 3 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำ  ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์ 

ทั้งน้ี ขอ้เท็จจริงของทั้ง 2 คดีขำ้งตน้ ที่โจทก์ฟ้องบริษทัฯ ให้ช ำระหน้ีอนัมีท่ีมำจำกมูลหน้ี หุ้นกูชุ้ด “หุ้นกูข้องบริษทั ไทยลกัซ์ 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ  ำกัด (มหำชน) ครั้ งท่ี 2/2561 ครบก ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงผูอ้อกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ
ก ำหนดไถ่ถอน” (TLUXE198A) ซ่ึงบริษทัมีควำมเห็นว่ำหุ้นกูชุ้ด TLUXE198A ดงักล่ำวน้ี เม่ือวนัท่ี 20 สิงหำคม 2562 บริษทั ฯ
ในฐำนะผูอ้อกหุ้นกูไ้ดใ้ชสิ้ทธิตำมข้อก ำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุดดงักล่ำว ในขอ้ 11.1 กำรเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้ โดยบริษทัฯ ได้
ใชสิ้ทธิเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกูภ้ำยใน 30 วนั นบัแต่เกิดเหตุผิดนดักรณีใดกรณีหน่ึงตำมที่ก ำหนดไวใ้น ขอ้ 10.1 คือ กำรที่ผูอ้อก
หุ้นกูผ้ิดนดัไม่ช ำระเงินไม่ว่ำเงินตน้หรือดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นกำรใชสิ้ทธิโดยชอบตำมขอ้ก ำหนดสิทธิ เพื่อเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้ใน
วันที่ 2 กันยำยน 2562 เวลำ 14.00 น.โดยกำรเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นกู้ (TLUXE198A) และกำรด ำเนินกำรประชุมผูถ้ือหุ้นกู้
ดงักล่ำว เป็นไปโดยชอบตำมหลกัเกณฑ์ในขอ้ก ำหนดสิทธิประกอบกบัเอกสำรแนบทำ้ย 2 ของขอ้ก ำหนดสิทธิดงักล่ำวแลว้ ซ่ึง
ในกำรประชุมครั้ งดงักล่ำว มีผูถ้ือหุ้นกูเ้ขำ้ร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตำมขอ้ 3.3 ของเอกสำรแนบทำ้ย 2 ของขอ้ก ำหนด
สิทธิของหุ้นกูชุ้ดดงักล่ำวแลว้อีกดว้ย 

โดยในกำรประชุมผูถ้ือหุ้นกู้ชุดดงักล่ำวขำ้งตน้ ในวำระที่ 2 พิจำรณำแผนขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้นกู ้ ปรำกฏว่ำ ที่ประชุม
มีมติอนุมติัแผนขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ตำมท่ีผูอ้อกหุ้นกูเ้สนอในวำระน้ี ซ่ึงเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวข้อ้ก ำหนดสิทธิท่ี
จะตอ้งไดร้ับกำรอนุมติัไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนทั้งหมดของผูถ้ือหุ้นกู้ท่ีเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดว้ย
ข้อเท็จจริงที่ บริษทัฯ ในฐำนะผูอ้อกหุ้นกู้ ได้เรียกและจัดประชุมผูถ้ือหุ้นกู้โดยชอบดว้ยกฎหมำย และเป็นไปตำมข้อก ำหนด
สิทธิแล้ว เม่ือที่ประชุมผูถ้ือหุ้นกู้ได้มีมติอนุมัติแผนขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้แล้ว ตำมข้อก ำหนดสิทธิ ข้อที่ 11.2 ซ่ึง
ก ำหนดไวว้่ำ “มติโดยชอบของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นกู้ที่เรียกประชุม และด ำเนินกำรประชุมโดยชอบมีผลใชบ้ังคบั และผูกพนัผูถ้ือ
หุ้นกูทุ้กรำยไม่ว่ำจะไดเ้ขำ้ร่วมประชุมหรือไม่ก็ตำม” ดงันั้น มติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้ ซ่ึงอนุมติัขยำยระยะเวลำกำรไถ่ถอนหุ้นกู้
ชุดดังกล่ำวน้ีแล้ว จึงมีผลผูกพนัผูถ้ือหุ้นกู้รำยท่ี 1 และถือหุ้นกู้รำยที่ 2 ซ่ึงเป็นโจทก์ของทั้งสองคดีข้ำงต้น ฉะนั้น บริษทัฯ มี
ควำมเห็นว่ำ บริษทัฯ มีขอ้ต่อสู้ในคดีที่ถูกผูถ้ือหุ้นกูร้ำยที่ 1 และถือหุ้นกูร้ำยที่ 2 ฟ้องในขอ้หำผิดสัญญำและเรียกให้ช ำระหน้ีทั้ง
สองคดีขำ้งตน้อนัมีเหตุชนะคดีได ้โดยท ำให้ บริษทัฯ ไม่มีภำระหน้ีท่ีจะตอ้งรับผิดช ำระหน้ีตำมค ำฟ้องทั้งสองคดีดงักล่ำว 
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หุ้นกูค้รั้ งท่ี 1/2561  

ในปี 2561 ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำหุ้น เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย และ ที่ดินจงัหวดัสมุทรสงครำม จ ำนวน 3 แปลง ทั้งน้ี
ภำยใต้ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษทัฯ ต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น ให้มี
มูลค่ำของหลกัประกนัไม่น้อยกว่ำ 1.10 เท่ำของวงเงินกู ้

ตำมมติที่ประชุมผูถ้ือหุ้นกู้ครั้ งท่ี 2/2562 (หุ้นกู้ครั้ งท่ี 1/2561 ) เม่ือวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 มีมติรับหุ้นสำมัญบริษทั ทีลกัซ์ 
พำวเวอร์ จ ำกดั(บริษทัย่อย)เป็นหลกัประกนัเพิ่มเติม จ ำนวน 7.50 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตำมบญัชี 75 ลำ้นบำท) 

ตำมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้ครั้ งท่ี 1/2563 (หุ้นกูค้รั้ งท่ี 1/2561) เม่ือวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ 2563 มีท่ีส ำคญัดงัน้ี 
1. มีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้โดยขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกูค้รั้ งท่ี 1 /2561 จำก

เดิมครบก ำหนดวนัที่ 8 พฤษภำคม 2563 เป็นวนัที่ 8 พฤษภำคม 2564 
2. มีมติอนุมัติแก้ไขข้อก ำหนดสิทธิและหน้ำที่ของหุ้นกู้และผู ้ถือหุ้นกู้ โดยให้ไถ่ถอนเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยที่  

บริษทัฯ ถือกรรมสิทธ์ิอยู่ ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประกนัหุ้นกูค้รั้ งท่ี 1/2561 และบริษทัฯ จะขำยหุ้นกูด้งักล่ำวผ่ำนตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และน ำเงินดงักล่ำวทั้งจ ำนวนช ำระหน้ีให้กบัผูถ้ือหุ้นกูจ้  ำนวน 60 ลำ้นบำท 

3. มีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกูเ้ละผูถ้ือหุ้นกู ้โดยยกเวน้เง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน
จำกเดิมที่ก ำหนดไวใ้นอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ำกบั 3:1 เป็นไม่ก ำหนดเง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนดงักล่ำว
อีกต่อไป 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นกูเ้พิ่มเติมดงัน้ี 

บริษทัฯ มีควำมประสงคจ์ะใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกู้บำงส่วนก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน เป็นจ ำนวน 30 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำ 15% 
ของหุ้นกูแ้ต่ละหน่วย แบ่งตำมสัดส่วนตำมจ ำนวนหุ้นกู้ที่ผูถ้ือหุ้นกูถ้ือครองอยู่) ในวนัที่ 23 เมษำยน 2563 ซ่ึงเป็นกำรใช้สิทธิ
ตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำที่ของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกู ้ขอ้ 10.กำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละกำรซ้ือคืนหุ้นกู ้

