
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท  พพี ีไพร์ม จ ำกดั  (มหำชน)  และบริษัทย่อย 
 
 
 

 
 

งบการเงิน 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำร บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน)  
 
ควำมเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และ งบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 

ขา้พเจา้เห็นว่า ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอาจเกิดขึ้น ตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของ
บริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไข  
 

(1) ผลผกูพนัของสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 30 เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ไดท้  าขอ้ตกลง
เบ้ืองต้น (Memorandum of Understanding, MOU) กับผูซ้ื้อรายท่ีหน่ึง ในการขายโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพท่ี
ประเทศญ่ีปุ่ นจ านวน 15 โรง ในราคาโรงละ 320 ลา้นเยน มูลค่ารวมทั้งส้ิน 4,800 ลา้นเยน โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บช าระเงินมดั
จ าจ านวน 200 ลา้นเยน และส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 4,600 ลา้นเยน ผูซ้ื้อจะจ่ายช าระภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562  
เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู ้ซ้ือรายท่ีหน่ึง ได้โอนสิทธ์ิ และภาระผูกพันตามข้อตกลงเบ้ืองต้น(Memorandum of 
Understanding, MOU) ไปยงัผูซ้ื้อรายท่ีสอง (มีกรรมการร่วมกนักบับริษทัย่อยผูข้ายทรัพยสิ์น จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 
และขยายเวลาเป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าว และผูซ้ื้อรายท่ีสองไดท้  าสัญญา โดยมีขอ้ตกลงว่าผูซ้ื้อรายท่ีสอง จะจ่ายเงิน
มดัจ างวดท่ี 2 จ านวน 400 ลา้นเยน และโอนหุ้น 25% ของบริษทัผูซ้ื้อรายท่ีสอง ให้กบับริษทัย่อยภายในวนัท่ี 15 มีนาคม 
2562 และบริษทัย่อย จะโอนกรรมสิทธ์ิในโรงไฟฟ้าจ านวน 4 โรง (ส่วนหน่ึงใน 15 โรงข้างต้น) ให้แก่ ผูซ้ื้อรายท่ีสอง 
ภายใน 15 วนันบัแต่ไดรั้บช าระเงิน 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 บริษทัย่อยดงักล่าว ไดท้  าสัญญาขายทรัพยสิ์นโครงการไฟฟ้าจ านวน 4 โรง (ส่วนหน่ึงใน 15 โรง
ขา้งตน้)  กบั ผูซ้ื้อรายท่ีสองในราคา 800 ลา้นเยนโดยจะจ่ายช าระเงินจ านวน 400 ลา้นเยน ภายใน 2 สัปดาห์หลงัจากท า
สัญญาน้ี และอีก 400 ลา้นเยน ภายใน 1 ปี หลงัจากท าสัญญาน้ี และท าบนัทึกขอ้ตกลงเพ่ิมเติมการท าสัญญาขายทรัพยสิ์น
โครงการไฟฟ้าจ านวน 4 โรง โดยผูซ้ื้อรายท่ีสองสามารถยกเลิกสัญญาหากทางคณะกรรมการบริษทัฯ ไม่อนุมติัสัญญาขาย
ทรัพยสิ์นโครงการไฟฟ้า 4 โรง อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบนัสัญญาดงักล่าวยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ  



 