ต่อมำเม่ือวันที่ 23 เมษำยน 2563 บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้บำงส่วน โดยช ำระเงินจ ำนวน 30 ล้ำนบำท ซ่ึงคิดเป็น
อตัรำส่วนร้อยละ 15 ของจ ำนวนหุ้นกู้ท่ีผูถ้ือหุ้นกู้แต่ละรำยถือครองอยู่ พร้อมด้วยอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี คิดเป็น 2.88 
ลำ้นบำท และค่ำธรรมเนียมในอตัรำร้อยละ 0.15 ของจ ำนวนเงินที่ไดช้ ำระดงักล่ำวขำ้งตน้ จ ำนวน 0.05 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นกำรใช้
สิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบก ำหนด และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดสิทธิว่ำดว้ยผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกูข้อ้ 10.5  

ตำมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นกูค้รั้ งท่ี 2/2563 เม่ือวนัที่ 9 มิถุนำยน 2563 มีมติติอนุมติัไถ่ถอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และท่ีดินเปล่ำ 
จังหวัดสมุทรสงครำม รวมจ ำนวน 2 แปลง และหุ้นบริษทั ทีลักซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด ออกจำกกำรเป็นหลกัประกัน และน ำ
เคร่ืองจกัรมูลค่ำ 131.32 ลำ้นบำท ที่จงัหวดัสงขลำ มำจดจ ำนองเป็นหลกัประกนัแทน 
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ตำมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นกูค้รั้ งท่ี 1/2564 (หุ้นกูค้รั้ งท่ี 1/2561) เม่ือวนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 
1. มีมติอนุมติัให้ขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ออกไปอีก 2 ปี โดยแกไ้ขวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้จำกเดิมวนัที่ 

8 พฤษภำคม 2564 เป็นวนัที่ 8 พฤษภำคม 2566 โดยแบ่งช ำระคืนเงินตน้เป็นจ ำนวน 2 งวด คือ วนัที่ 8 พฤษภำคม 2565 และ
วนัที่ 8 พฤษภำคม 2566 

2. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัช ำระดอกเบ้ียหุ้นกู้ ทุก 6 เดือน โดยช ำระดอกเบ้ีย จำกเดิมทุกวนัท่ี 8 พฤษภำคม, 8 
สิงหำคม, 8 พฤศจิกำยน และ 8 กุมภำพนัธ์ ของทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู ้ เป็น ทุกวนัที่ 8 กุมภำพนัธ์ และวนัที่ 8 สิงหำคม ของ
ทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู ้และแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบ้ียหุ้นกู ้จำกเดิมอตัรำร้อยละ 7 ต่อปี เป็นอตัรำร้อยละ 7.06 ต่อปี  

3. มีมติอนุมติัให้เปลี่ยนแปลงสถำนท่ีตั้งเคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัหุ้นกูจ้ำกโรงงำนจงัหวดัสงขลำยำ้ยมำติดตั้งท่ีโรงงำน
จังหวดัเพชรบุรี และให้น ำทะเบียนเคร่ืองจักรไปด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสถำนท่ีตั้งต่อส ำนักงำนทะเบียน
เคร่ืองจกัรที่เกี่ยวขอ้ง 

ในเดือนมิถุนำยน 2564 บริษทัฯ ได้ด ำเนินกำรปลดหุ้นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจำกกำรเป็นหลกัประกันหน้ีตำมหุ้นกู ้
เพื่อน ำไปขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ และจะน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยทั้งจ ำนวนไปช ำระหน้ีตำมหุ้นกู ้

หุ้นกูค้รั้ งท่ี 1/2562 

ค ้ำประกันโดยกำรจ ำน ำหุ้นบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด (บริษทัย่อย) จ ำนวน 62.97 ล้ำนหุ้น (มูลค่ำ
ตำมบญัชี 638.50 ลำ้นบำท) 

ตำมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นกู ้ครั้ งท่ี 1/2563 (หุ้นกูค้รั้ งท่ี 1/2562) วนัที่ 28 กุมภำพนัธ์ 2563 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี  
มีมติอนุมัติให้แก้ไขขอ้ก ำหนดสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถ้ือหุ้นกู ้โดยปรับเง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน
จำกเดิม 3:1 เป็น 7:1 ตำมขอ้เสนอของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้เสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นกูแ้ละก ำหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมดว้ยว่ำหำกกำรด ำรง
สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนมีสัดส่วนมำกกว่ำที่ก ำหนดดังกล่ำวข้ำงต้น ให้เสนอผูแ้ทนผูถ้ือหุ้นกู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบภำยใต้
ขอบเขตตอ้งเป็นกรณีท่ีเกิดจำกผลกระทบจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยแ์ละเงินลงทุนของบริษทัเท่ำนั้น 

ตำมมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นกูค้รั้ งท่ี 1/2564 (หุ้นกูค้รั้ งท่ี 1/2562) เม่ือวนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2564 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 
1. มีมติอนุมติัให้ขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแกไ้ขวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้จำกเดิมวนัที่ 

18 มีนำคม 2564 เป็นวนัที่ 18 มีนำคม 2566 โดยแบ่งช ำระคืนเงินตน้เป็นจ ำนวน 2 งวด คือวนัที่ 18 มีนำคม 2565 และวนัที่ 
18 มีนำคม 2566 

2. มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวนัช ำระดอกเบ้ียเป็นทุก 6 เดือน โดยช ำระดอกเบ้ีย จำกเดิมทุกวนัท่ี 21 มิถุนำยน, 21 
กนัยำยน, 21 ธันวำคม และ 21 มีนำคม ของทุกปีตลอดอำยุหุ้นกู ้เป็นวนัที่ 21 มีนำคม และวนัที่ 21 กนัยำยน ของทุกปีตลอด
อำยุของหุ้นกู้ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบ้ียหุ้นกู้ จำกเดิมอตัรำร้อยละ 8.50 ต่อปี เป็นอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 8.59  
ต่อปี 

มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก ำหนดสิทธิ ข้อ 7 ค ำรับรอง ค ำรับประกัน และหน้ำที่ของผูอ้อกหุ้นกู้ โดยยกเลิกข้อ 7.2.11 
เง่ือนไขทำงกำรเงินท่ีก ำหนดว่ำผูอ้อกหุ้นกู้จะด ำรงไวซ่ึ้งอตัรำส่วนของ “หน้ีสินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผูถ้ือหุ้น” (Net Debt to 
Equity Ratio) ในอตัรำส่วนไม่เกิน 7:1 ณ วนัส้ินงวดบัญชีรำยไตรมำสหรือวนัส้ินปีบัญชีของผูอ้อกหุ้นกู้ และอนุมัติให้เพิ่ม
ข้อก ำหนดสิทธิขอ้ 7.4.4 หน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้โดยก ำหนดว่ำ ผูอ้อกหุ้นกู้ตกลงจะก่อภำระเงินกู้ยืมท่ีมีภำระดอกเบ้ีย เกินกว่ำ 
1,500 ลำ้นบำท 
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แผนกำรจ่ำยช ำระหุ้นกูท้ี่จะครบก ำหนดไถ่ถอนในอนำคต 

บริษทัฯ จะด ำเนินกำรช ำระหน้ีดอกเบ้ียปกติและช ำระหน้ีไถ่ถอนหุ้นกูภ้ำยในก ำหนดโดยมีแหล่งท่ีมำของกำรช ำระเงินดงัน้ี 