 
เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดรั้บเงินจ านวน 400 ลา้นเยน จากผูซ้ื้อรายท่ีสอง 
ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บเงินมดัจ ารวมทั้งส้ินจ านวน 600 ลา้นเยน (ประมาณ 165.56 ลา้นบาท) แสดงไวเ้ป็นเงินมดัจ า 
ภายใตห้น้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวไดรั้บเอกสารจาก ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ให้บริษทัย่อยจ่ายเงินจ านวน 16.96  ลา้น
เยน (ประมาณ 4.75 ลา้นบาท) ไปยงับริษทัอ่ืนสองแห่ง ซ่ึงเป็นเจา้หน้ีของ ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ซ่ึงบริษทัไดจ้่ายช าระเงินดงักล่าว
แลว้ทั้งจ านวน โดยแสดงไวภ้ายใตบ้ญัชี สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 
ทั้งน้ีตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 22/2562 เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2562 มีมติให้จดัส่งหนงัสือแจง้ให้ ผูซ้ื้อราย
ท่ีสอง ช าระเงินส่วนท่ีเหลืออีกจ านวน 4,200 ลา้นเยน ให้แก่บริษทัภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 หาก ผูซ้ื้อรายท่ีสองเพิกเฉย
ไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือ บริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสัญญาและยึดเงินมดัจ าทั้งจ านวน 600 ลา้นเยน พร้อมทั้งให้รีบเร่งหาผูส้นใจ
ลงทุนรายอ่ืนต่อไป รวมทั้งเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และรับทราบการท าสัญญาโดยพลการของบริษทัย่อยท่ี
ประเทศญ่ีปุ่ น ทั้งน้ีท่ีปรึกษากฎหมายญ่ีปุ่ นให้ความเห็นต่อบริษทัว่า ตามกฎหมายญ่ีปุ่ นกรณีน้ีถือเป็นเร่ือง True Intention 
คือเร่ืองเจตนาท่ีแท้จริงในการท าสัญญา หากขดักับเจตนาของผูล้งนาม สัญญาน้ีจะเป็นโมฆะ ซ่ึงถ้าพิสูจน์ได้ว่าอดีต
กรรมการท่านท่ี 2 ไม่ไดล้งนามในสัญญาน้ีแต่เป็นอดีตกรรมการท่านท่ี 1 ลงนามแทน สัญญาน้ีก็จะไม่ผูกพนับริษทัย่อย 
เช่นกนั 
เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือติดตามให้ ผูซ้ื้อรายท่ีสอง จ่ายช าระเงินส่วนท่ีเหลือ โดยบริษทัยืนยนัท่ีจะ
ขายโรงไฟฟ้าในราคาโรงละ 320 ลา้นเยน ไม่ยอมรับสัญญาท่ีทาง ผูซ้ื้อรายท่ีสองไดจ้ดัท าขึ้นมาในภายหลงัท่ีจะซ้ือโรงไฟฟ้า 
4 โรง ในราคาโรงละ 200 ลา้นเยน และขอให้ทาง ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ช าระเงินท่ีเหลือตาม ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (Memorandum of 
Understanding, MOU) ลงวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 จ านวน 4,200 ลา้นเยน ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2563 มิฉะนั้นบริษทัจะ
ยกเลิกสัญญาและยึดเงินมดัจ าต่อไป 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติรับทราบความคืบหน้าการขาย
โรงไฟฟ้าจ านวน 15 โครงการ ปัจจุบนั ผูซ้ื้อรายท่ีสองยงัไม่ได้ช าระเงินส่วนท่ีเหลือให้กบับริษทั ดังนั้นฝ่ายบริหารจะ
ด าเนินการยึดเงินมดัจ าจ านวน 600 ลา้นเยน โดยจะด าเนินการปรึกษากบัที่ปรึกษากฎหมายต่อไป 
เ ม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวได้รับ “หมายเรียกให้มารายงานตัวในวันแถลงทางวาจาคร้ังท่ี  
1 และจดหมายทวงถามหนงัสือตอบกลบั” จากผูซ้ื้อรายท่ีสอง โดยเรียกร้องให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวจ่ายช าระเงินให้แก่ผูซ้ื้อราย
ท่ีสอง เป็นเงิน 40,540,542 เยน พร้อมดอกเบ้ียคา้งจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี โดยนบัตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้
ไปจนกว่าจะจ่ายช าระเสร็จและช าระค่าใชจ้่ายในการฟ้องร้อง ทั้งน้ี “หมายเรียกให้มารายงานตวัในวนัแถลงทางวาจาคร้ังท่ี 1 
และจดหมายทวงถามหนงัสือตอบกลบั” ก าหนดให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวยื่นค าให้การในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563  

 

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2563 บริษทัย่อยดงักล่าว ไดรั้บ “ค าส่ังอายดัทรัพยช์ั่วคราว” จากศาลแขวงโตเกียวในประเทศญ่ีปุ่ น
จ านวน 2 ฉบบั สามารถสรุปไดด้งัน้ี ฉบบัท่ี 1 ระบุว่าค าร้องของ ผูซ้ื้อรายท่ีสองมีมูลและให้ผูซ้ื้อรายท่ีสองจ่ายเงินเพ่ือเป็น
หลกัประกนัจ านวน 300,000 เยน และศาลไดส่ั้งอายดัท่ีดินบริษทัย่อยดงักล่าว จ านวน 2 แห่งเป็นการชั่วคราว ทั้งน้ีหาก
บริษทัยอ่ยดงักล่าวสามารถวางเงินหลกัประกนัจ านวน 1,404,131 เยน บริษทัยอ่ยดงักล่าว สามารถขอระงบัค าส่ังน้ีหรือถอน
ค าส่ังอายดัทรัพย์ชั่วคราวได้ ฉบับท่ี 2 ระบุว่าค าร้องของ ผูซ้ื้อรายท่ีสองมีมูลและให้ผูซ้ื้อรายท่ีสองจ่ายเงินเพ่ือเป็น
หลกัประกนัจ านวน 7,900,000 เยน และศาลไดส่ั้งอายดัรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าจากโรงงาน ของบริษทัย่อยดงักล่าว ตั้งแต่
วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 กรกฎาคม 2564 เป็นการชัว่คราว ทั้งน้ีหากบริษทัย่อยดงักล่าวสามารถวางเงินหลกัประกนั
จ านวน 39,433,306 เยน บริษทัยอ่ยดงักล่าว สามารถขอระงบัค าส่ังน้ีหรือถอนค าส่ังอายดัทรัพยช์ัว่คราวได ้
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทัย่อยดงักล่าว ไดไ้ปรายงานตวัโดยเป็นการ
แถลงดว้ยวาจาคร้ังท่ี 1 ซ่ึงบริษทัย่อยไดด้ าเนินการแต่งตั้งทนายความในวนัดงักล่าว และบริษทัย่อย ไดด้ าเนินการช้ีแจง
ขอ้มูลต่อศาลแลว้ในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 และ 5 พฤศจิกายน 2563   



 

 
เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2563 ผูซ้ื้อรายท่ีสองและบริษทัย่อยดงักล่าวไดร้ายงานตวัต่อศาลตามเวลาท่ีก าหนด โดย ผูซ้ื้อรายท่ี
สอง ไดแ้ถลงต่อศาลว่า ผูซ้ื้อรายท่ีสองจะขอให้การเพ่ิมเติมอีก ศาลจึงไดก้ าหนดให้ผูซ้ื้อรายท่ีสองย่ืนค าโตแ้ยง้ค าให้การ 
ภายในวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยก าหนดวนันดัพิจารณาคดีคร้ังท่ี 4 ในวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 
เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัย่อยและผูซ้ื้อรายท่ีสองไดใ้ห้การต่อศาลและด าเนินการช้ีแจงขอ้มูลต่อศาลแลว้ โดย
ก าหนดวนันดัพิจารณาคดีคร้ังท่ี 5 ในวนัท่ี 13 เมษายน 2564 
เม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2564 บริษทัย่อยและผูซ้ื้อรายท่ีสองไดใ้ห้การต่อศาลและด าเนินการช้ีแจงขอ้มูลต่อศาล ศาลไดน้ดัวนั
ยื่นเอกสารขอ้โตแ้ยง้ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564 โดยก าหนดวนันดัพิจารณาคดีคร้ังถดัไปในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 
เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2564 ไดมี้การเพ่ิมเร่ืองการ Off Set ค่าใชจ้่ายจ านวน 40.5 ลา้นเยน โดยก าหนดวนันดัพิจารณาคดีคร้ัง
ถดัไปในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2564 
เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2564 ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ไม่ไดย่ื้นขอ้โตแ้ยง้เขา้มา เน่ืองจากอยูใ่นระหว่างการเจรจา Settlement ทั้งน้ีใน
วนันดัพิจารณาคดีในวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 และ 9 พฤศจิกายน 2564 ยงัอยูใ่นระหว่างการเจรจา Settlement โดยก าหนดวนั
นดัคดีคร้ังถดัไปในวนัท่ี 20 มกราคม 2565 (เดิมศาลนดัวนัท่ี 21 ธันวาคม 2564 แต่ไดแ้จง้เปล่ียนวนัเป็นวนัท่ี 20 มกราคม 
2565) เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2565 ผูซ้ื้อรายท่ีสอง ไม่ไดย่ื้นขอ้โตแ้ยง้เขา้มา เน่ืองจากอยูใ่นระหว่างการเจรจา Settlement โดย
ก าหนดวนันดัคดีคร้ังถดัไปในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทั ได้ตรวจสอบคดีฟ้องร้องดงักล่าวขา้งต้นพบว่า คดีดังกล่าวบริษทัฯ เคยขอความเห็นจากท่ี
ปรึกษาทางกฎหมาย 2 แห่ง ซ่ึงทางท่ีปรึกษาทางกฎหมายดังกล่าวเห็นตรงกันว่าสัญญาซ้ือขายทรัพย์สิน ลงวันท่ี  
5 เมษายน 2562 จะไม่มีผลผูกมดักบับริษทัย่อยดงักล่าว ถา้หากว่าอดีตกรรมการท่านท่ี 2 ไม่ไดเ้ป็นผูล้งนามในสัญญา และ
ไม่มีผลผกูมดักบับริษทัยอ่ยแห่งท่ีสอง  
โดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เห็นว่าเร่ืองราวในคดีไม่มีขอ้มูลท่ีแตกต่างไปจากขอ้มูลท่ีบริษทัฯ ไดใ้ห้ขอ้มูลกบัส านกังาน
กฎหมายทั้ง 2 แห่ง ดงันั้น ความเห็นของฝ่ายบริหารยงัคงมองว่าสัญญาวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ท่ีผูซ้ื้อรายท่ีสองกล่าวอา้งนั้น 
ไม่มีผลผกูมดักบับริษทัยอ่ยดงักล่าวแต่อยา่งไร 