หุ้นกูท้ี่ยงัไม่ครบก ำหนดไถ่ถอน (หน่วย : ลำ้นบำท) แหล่งท่ีมำของกำรช ำระเงิน 

ครั้ งท่ี มูลค่ำ ครบก ำหนด บริษทัก ำหนดจะขำยหลกัทรัพยป์ระเภทตรำสำรทุน และขำยสินทรัพยท์ี่
ไม่ได้ใช้ด ำเนินกิจกำร รวมทั้งน ำเงินจำกเงินทุนหมุนเวียนและสภำพ
คล่องของกิจกำรมำช ำระไถ่ถอนหุ้นกู ้ ต่อไป 

1/2561 170.00 8 พฤษภำคม 2566 

2/2561 252.40 2 กรกฎำคม 2566 

1/2562 207.60 18 มีนำคม 2566 

25. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

เงินมดัจ ำรับจำกกำรขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 174,157 174,408 - - 
อื่นๆ 4,474 3,837 1,205 1,029 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอื่น 178,631 178,245 1,205 1,029 

เงินมดัจ ำรับจำกกำรขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งท่ี 8/2561 เม่ือวนัที่ 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษทัฯ จ ำหน่ำยโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (Geothermal Energy) ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกนัท่ี โออำซำทซึรูมิ เบบปุ จงัหวดัโออิ
ตะ ในประเทศญ่ีปุ่ น และเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ล้ว รวมจ ำนวน 15 โครงกำร (“โครงกำรโรงไฟฟ้ำ”) โดยมีรำคำซ้ือขำย
ประมำณ 320 ล้ำนเยน ต่อ 1 โครงกำร หรือประมำณ 91.71 ล้ำนบำท ต่อ 1 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ินไม่ต ่ำกว่ำ 4,800 
ล้ำนเยน หรือ 1,375.69 ล้ำนบำท (อ้ำงอิงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนที่ 28.6602 บำท ต่อ 100 เยน จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ 
วนัที่ 17 พฤษภำคม 2561) ให้แก่ Relocation Group ซ่ึงเป็นบริษทัจัดตั้งข้ึนภำยใต้กฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่น (“ผูซ้ื้อ”) โดย
บริษทัฯ พิจำรณำจ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำในรูปแบบกำรจ ำหน่ำยหุ้นในบริษทัย่อยของบริษทัฯซ่ึงเป็นเจ้ำของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำ หรือโดยกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ  

ต่อมำเม่ือวนัที่ 21 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯไดท้ ำขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Memorandum of Understanding, MOU) กบัผูซ้ื้อ (Relocation 
Group) ในกำรขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพที่ประเทศญ่ีปุ่ นจ ำนวน 15 โรง ในรำคำโรงละ 320 ลำ้นเยน โดยบริษทัฯ 
ได้รับช ำระเงินมัดจ ำจ ำนวน 200 ล้ำนเยน ทั้งน้ีตำมข้อตกลงเบ้ืองต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ระบุให้ผูซ้ื้อ 
(Relocation Group) จ่ำยเงินส่วนที่เหลืออีกจ ำนวน 4,600 ลำ้นเยน ภำยในเดือนกุมภำพนัธ์ 2562  
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เม่ือวนัที่ 21 กุมภำพนัธ์ 2562 Relocation House Corporation (Relocation Group) ได้โอนสิทธ์ิและภำระผูกพนัตำมข้อตกลง
เบ้ืองต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. (มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษทัย่อยผูข้ำย
ทรัพยสิ์น จนถึงวนัที่ 31 มีนำคม 2562) และขยำยเวลำเป็นวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 

เม่ือวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2562 PPSN Co., Ltd. และ Beppu Forest Power Co., Ltd.ได้ท ำสัญญำ โดยมีข้อตกลงว่ำ Beppu Forest 
Power Co., Ltd. จะจ่ำยเงินมัดจ ำงวดที่ 2 จ  ำนวน 400 ล้ำนเยน และโอนหุ้น 25% ของ Beppu Forest Power Co., Ltd. ให้กับ 
PPSN Co., Ltd. ภำยในวนัที่ 15 มีนำคม 2562 และ PPSN Co., Ltd. จะโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง (ส่วนหน่ึงใน 
15 โรงขำ้งตน้) ให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ภำยใน 15 วนันบัแต่ไดร้ับช ำระเงิน 

เม่ือวนัที่ 5 เมษำยน 2562 PPSN Co., Ltd. ไดท้ ำสัญญำขำยทรัพยสิ์นโครงกำรไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง (ส่วนหน่ึงใน 15 โรงขำ้งต้น
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 ำสัญญำน้ี 
และท ำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมกำรท ำสัญญำขำยทรัพยสิ์นโครงกำรไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง ต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
บริษทัก่อน อย่ำงไรก็ดี จนถึงปัจจุบนัยงัไม่ไดร้ับกำรอนุมติัจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 

เม่ือวนัที่ 11 เมษำยน 2562 PPSN Co., Ltd. ไดร้ับเงินมดัจ ำแลว้จ ำนวน 400 ลำ้นเยน จำก Beppu Forest Power Co., Ltd. 

ทั้งน้ีบริษทัได้รับเงินมัดจ ำรวมทั้งส้ินจ ำนวน 600 ล้ำนเยน (ประมำณ 165.56 ล้ำนบำท) แสดงไวเ้ป็นเงินมัดจ ำ ภำยใต้หน้ีสิน
หมุนเวียนอื่น 

เม่ือวันที่ 23 กรกฎำคม 2562 PPSN Co., Ltd. ได้รับเอกสำรจำก Beppu Forest Power Co., Ltd. ให้ PPSN Co., Ltd.  จ่ำยเงิน
จ ำนวน 16.96  ล้ำนเยน (ประมำณ 4.75 ล้ำนบำท) ไปยงับริษทัสองแห่ง ซ่ึงเป็นเจ้ำหน้ีของ Beppu Forest Power Co., Ltd. ซ่ึง
บริษทัไดจ้่ำยช ำระเงินดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน โดยแสดงไวภ้ำยใตบ้ญัชีสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 

เม่ือวนัที่ 23 ธันวำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งท่ี 22/2562 ไดพ้ิจำรณำควำมคืบหน้ำกำรขำยโรงไฟฟ้ำโครงกำร
พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพที่ประเทศญ่ีปุ่ นจ ำนวน 15 โรง สรุปเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี 

ตำมที่บริษทัฯ ไดมี้มติเม่ือวนัที่ 15 พฤษภำคม 2561 ในกำรขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ที่ประเทศญ่ีปุ่ นจ ำนวน 15
โรง โดยให้ขำยในรำคำโรงละ 320 ล้ำนเยน ตำมข้อตกลงเบ้ืองต้น (Memorandum of Understanding, MOU) ลงวันที่ 21 
มิถุนำยน 2561 และต่อมำปรำกฏว่ำทำงบริษทัย่อยที่ญ่ีปุ่ นไปท ำสัญญำจ ำนวน 3 สัญญำ โดยมีสำระส ำคญัดงัน้ี 

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

สัญญำที่สองลงวนัที่ 5 เมษำยน 2562 เป็นบันทึกข้อตกลงที่ Beppu Forest Power Co., Ltd. และ PPSN Co., Ltd. ตกลงกันว่ำ 
Beppu Forest Power Co., Ltd. มีสิทธิบอกเลิกสัญญำ ถ้ำหำกว่ำ สัญญำถ่ำยโอนทรัพยสิ์น (สัญญำที่ 3) ไม่ได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษทั 
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สัญญำที่สำมลงวนัที่ 5 เมษำยน 2562 มีคู่สัญญำ 4 ฝ่ำย คือ Beppu Forest Power Co., Ltd., PPSN Co., Ltd., Lena Power Station 
No.1 LLC. และบริษทั ซ่ึงตวัสัญญำน้ีไดล้งนำมโดย Beppu Forest Power Co., Ltd. กบั PPSN Co., Ltd. เท่ำนั้น ซ่ึงกล่ำวถึงกำร
ซ้ือขำยโรงไฟฟ้ำในรำคำโรงละ 200 ล้ำนเยน กรรมสิทธ์ิ PPSN Co., Ltd. จ  ำนวน 2 โรง และ Lena Power Station No.1 LLC. 
จ  ำนวน 2 โรง รวมทั้งส้ินเป็นจ ำนวน 4 โรง มูลค่ำรวม 800 ลำ้นเยน และไม่ไดก้ล่ำวถึงกำรโอนหุ้นจ ำนวน 25% ซ่ึงขดักบัสัญญำ
ฉบบัแรก 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดป้รึกษำกบัท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีประเทศญ่ีปุ่น ในกรณีของสัญญำท่ีสำม นั้นจะมีผลผูกพนักบับริษทัหรือไม่ ซ่ึงท่ี
ปรึกษำกฎหมำยไดมี้ Legal Opinion โดยให้ขอ้สรุปมำดงัน้ี 
 

1. กรณี Lena Power Station No.1 LLC. ถำ้สำมำรถพิสูจน์ไดว้่ำ Lena Power Station No.1 LLC. ไม่ไดม้อบฉันทะให้ทำง PPSN 
Co., Ltd. ลงนำมกระท ำสัญญำแทนตนเอง ก็จะไม่มีผลผูกพนักบั Lena Power Station No.1 LLC. 

 

2. กรณีบริษทัพิสูจน์ไดว้่ำ บริษทัไม่ไดม้อบฉันทะให้ทำง PPSN Co., Ltd. ลงนำมกระท ำสัญญำแทนตนเอง ก็จะไม่มีผลผูกพนั
บริษทั 

PPSN Co., Ltd.โดยอดีตกรรมกำรท่ำนที่ 2 ในขณะนั้น แจง้มำว่ำในส่วนตวันั้นไม่ได้ลงนำมเอง แต่ทำงอดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 1 
ลงนำมแทน โดยทำงท่ีปรึกษำกฎหมำยญ่ีปุ่นแจ้งว่ำ ตำมกฎหมำยญ่ีปุ่นกรณีน้ีถือเป็นเร่ือง True Intention คือเร่ืองเจตนำที่
แทจ้ริงในกำรท ำสัญญำ หำกขดักบัเจตนำของผูล้งนำม สัญญำน้ีจะเป็นโมฆะ ซ่ึงถำ้พิสูจน์ไดว้่ำอดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 2 ไม่ไดล้ง
นำมในสัญญำน้ีแต่เป็นอดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 1 ลงนำมแทน สัญญำน้ีก็จะไม่ผูกพนั PPSN Co., Ltd. เช่นกนั 

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้ งท่ี 22/2562 เม่ือวนัที่ 23 ธันวำคม 2562 มีมติให้จัดส่งหนังสือแจ้งให้ Beppu Forest 
Power Co., Ltd. ช ำระเงินส่วนที่เหลืออีกจ ำนวน 4,200 ลำ้นเยน ให้แก่บริษทัภำยในวนัที่ 31 มกรำคม 2563 หำก Beppu Forest 
Power Co., Ltd. เพิกเฉยไม่ช ำระเงินส่วนที่เหลือ ให้บริษัทใช้สิทธิยกเลิกสัญญำและยึดเงินมัดจ ำทั้งจ ำนวน 600 ล้ำนเยน  
(หรือประมำณ 176 ลำ้นบำท) พร้อมทั้งให้รีบเร่งหำผูส้นใจลงทุนรำยอื่นต่อไป พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต และ
รับทรำบกำรท ำสัญญำโดยพลกำรของบริษทัย่อยที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

ต่อมำเม่ือวนัที่ 25 ธันวำคม 2562 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือตำมมติที่ประชุมให้กบั Beppu Forest Power Co., Ltd. โดยสรุปดงัน้ี 

บริษทัยืนยนัที่จะขำยโรงไฟฟ้ำในรำคำโรงละ 320 ล้ำนเยน ไม่ยอมรับสัญญำที่ทำง Beppu Forest Power Co., Ltd. ได้จัดท ำ
ข้ึนมำในภำยหลงัท่ีจะซ้ือโรงไฟฟ้ำ 4 โรง ในรำคำโรงละ 200 ลำ้นเยน และขอให้ทำง Beppu Forest Power Co., Ltd. ช ำระเงินที่
เหลือตำม ข้อตกลงเบ้ืองต้น (Memorandum of Understanding, MOU) จ ำนวน 4,200 ล้ำนเยน ภำยในวนัที่ 31 มกรำคม 2563 
มิฉะนั้นบริษทัจะยกเลิกสัญญำและยึดเงินมดัจ ำต่อไป 

  

PRELIMINARY DRAFT BE RETURNED TO A.M.T & ASSOCIATES 
AND NOT TO BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT THEIR PERMISSION

AGREED AND ACCEPTED 
 
BY : ……………………….. 
DATE : Aug 16, 2021



บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล              แต่สอบทำนแล้ว) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 

56 

ต่อมำเม่ือวนัที่ 24 มกรำคม 2563 และวนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ 2563 บริษทัไดร้ับแจง้จำกบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัผลิตไฟฟ้ำว่ำผูซ้ื้อ
ไฟฟ้ำไดมี้หนงัสือแจง้ต่อบริษทัย่อยว่ำผูซ้ื้อไฟฟ้ำไดน้ ำเงินค่ำไฟฟ้ำท่ีต้องจ่ำยให้แก่บริษทัย่อยในปี 2563 ของโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 
 4 โรง ประกอบดว้ย P-Power สองแห่งและโรงไฟฟ้ำ Lena - 1 สองแห่ง ที่บริษทัตอ้งไดร้ับเงินจำกรำยไดก้ำรขำยไฟฟ้ำ จ ำนวน 
11,383,944 เยน และ 16,599,528 เยน ตำมล ำดับ ไปวำงไวท้ี่ส ำนักงำนกฎหมำยแห่งเมืองโออิตะ (Oita Legal Affairs Bureau) 
เน่ืองจำก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซ่ึงได้เข้ำท ำข้อตกลงจะซ้ือโรงไฟฟ้ำ 15 โรงจำกกลุ่มบริษทัผลิตไฟฟ้ำ ได้ขอให้ผูซ้ื้อ
ไฟฟ้ำ จ่ำยค่ำไฟฟ้ำให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ดว้ยเหตุดงักล่ำว ผูซ้ื้อไฟฟ้ำจึงมีขอ้สงสัยเกี่ยวกบัสิทธิในกำรรับเงินค่ำ
ไฟฟ้ำ ดังนั้น ผูซ้ื้อไฟฟ้ำ จึงได้น ำเงินค่ำไฟฟ้ำ ส ำหรับงวดเดือนมกรำคม ถึงกรกฎำคม 2563 ที่จะครบก ำหนดช ำระในเดือน
กุมภำพนัธ์ ถึงเดือนสิงหำคม 2563 ไปวำงไวท้ี่ส ำนกังำนกฎหมำยแห่งเมืองโออิตะ (P-Power และ Lena ไดห้ยุดกำรผลิตไฟฟ้ำ
ในเดือนสิงหำคม 2563 และเดือนมิถุนำยน 2563 ตำมล ำดบั) 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัครั้ งท่ี 1/2563 เม่ือวนัที่ 5 กุมภำพนัธ์ 2363 มีมติรับทรำบควำมคืบหน้ำกำรขำยโรงไฟฟ้ำ
จ ำนวน 15 โครงกำร ปัจจุบัน Beppu Forest Power Co., Ltd. ยงัไม่ได้ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือให้กับบริษทั ดังนั้นฝ่ำยบริหำรจะ
ด ำเนินกำรยึดเงินมดัจ ำจ ำนวน 600 ลำ้นเยน โดยจะด ำเนินกำรปรึกษำกบัท่ีปรึกษำกฎหมำย 