 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2565 ขา้พเจา้ไดรั้บรายงานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีไม่ให้ขอ้สรุปต่อ
งบการเงินของบริษทัย่อยดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีให้เป็นท่ีพอใจ
เก่ียวกบัผลผกูพนัของสัญญาขายโรงไฟฟ้าฉบบัลงวนัท่ี 5 เมษายน 2562 เน่ืองจากผลผูกพนัจากการท าสัญญาขายโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นของบริษทัย่อย มีความไม่แน่นอนและยงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด ตามท่ีกล่าวขา้งตน้
ประกอบกบัผูส้อบบญัชีบริษทัยอ่ย ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นไม่สามารถหาหลกัฐานท่ีเพียงพอท่ีจะให้ขอ้สรุปในเร่ืองดงักล่าวไดแ้ละ
จนถึงปัจจุบนัเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่มีขอ้ยติุ  
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัผลผูกพนัของสัญญาต่างๆ ขา้งตน้ 
ดงันั้น ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว่้ามีรายการปรับปรุงใด ท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงอนัเน่ืองมาจากผลผูกพนัของสัญญาต่าง ๆ
ดงักล่าว ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ซ่ึงถือเป็นการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 

 

(2) ผลผกูพนัของสัญญาเงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ 
ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 22 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ   
บริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใตพ้ิภพจ านวน 9 แห่ง ในประเทศญ่ีปุ่ น มีมูลค่า
โครงการ ทั้งหมดจ านวน 2,700 ลา้นเยน (786 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ่ายเงินมดัจ าส าหรับ
โรงผลิตไฟฟ้า 2 แห่ง เป็นจ านวนเงิน 103 ลา้นเยน 
 

  



 

 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 มีมติตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้นส าหรับรายการดงักล่าวทั้งจ านวน เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกาสท่ีจะไดรั้บช าระเงินคืนจาก
รายการดงักล่าว มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปไดย้าก จึงตดัสินใจบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่ าจะเกิดขึ้นส าหรับ
รายการดงักล่าวทั้งจ านวน 28 ลา้นบาท ในงบการเงินปี 2562 
เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2565 ขา้พเจา้ไดรั้บรายงานจากผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชีไม่ให้ขอ้สรุปต่อ
งบการเงินของบริษทัย่อยดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เน่ืองจากผูส้อบบญัชีรายงานว่าเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 
บริษทัย่อยดงักล่าว ไดท้  าสัญญาโอนทรัพยสิ์นท่ีดิน 2 แห่งซ่ึงตั้งอยู่ใน Oasa-Tsurumi เมือง Beppu จงัหวดั Oita ประเทศ
ญ่ีปุ่ นกบั บริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง อย่างไรก็ตาม บริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง ไดโ้อนท่ีดินทั้ง 2 แห่งไปยงับริษทัเอกชนแห่งท่ี
สอง แม้ว่า บริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง มีหน้าท่ีต้องโอนท่ีดินเหล่าน้ีให้กบับริษทัย่อยดังกล่าว ซ่ึงราคาโอนทรัพยสิ์นรวม 
300,000,000 เยน ซ่ึงบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้่ายเงินให้กบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง แลว้จ านวน 50,000,000 เยน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
26 พฤษภาคม 2563 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้ าเนินการทางกฎหมายเก่ียวกบัการด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 2 แห่งดงักล่าว
ให้แก่บริษทัเอกชนแห่งท่ีสองและการเรียกร้องค่าเสียหาย 1,000,000 เยน จากบริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง ซ่ึงผูส้อบบญัชีของ
บริษทัยอ่ยดงักล่าว ไม่สามารถหาหลกัฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมเพียงพอส าหรับขอ้ตกลงการโอนทรัพยสิ์นลงวนัท่ี 27 
พฤศจิกายน 2560 ผลท่ีตามมาของขอ้ตกลงการโอนทรัพยสิ์นของท่ีดินในประเทศญ่ีปุ่ นนั้นมีความไม่แน่นอนและยงัไม่สรุป 
ดงันั้นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยจึงไม่พบหลกัฐานการตรวจสอบท่ีเหมาะสมเพียงพอเก่ียวกบัผลผกูพนัของสัญญาขา้งตน้ 
ดงันั้น ขา้พเจา้ไม่สามารถสรุปไดว่้ามีรายการปรับปรุงใด ท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุงอนัเน่ืองมาจากผลผูกพนัของสัญญาต่าง ๆ
ดงักล่าว ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่องบการเงิน ซ่ึงถือเป็นการถูกจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ 
 