เม่ือวันที่ 18 มิถุนำยน 2563 PPSN Co., Ltd. ได้รับหนังสือจำก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซ่ึงเป็นคู่สัญญำท่ีจะเข้ำซ้ือ
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพของ PPSN Co., Ltd. โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. อำ้งอิงสัญญำฉบบัท่ี 2 ที่ลงวนัที่ 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 และที่เหลืออีก 400 ลำ้นเยน จ่ำยภำยใน 1 ปี ทั้งน้ี 
โรงไฟฟ้ำ 4 โรงเป็นของ PPSN Co., Ltd. 2 โรง และอีก 2 โรงเป็นของ Lena Power Station No.1 LLC. โดย Beppu Forest 
Power Co., Ltd. จะแจง้ยกเลิกกำรซ้ือโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โรงของ Lena Power Station No.1 LLC. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 100% ของ
บริษทั 

และในวนัที่ 17 กรกฎำคม 2563 PPSN Co., Ltd. ไดร้ับ “หมำยเรียกให้มำรำยงำนตวัในวนัแถลงทำงวำจำครั้ งท่ี 1 และจดหมำย
ทวงถำมหนังสือตอบกลบั” จำก Beppu Forest Power Co., Ltd. โดยเรียกร้องให้ PPSN Co., Ltd. จ่ำยช ำระเงินให้แก่ Beppu 
Forest Power Co., Ltd. เป็นเงิน 40,540,542 เยน พร้อมดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยในอตัรำร้อยละ 3 ต่อปี โดยนบัตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 
2563 เป็นต้นไปจนกว่ำจะจ่ำยช ำระเสร็จและช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้อง ทั้งน้ี “หมำยเรียกให้มำรำยงำนตัวในวนัแถลงทำง
วำจำครั้ งท่ี 1 และจดหมำยทวงถำมหนงัสือตอบกลบั” ก ำหนดให้ PPSN Co., Ltd. ยื่นค ำให้กำรในวนัที่ 27 สิงหำคม 2563 

เม่ือวนัที่ 6 สิงหำคม 2563 PPSN Co., Ltd. ได้รับค ำสั่งอำยดัทรัพยช์ั่วครำว จำกศำลแขวงโตเกียวในประเทศญ่ีปุ่น จ ำนวน 2 
ฉบบั โดยสำระสำคญัของค ำสั่งอำยดัทรัพยช์ัว่ครำวสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ค ำสั่งอำยดัทรัพยช์ั่วครำว ฉบับท่ี 1 ศำลมีค ำสั่งอำยดัท่ีดิน PPSN Co., Ltd. จ  ำนวน 2 แปลง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงไฟฟ้ำ 
จ ำนวน 1 โรงไฟฟ้ำ (โรงไฟฟ้ำ ยูนิต B) เป็นกำรชัว่ครำวโดยก ำหนดให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. วำงประกนั 300,000 
เยน ทั้งน้ี หำก PPSN Co., Ltd. สำมำรถวำงเงินหลกัประกันจ ำนวน 1,404,131 เยน PPSN Co., Ltd. สำมำรถขอระงบัค ำสั่ง 
หรือถอนค ำสั่งอำยดัทรัพยช์ัว่ครำวได ้

2. ค ำสั่งอำยดัทรัพยช์ั่วครำว ฉบับท่ี 2 ศำลมีค ำสั่งอำยดัรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำของโรงงำนไฟฟ้ำยูนิต B ตั้งแต่วนัท่ี 17 
กรกฎำคม 2563 ถึง 16 กรกฎำคม 2564 เป็นกำรชัว่ครำวโดยก ำหนดให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. วำงประกนั 7,900,000 
เยน ทั้งน้ี หำก PPSN Co., Ltd. สำมำรถวำงเงินหลกัประกนัจ ำนวน 39,433,306 เยน PPSN Co., Ltd. สำมำรถขอระงบัค ำสัง่
น้ี หรือถอนค ำสั่งอำยดัทรัพยช์ัว่ครำวได ้
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ทั้งน้ี บริษทัไดม้อบหมำยให้ทนำยควำมท่ีรับผิดชอบคดี ยื่นค ำร้องคดัคำ้นค ำสั่งอำยดัทั้ง 2 ฉบบั ซ่ึงอยู่ระหว่ำงรอด ำเนินกำร 

เม่ือวนัที่ 27 สิงหำคม 2563 กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของ PPSN Co., Ltd. ได้ไปรำยงำนตัวโดยเป็นกำรแถลง 
ดว้ยวำจำครั้ งท่ี 1 PPSN Co., Ltd. ไดด้ ำเนินกำรแต่งตั้งทนำยควำมในวนัดงักล่ำว และ PPSN Co., Ltd. ไดด้ ำเนินกำรช้ีแจงขอ้มูล
ต่อศำลแลว้ในวนัที่ 6 ตุลำคม 2563 และ 5 พฤศจิกำยน 2563 

เม่ือวนัที่ 24 ธันวำคม 2563 Beppu Forest Power Co., Ltd. และ PPSN Co., Ltd. ได้รำยงำนตัวต่อศำลตำมเวลำที่ก ำหนด โดย 
Beppu Forest Power Co., Ltd. ได้แถลงต่อศำลว่ำ Beppu Forest Power Co., Ltd. จะขอให้กำรเพิ่มเติมอีก ศำลจึงได้ก ำหนดให้ 
Beppu Forest Power Co., Ltd. ยื่นค ำโตแ้ยง้ค ำให้กำร ภำยในวนัที่ 5 กุมภำพนัธ์ 2564 โดยก ำหนดวนันดัพิจำรณำคดีครั้ งท่ี 4 ใน
วนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ 2564 

บริษทัไดแ้จง้เกี่ยวกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวแก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 

บริษทัยงัไม่เคยมีมติให้บริษทัย่อยโอนกรรมสิทธ์ิโรงไฟฟ้ำให้แก่ Beppu Forest Power Co., Ltd. เน่ืองจำก Beppu Forest Power 
Co., Ltd. ยงัไม่ได้ช ำระเงินส่วนที่เหลืออีกจ ำนวน 4,200 ล้ำนเยน (หรือประมำณ 1,143 ล้ำนบำท) ให้แก่บริษทั ภำยในก ำหนด
ระยะเวลำท่ีได้เคยตกลงกับบริษัทไวก้่อนหน้ำน้ี (30 มิถุนำยน 2562) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัได้มีมติ เม่ือวันที่ 23 
ธันวำคม 2562 ให้ฝ่ำยบริหำรเร่งรัดจัดส่งหนังสือแจ้งให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. ช ำระเงินส่วนที่เหลืออีกจ ำนวน 4,200 
ล้ำนเยน ให้แก่บริษทัฯ และรับโอนโรงไฟฟ้ำตำมเง่ือนไขที่ได้เคยตกลงกันให้แล้วเสร็จ ภำยในวนัที่ 31 มกรำคม 2563 จนถึง
ปัจจุบนั Beppu Forest Power Co., Ltd. ก็ยงัเพิกเฉยไม่ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือ ทั้งน้ี บริษทัไดด้ ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย 
เพื่อยึดเงินมดัจ ำจ ำนวน 600 ลำ้นเยน แลว้ 

ทั้งน้ีบริษทัขอช้ีแจ้งว่ำบริษทัไม่ทรำบสำเหตุท่ี Beppu Forest Power Co., Ltd. แจ้งยกเลิกกำรซ้ือโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โรงของ 
Lena Power Station No.1 LLC. แต่ในค ำฟ้องที่ Beppu Forest Power Co., Ltd. ยื่นต่อศำลท้องถิ่นในกรุงโตเกียวนั้น Beppu 
Forest Power Co., Ltd. ระบุว่ำได้มีกำรจ่ำยช ำระหน้ีค่ำธุรกรรมซ้ือขำยโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 400 ล้ำนเยน ในส่วนโรงไฟฟ้ำของ  
P-Power จ ำนวน 2 แห่งให้แก่ PPSN Co., Ltd. ไปเป็นที่เรียบร้อยแลว้ Beppu Forest Power Co., Ltd. จึงไดแ้จง้กำรเพิกถอนกำร
ซ้ือโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โรงของ Lena Power Station No.1 LLC. และ Beppu Forest Power Co., Ltd. ได้ขอให้ศำลพิพำกษำให้ 
PPSN Co. , Ltd.  จ  ำนวน 2 โรงที่  Beppu Forest Power Co. , Ltd.  ระบุว่ำได้มีกำรจ่ำยช ำระหน้ีค่ำธุรกรรมซ้ือขำยจ ำนวน  
400 ลำ้นเยน ว่ำ 

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

2. ให้ PPSN Co., Ltd. รับภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องร้อง 

ทั้งน้ี Beppu Forest Power Co., Ltd. มิได้เรียกร้องให้ PPSN Co., Ltd. คืนเงินจ ำนวน 400 ล้ำนเยน ซ่ึงบริษทัไม่ทรำบสำเหตุที่ 
Beppu Forest Power Co., Ltd. ไม่ไดเ้รียกร้องในส่วนน้ี อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบอยู่ใน
ระหว่ำงรอให้ท่ีปรึกษำกฎหมำย และทนำยควำมให้ควำมเห็นและวำงกลยุทธ์เพื่อด ำเนินคดีต่อไป 
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ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรของบริษทั ได้ตรวจสอบคดีฟ้องร้องดังกล่ำวข้ำงต้นพบว่ำ คดีดังกล่ำวบริษทัฯ เคยขอควำมเห็นจำกท่ีปรึกษำ
ทำงกฎหมำย 2 แห่ง ซ่ึงทำงท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยดังกล่ำวเห็นตรงกนัว่ำสัญญำซ้ือขำยทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 จะไม่
มีผลผูกมัดกับ PPSN Co., Ltd. ถ้ำหำกว่ำอตีดกรรมกำรท่ำนที่สองไม่ได้เป็นผูล้งนำมในสัญญำ และไม่มีผลผูกมัดกับ Lena 
Power Station No.1 LLC. 

โดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ เห็นว่ำเร่ืองรำวในคดีไม่มีข้อมูลที่แตกต่ำงไปจำกข้อมูลที่บริษทัฯ ได้ให้ข้อมูลกับส ำนักงำน
กฎหมำยทั้ง 2 แห่ง ดังนั้น ควำมเห็นของฝ่ำยบริหำรยงัคงมองว่ำสัญญำวนัที่ 5 เมษำยน 2562 ที่ Beppu Forest Power Co., Ltd. 
กล่ำวอำ้งนั้น ไม่มีผลผูกมดักบั PPSN Co., Ltd. แต่อย่ำงไร 

เม่ือวนัที่ 15 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัย่อยและผูซ้ื้อรำยท่ีสองไดใ้ห้กำรต่อศำลและด ำเนินกำรช้ีแจงขอ้มูลต่อศำลแลว้ โดยก ำหนด
วนันดัพิจำรณำคดีครั้ งท่ี 5 ในวนัที่ 13 เมษำยน 2564 

เม่ือวนัที่ 13 เมษำยน 2564 บริษทัย่อยและผูซ้ื้อรำยท่ีสองได้ให้กำรต่อศำลและด ำเนินกำรช้ีแจงข้อมูลต่อศำล ศำลได้นัดวนัยื่น
เอกสำรขอ้โตแ้ยง้ภำยในวนัที่ 31 พฤษภำคม 2564 โดยก ำหนดวนันดัพิจำรณำคดีครั้ งถดัไปในวนัที่ 8 มิถุนำยน 2564 

เม่ือวนัที่ 8 มิถุนำยน 2564 ไดมี้กำรเพิ่มเร่ืองกำร Off Set ค่ำใชจ้่ำยจ ำนวน 40.5 ลำ้นเยน โดยก ำหนดวนันดัพิจำรณำคดีครั้ งถดัไป
ในวนัที่ 26 กรกฎำคม 2564 

เม่ือวนัที่ 26 กรกฎำคม 2564 ผูซ้ื้อรำยท่ีสอง ไม่ไดย้ื่นขอ้โตแ้ยง้เขำ้มำ เน่ืองจำกอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำ Settlement โดยก ำหนด
วนันดัพิจำรณำคดีครั้ งถดัไป วนัท่ี 17 กนัยำยน 2564 

26. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษทัฯไดร้ับสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1856 
(2)/2556 เม่ือวนัที่ 19 มิถุนำยน 2556 และบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558 เม่ือวนัที่ 4 กุมภำพนัธ์ 2558 ส ำหรับกำร
ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ำ ภำยใตเ้ง่ือนไขที่ก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดร้ับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติ
บุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรนั้น (ส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1856 (2)/2556 เร่ิมมีรำยไดเ้ม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2561 และส ำหรับ
บัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 1131 (2)/2558 เร่ิมมีรำยได้เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558) โดยจ ำนวนภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ไดร้ับ
ยกเวน้จะตอ้งไม่เกินมูลค่ำเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนและไดร้ับลดหย่อนอำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติและได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้ส ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถ้ือหุ้น ซ่ึงจ่ำยจำกก ำไรของกิจกำรที่
ไดร้ับส่งเสริมกำรลงทุนตลอดระยะเวลำที่ไดร้ับยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล และไดร้ับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือ
ก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ  

และเม่ือวนัที่ 16 กรกฎำคม 2561 บริษทัฯ ไดโ้อนสิทธิบตัรส่งเสริมกำรลงทุน ดงักล่ำวขำ้งตน้ให้กับบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์
ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย 
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27. ภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน     
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน :     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 4,487 (1,740) 174 - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง     
   ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (7,051) (2,383) (5,438) (2,159) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (2,564) (4,123) (5,264) (2,159) 

     
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน     
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน :     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 7,020 13,094 174 - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง     
   ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (12,837) (12,263) (7,171) (11,803) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (5,817) 831 (6,997) (11,803) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

30 มิถุนำยน 
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 21,672 20,719 21,672 20,719 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 3,711 3,444 3,711 3,444 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปลี่ยนแปลง       
    มูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 12,007 23,050 12,007 23,050 
ขำดทุนสะสม 16,266 10,492 10,492 10,492 
รวม 53,656 57,705 47,882 57,705 

     

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
   ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัหำเงินกูแ้ละกำรออกหุ้นกู้ 
   รอตดับญัชี - 200 - 200 

   ก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวร 66,237 66,238 17,542 17,544 
   รำยไดต้ำมสัญญำที่ท ำกบัลูกคำ้ 107 - - - 
ส่วนเกินจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 4,792 10,541 4,792 10,541 