(3) มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 
ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 21 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึงซ่ึงตอ้งแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินงวด แต่ตราสารทุนของบริษทัดงักล่าวถูก
พกัการซ้ือขายตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2564 เน่ืองจากบริษทัเขา้ข่ายตอ้งปรับปรุงฐานะการเงินและการด าเนินงาน ณ ปัจจุบนั
ผูบ้ริหารของบริษทัไม่สามารถหามูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินงวดของเงินลงทุนดงักล่าวได ้บริษทัฯจึงไดใ้ชร้าคาปิด ณ วนัท่ี 25 
ตุลาคม 2564 ในการค านวณมูลค่ายติุธรรม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนดงักล่าว
มีจ านวน 13.42 ลา้นบาท 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทั
ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของบริษัท 
 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 1.2 ซ่ึงระบุว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมี
หน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ านวน 540 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทั 795 ลา้นบาท) และกลุ่มบริษทัมีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเน่ือง  เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึง
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัเก่ียวกบัความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  
ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 

  



 

 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมส าหรับงวดปัจจุบันตาม   
ดุลยพินิจเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ เร่ืองเหล่าน้ีไดถู้กระบุในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยและในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้น
วรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข และวรรคความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบเพ่ือส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 

การดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4.5 ข้อ 4.11 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 กลุ่มบริษทั มีท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เป็นจ านวนท่ีมีนยัส าคญั ไดถู้กแสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ซ่ึงฝ่ายบริหาร
ไดมี้การพิจารณาอย่างสม ่าเสมอว่ามีขอ้บ่งช้ีการดอ้ยค่าหรือไม่โดยใช้ดุลยพินิจและขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง การประเมิน   
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญภายนอกท่ีจดัจา้งโดยผูบ้ริหาร 
ซ่ึงตอ้งพิจารณาขอ้สมมติฐานต่างๆ ท่ีส าคญั ดงันั้น ขา้พเจา้จึงระบุว่าการพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็น
เร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว 
 

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจกระบวนการในการพิจารณาการการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ดงักล่าว ขา้พเจา้ไดอ้่านท า
ความเข้าใจและประเมินความสมเหตุสมผลรวมถึงหลกัฐานท่ีใช้สนับสนุนในเร่ืองของขอ้สมมติและวิธีการท่ีใช้ในการ
ประเมินราคาของผูป้ระเมินอิสระท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นการค านวณหามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ดงักล่าว ไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของผูป้ระเมินราคา และยงัไดพ้ิจารณาถึงความ
เพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

เร่ืองอ่ืน 
 

งบการเงินรวมของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ากดั 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื่นตามมาตรฐานการสอบบญัชีและ
เสนอรายงานไวอ้ย่างมีเง่ือนไขเก่ียวกบัผลผกูพนัของสัญญาขายโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ น และผล
ผกูพนัของสัญญาเงินจ่ายล่วงหน้าส าหรับสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ และให้ขอ้สังเกตเร่ืองความไม่แน่นอนท่ี
มีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง และมีขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้ เร่ือง การเปล่ียนนโยบายการบญัชีในการวดั
มูลค่าภายหลงัการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
ตามรายงานลงวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 จากผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีอื่นดงักล่าว ขา้พเจา้ไม่ไดใ้ชวิ้ธีการตรวจสอบอื่นใด
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานนั้น 
 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียม ให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชี  
 