รวม 71,136 76,979 22,334 28,285 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทัย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชหั้กภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 502 ลำ้น
เยน (2562 : 359 ล้ำนเยน) ที่บริษทัย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เน่ืองจำกบริษทัย่อยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
บริษทัย่อยอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ข้ำงต้นมำใช้
ประโยชน์ได ้ 

ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัย่อยจ ำนวน 138 ลำ้นเยน จะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ภำยในปี 2569 
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28. ทุนเรือนหุ้น  

ตำมมติทีป่ระชุมวิสำมญัผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2564 ในวนัที่ 4 มิถุนำยน 2564 มีมติในเร่ืองท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

1. มีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 1,669,041,301 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 916,901,123 บำท เป็นทุน
จดทะเบียนจ ำนวน 2,585,942,424 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 1,669,041,301 หุ้น ในมูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ  
1 บำท (หน่ึงบำท) เพื่อ (1) เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวแก่ผูถ้ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ใน
อตัรำส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสำมัญเพิ่มทุน (เศษของหุ้นให้ปัดท้ิง) จำนวน 1,376,132,952 หุ้น ที่รำคำเสนอขำยหุ้นละ 0.10 
บำท คิดเป็นมูลค่ำกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 137,613,295.20 บำท และ (2) รองรับกำรปรับอตัรำกำรใช้สิทธิของ
ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั พีพี ไพร์ม จำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) จ ำนวน 292,908,349 หุ้น 

2. มีมติอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้ให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ต่อมำเม่ือวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวง
พำณิชย ์เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
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29. ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

ตำมท่ีประชุมวิสำมัญผูถ้ือหุ้นครั้ งท่ี 1/2562 ของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 10 มิถุนำยน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ รุ่นท่ี 4 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PPPM-W4”) จ ำนวนไม่เกิน 
281,525,344 หน่วย ให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Warrant-RO) โดยไม่คิดมูลค่ำในอตัรำส่วน  3 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยเศษของใบส ำคญัแสดงสิทธิให้ปัดท้ิง และก ำหนดให้วนัท่ี 17 กรกฎำคม 2562 เป็นวนัที่ใช้
ก ำหนดรำยช่ือผูถ้ือหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรจองซ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่ำว (Record Date) นั้น 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 4 หรือ PPPM-W4 มีรำยละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) รุ่นท่ี 4 ที่
จัดสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นสำมัญเดิมของบริษัทในอัตรำส่วน 3 หุ้น สำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (“ใบส ำคญัแสดงสิทธิ” หรือ “PPPM-W4”) 

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถ้ือและโอนเปลี่ยนมือได ้

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออก 
และเสนอขำย 

ไม่เกิน 229,350,678 หน่วย 

จ ำนวนหุ้ นสำมัญที่ ส ำรอ ง เพื่ อ 
รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

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

วิธีกำรเสนอขำย เป็นกำรจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นสำมัญเดิมของบริษทัฯ ในอตัรำส่วน 3 หุ้น สำมัญเดิม ต่อ 1 
หน่วย (ในกรณีที่มีเศษ ให้ปัดเศษท้ิง) ทั้งน้ี บริษทัฯ ก ำหนดรำยช่ือผูถ้ือหุ้นสำมัญของ
บริษทัฯ ท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในครั้ งน้ี (Record Date) ในวนัที่ 
17 กรกฎำคม 2562 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขำย 
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วันที่ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

วนัที่ 23 กนัยำยน 2562  

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

รำคำกำรใช้สิทธิ รำคำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิจะเท่ำกับ 1.00 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 
1.00 บำท) (อำจเปลี่ยนแปลงภำยหลงัตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิ ผูถ้ือใบส ำคญัแสดงสิทธิสำมำรถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมัญได้ทุกปี ปีละ 1 ครั้ ง ในวนัท ำกำรสุดท้ำย
ของเดือนตุลำคมของทุกปี ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
โดยก ำหนดวนัก ำหนดใช้สิทธิครั้ งแรกคือ วนัพฤหัสบดีท่ี 31 ตุลำคม 2562 และวนัก ำหนดใช้
สิทธิครั้ ง สุดท้ำยจะตรงกับวนัที่ใบส ำคญัแสดงสิทธิมีอำยุครบ 5 ปีนับแต่วนัที่ออกใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ (“วนัก ำหนดใช้สิทธิ”) ในกรณีที่วนัก ำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวนัท ำกำรของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่ง ประเทศไทย ให้เลื่อนวนัก ำหนดใช้สิทธิในครั้ งนั้นเป็นวนัท ำกำรสุดท้ำยก่อน 
หน้ำวนัก ำหนดใชสิ้ทธิดงักล่ำว 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน 
กำรใช้สิทธ ิ

ผู ้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ 5 วนัท ำกำรล่วงหน้ำ
ก่อนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิ ยกเวน้กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิครั้ งสุดทำ้ย ให้แสดงควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษทัฯ ไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดใช้
สิทธิครั้ งสุดทำ้ย 

วันส้ินสุดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ วนัที่ 31 กรกฎำคม 2567 

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษทั ศูนยร์ับฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษทัฯ จะยื่นค ำขออนุญำตน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย ์

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำก 
กำรใช้สิทธ ิ

บริษทัฯ จะน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขำย
ในครั้ งน้ี เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์

  

PRELIMINARY DRAFT BE RETURNED TO A.M.T & ASSOCIATES 
AND NOT TO BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT THEIR PERMISSION

AGREED AND ACCEPTED 
 
BY : ……………………….. 
DATE : Aug 16, 2021



บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล              แต่สอบทำนแล้ว) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 

64 

30. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงงวด 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดกำรค ำนวณ
ดงัน้ี 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน     
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (พนับำท) (25,052) (46,952) (27,093) 6,650 
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออก ณ วนัที ่1 มกรำคม 688,066 688,066 688,066 688,066 
ผลกระทบจำกหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งงวด 15,123 - 15,123 - 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวิธีถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนกั 703,189 688,066 703,189 688,066 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท : หุ้น) (0.04) (0.07) (0.04) 0.01 
     

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน     
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ (พนับำท) (100,328) (52,961) (64,002) (51,577) 
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออก ณ วนัที ่1 มกรำคม 688,066 688,066 688,066 688,066 
ผลกระทบจำกหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยในระหวำ่งงวด 7,603 - 7,603 - 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวิธีถวัเฉลีย่ถว่งน ้ำหนกั 695,669 688,066 695,669 688,066 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท : หุ้น) (0.14) (0.08) (0.09) (0.08) 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวดส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นสำมัญด้วยจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยในระหว่ำงงวดปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมติว่ำหุ้นสำมัญ
เทียบเท่ำปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสำมญัทั้งหมด บริษทัฯ มีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด คือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ 
ซ่ึงบริษทัฯ ค ำนวณจ ำนวนหุ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงข้ึนอยู่กบัมูลค่ำท่ีเป็นตวัเงินของรำคำตำมสิทธิ
ซ้ือหุ้นท่ีมำพร้อมกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ (ก ำหนดจำกรำคำถวัเฉลี่ยของหุ้นสำมัญของบริษทัในระหว่ำงงวด) 
กำรค ำนวนน้ีท ำข้ึนเพื่อก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีต้องบวกเพิ่มกับหุ้นสำมัญท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรค ำนวณก ำไร 
(ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีกำรปรับปรุงก ำไรสุทธิแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ ไม่ได้ค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 เน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมญัมีรำคำต ่ำกว่ำ
รำคำใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญั 
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31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำน
ไดร้ับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัคือคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์และ
บริกำร บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 
 

1. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสัตวน์ ้ำ 
2. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสัตวเ์ลี้ยง 
3. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำนขำ้งตน้ 

ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจเกี่ยวกบั
กำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบ
กำรเงิน 

กำรบันทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนที่รำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบันทึกบัญชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบั
บุคคลภำยนอก 
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ขอ้มูลรำยไดแ้ละขำดทุนของส่วนงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 ส่วนงำนในประเทศ ส่วนงำนต่ำงประเทศ  
 ส่วนงำนธุรกิจผลิต

อำหำรสัตวน์ ้ำ 
ส่วนงำนธุรกิจ 

ผลิตอำหำรสัตวเ์ล้ียง 
ส่วนงำนผลิตและ

จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ รวมส่วนงำน ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกค้ำภำยนอก 2 594 161 55 11 10 174 668 (4) (256) 170 403 

รวมรำยได้ 2 594 161 55 11 10 174 668 (4) (256) 170 403 

ผลกำรด ำเนินงำน             
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน (33) (2) (3) 1 (13) (28) (49) (29) - 8 (49) (21) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย์           16 - 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) อ่ืน           21 (1) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน           (19) (21) 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ก ำไรและกลับ
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ) ซ่ึงเป็นไป
ตำม TFRS 9 

          

3 (8) 

ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้           (28) (51) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้           3 4 

ขำดทุนส ำหรับงวด           (25) (47) 

  

PRELIMINARY DRAFT BE RETURNED TO A.M.T & ASSOCIATES 
AND NOT TO BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT THEIR PERMISSION

AGREED AND ACCEPTED 
 
BY : ……………………….. 
DATE : Aug 16, 2021



บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                              (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล                                   แต่สอบทำนแล้ว) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 

67 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 

 ส่วนงำนในประเทศ ส่วนงำนต่ำงประเทศ  
 ส่วนงำนธุรกิจผลิต

อำหำรสัตวน์ ้ำ 
ส่วนงำนธุรกิจ 

ผลิตอำหำรสัตวเ์ล้ียง 
ส่วนงำนผลิตและ

จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ รวมส่วนงำน ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกค้ำภำยนอก 43 1,275 267 104 22 18 332 1,413 (18) (566) 314 831 

รวมรำยได้ 43 1,275 267 104 22 18 332 1,413 (18) (566) 314 831 

ผลกำรด ำเนินงำน             
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน (68) 20 (12) 4 (31) (48) (111) (24) (1) 15 (112) (9) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย์           16 - 
ดอกเบ้ียรับ           - 1 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) อ่ืน           34 23 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน           (39) (45) 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ก ำไรและกลับ
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ) ซ่ึงเป็นไป
ตำม TFRS 9 

          

(5) (22) 

ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้           (106) (52) 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได ้           6 (1) 

ขำดทุนส ำหรับงวด           (100) (53) 
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32. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึน้ 

32.1 สัญญำขำยไฟฟ้ำ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศมีสัญญำขำยไฟฟ้ำกับบริษทัแห่งหน่ึงที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยสัญญำ
ดงักล่ำวมีอำยุ 15 ปี นบัตั้งแต่ก ำหนดกำรเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย ์ปริมำณกำรขำยและรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้น
สัญญำ  

32.2 สัญญำรับบริกำรน ้ำพุร้อน 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัย่อยหลำยแห่งในต่ำงประเทศมีภำระผูกพนัตำมสัญญำรับบริกำรน ้ ำพุร้อนกับบริษัทท่ี
ไม่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.4 ลำ้นเยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำยุ 15 ปี นับตั้งแต่
วนัเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์

ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และเดือนมกรำคม 2561 บริษทัย่อยได้เข้ำลงนำมในบันทึกควำมเขำ้ใจเพื่อยกเวน้ค่ำบริกำร
น ้ำพุร้อนกบับริษทัท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกนัดังกล่ำว ตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำ 

32.3 สัญญำจ้ำงบริหำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศมีภำระผูกพนัตำมสัญญำจ้ำงบริหำรและบ ำรุงรักษำ
โรงไฟฟ้ำกับบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ล้ำนเยนต่อเดือน ต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำ
ดังกล่ำวมีอำยุ 5 ปี นับตั้งแต่ได้รับมอบโครงกำร โดยสำมำรถต่อสัญญำได้อีกครั้ งละ 5 ปี ซ่ึงมีระยะเวลำสูงสุด 15 ปี 
ภำยใตเ้ง่ือนไขเดิม 

32.4 สัญญำก ำหนดสิทธิใช้พื้นที่ 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ มีภำระผูกพนัเกี่ยวกับสัญญำก ำหนดสิทธิใช้พื้นท่ีกับ
บริษทัที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหน่ึงเพื่อด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนลมเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ล้ำนเยนต่อ
เดือนต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำยุ 21 ปีนบัแต่วนัลงนำมในสัญญำ 

32.5 ภำระผูกพันเก่ียวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ  2,351 ลำ้นเยน (31 ธันวำคม 
2563 : 2,351 ลำ้นเยน) ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

32.6 กำรค ้ำประกัน 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564  บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ เหลืออยู่
เป็นจ ำนวน 7.85 ล้ำนบำท ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองกับภำระผูกพันทำงปฏิบัติบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึง
ประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำ 

33. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนที่ส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถ้ือหุ้นโดย ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนเท่ำกับ 13.63 :  1 (31 ธันวำคม 2563:  24.86 :  1) และเฉพำะบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 3.79 :  1  
( 31 ธันวำคม 2563: 5.51 : 1)  

  

PRELIMINARY DRAFT BE RETURNED TO A.M.T & ASSOCIATES 
AND NOT TO BE REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT THEIR PERMISSION

AGREED AND ACCEPTED 
 
BY : ……………………….. 
DATE : Aug 16, 2021



บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย         (ยังไม่ได้ตรวจสอบ 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล              แต่สอบทำนแล้ว) 
วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 

69 

34. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ซ่ึงรวมอยู่ในงบกำรเงินส ำหรับงวดสำมเดือนและหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเปรียบเทียบได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรน ำเสนอในงบกำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ตำมที่เคยรำยงำน  จดัประเภทใหม่ 

หลงักำรจดั
ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563    
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 88,107 (9,189) 78,918 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอืน่ 254,242 (9,189) 245,053 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

   

รำยไดจ้ำกกำรขำย 412,063 (9,362) 402,701 
ตน้ทุนขำย 360,969 (9,362) 351,607 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 61,890 (8,217) 53,673 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ก ำไรและกลบัรำยกำรขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำ) ซ่ึงเป็นไปตำม TFRS 9 

 
- 

 
8,217 

 
8,217 

    
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

   

รำยไดจ้ำกกำรขำย 846,960 (16,341) 830,619 
ตน้ทุนขำย 719,484 (16,341) 703,143 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 119,460 (21,832) 97,628 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ก ำไรและกลบัรำยกำรขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำ) ซ่ึงเป็นไปตำม TFRS 9 

 
- 

 
21,832 

 
21,832 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ตำมที่เคยรำยงำน  จดัประเภทใหม่ 

หลงักำรจดั
ประเภทใหม่ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

   

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 39,299 (8,195) 31,104 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ก ำไรและกลบัรำยกำรขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำ) ซ่ึงเป็นไปตำม TFRS 9 

 
- 

 
8,195 

 
8,195 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 

   

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 77,567 (21,782) 55,785 
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ก ำไรและกลบัรำยกำรขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำ) ซ่ึงเป็นไปตำม TFRS 9 

 
- 

 
21,782 

 
21,782 

 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดร้ับอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2564 
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