  



 

 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือการอ่านและพิจารณา
ว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า
ขอ้มูลอื่นมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

 

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูล ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การ
บญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเ กิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

 

  



 

 
- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ขอ้ผิดพลาดเน่ืองจาก การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง
ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 

 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ  ทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

 

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทั ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลในงบการเงิน ท่ีเก่ียวขอ้งหรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุป ของ
ขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุ การด าเนินงานต่อเน่ือง 

 

- ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรหรือไม ่

 

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคญั ในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผล
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการ ท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ 

 

  



 

 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุด ในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดังกล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร เร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ
ส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 
 
 

 (นางสาวดรณี สมก าเนิด) 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 เลขทะเบียน  5007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านกังาน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี  28 กุมภาพนัธ ์2565 



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 77,640,666          38,392,268          72,126,982         30,317,196         

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6.2, 8 108,310,486        193,113,994        53,393,655         114,534,694       

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 6.2 -                      -                       -                      -                      

สินคา้คงเหลือ 9 71,379,330          78,917,941          572,915              11,337,230         

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 10 11,418                 11,929                 11,418                11,929                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,003,824          15,029,260          1,648,653           3,048,170           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 268,345,724        325,465,392        127,753,623       159,249,219       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 3,449,590            3,449,590            3,449,590           3,449,590           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 13 -                      -                       1,472,613,468    1,472,613,468    

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 8 -                      -                       -                      -                      

เงินให้กูย้ืมระยะยาว 6.2, 14 -                      -                       165,423,766       168,014,496       

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรม 15 107,493,810        134,649,970        107,493,810       134,649,970       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

  ท่ีดินตามราคาท่ีตีใหม่ 16 384,742,299        430,417,089        1,544,050           100,368,370       

  อาคารและเคร่ืองจกัร 17 479,489,870        564,784,417        1,993,460           12,291,296         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 18 241,993,477        264,807,196        647,900              3,364,900           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19 22,706,470          23,774,919          22,706,470         23,774,919         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 20 6,698,116            8,498,986            18,872                74,691                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 61,637,771          57,704,569          61,637,771         57,704,569         

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 21 22,226,697          46,127,236          22,226,697         46,127,236         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 12 7,795,880            17,979,566          -                      202,141              

   เงินจ่ายล่วงหนา้ 22 -                      -                       -                      -                      

   อ่ืน ๆ 8,857,867            11,982,529          3,327,017           6,242,694           

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16,653,747          29,962,095          3,327,017           6,444,835           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,347,091,847     1,564,176,067     1,863,082,871    2,028,878,340    

รวมสินทรัพย์ 1,615,437,571     1,889,641,459     1,990,836,494    2,188,127,559    

(หน่วย : บาท)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 1



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 23 66,850,523          84,300,698          47,000,000         60,000,000         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6.2, 24 158,043,112        245,052,922        480,865,623       576,428,270       

เงินกูย้ืมระยะสั้น 6.2, 25 15,290,638          10,290,680          15,000,000         10,000,000         

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 26 334,185,087        525,837,654        333,313,171       525,474,304       

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 27 268,681               567,542               268,681              567,542              

ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 28 45,840,000          632,231,830        45,840,000         632,231,830       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,129,053            15,292,688          -                      -                      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 30 178,845,975        178,244,694        729,434              1,029,432           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 808,453,069        1,691,818,708     923,016,909       1,805,731,378    

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 26 10,390,326          11,263,850          -                      -                      

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 27 217,154               -                       217,154              -                      

หุ้นกู้ 28 550,560,000        -                       550,560,000       -                      

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 29 45,000,000          -                       45,000,000         -                      

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 34 65,273,462          76,978,827          5,949,128           28,284,564         

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 31 35,853,988          35,722,016          15,654,150         17,217,565         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 861,700               798,700               861,700              798,700              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 708,156,630        124,763,393        618,242,132       46,300,829         

รวมหนีสิ้น 1,516,609,699     1,816,582,101     1,541,259,041    1,852,032,207    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 2



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 36

   ทุนจดทะเบียน

      ปี 2564 หุ้นสามญั 3,095,942,424 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 3,095,942,424     3,095,942,424    

      ปี 2563 หุ้นสามญั 916,901,123 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 916,901,123        916,901,123       

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระแลว้

      หุ้นสามญั 2,133,643,872 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,133,643,872     2,133,643,872    

      หุ้นสามญั 688,066,476 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 688,066,476        688,066,476       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 612,679,954        612,679,954        612,679,954       612,679,954       

ส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามญั (1,263,172,717)   -                       (1,263,172,717)   -                      

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 41,479,200          41,479,200          41,479,200         41,479,200         

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 56,845,152          56,845,152          56,845,152         56,845,152         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,535,939,388)   (1,458,482,927)    (1,054,111,779)   (1,065,318,829)   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 53,291,799          132,471,503        (77,786,229)        2,343,399           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 98,827,872          73,059,358          449,577,453       336,095,352       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,615,437,571     1,889,641,459     1,990,836,494    2,188,127,559    

กรรมการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 3



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 4



บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รำยได้
รายไดจ้ากการขาย 649,794,670      1,617,637,892      114,000,017      1,253,315,570    
รายไดอ่ื้น
 ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 15,179,197        745                       15,179,197        745                     
 ก  าไรจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3,515,666 -                        3,515,666 -                      
 ก  าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 32,975,159        -                        33,072,350        -                      
 ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 41,427,870        32,220,337           -                     -                      
 อ่ืนๆ 12,237,756        5,021,116             24,797,530        32,164,387         

รวมรำยได้ 755,130,318      1,654,880,090      190,564,760      1,285,480,702    
ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย
 - ตน้ทุนผลิตสินคา้ท่ีขาย 641,645,896      1,406,990,611      96,359,645        1,059,730,169    
 - ตน้ทุนการผลิตท่ีว่างเปล่า 48,351,070        -                        -                     -                      
รวมตน้ทุนขาย 689,996,966      1,406,990,611      96,359,645        1,059,730,169    
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 34,337,794        67,935,972           34,337,794        67,935,972         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  152,167,251      200,345,878         81,971,912        119,293,287       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น -                     114,639,440         -                     -                      
  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินให้กูย้มื -                     67,189,525           13,003,849        225,178,565       
  ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                     32,240,950           -                     32,240,950         
  ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                     -                        573,125             28,238,861         
  อ่ืนๆ -                     7,014,724             -                     2,999,980           

รวมค่ำใช้จ่ำย 876,502,011      1,896,357,100      226,246,325      1,535,617,784    

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (121,371,693)     (241,477,010)        (35,681,565)       (250,137,082)      
ตน้ทุนทางการเงิน 74,461,194        86,181,486           72,747,710        84,026,673         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ก าไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า)
ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 8 (4,947,992)         6,436,706             (4,916,817)         6,405,531           
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 -                     -                        -                     -                      

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (190,884,895)     (334,095,202)        (103,512,458)     (340,569,286)      
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 34 (4,616,473)         (4,518,453)            (5,907,547)         (15,760,598)        
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (186,268,422)     (329,576,749)        (97,604,911)       (324,808,688)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (41,570,365)       (444,988)               -                     -                      
รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่ 59,650,131        -                        17,129,842        -                      
ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรม
   ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 11,552,491        (38,287,747)          11,552,491        (38,287,747)        
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ -                     (2,780,527)            -                     (518,172)             

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 29,632,257        (41,513,262)          28,682,333        (38,805,919)        
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (156,636,165)     (371,090,011)        (68,922,578)       (363,614,607)      

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำทต่อหุ้น) 38 (0.13)                  (0.48)                     (0.07)                  (0.47)                   

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
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ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บำทต่อหุ้น) 38 (0.13)                  -                        (0.07)                  -                      
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บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

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

ส่วนทนุจาก การแปลงค่า เงินลงทนุในตราสารทนุ  จากการ ส่วนเกินทนุ รวม

ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนต ่ากวา่ การจ่ายโดยใชหุ้น้ งบการเงินท่ีเป็น ท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรม ประมาณการตาม จากการตีราคา องคป์ระกอบอ่ืน รวม

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

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 688,066,476      612,679,954       -                     41,479,200        56,845,152     (1,458,482,927)   (64,648,944)          (67,825,570)                             -                      264,946,017          132,471,503           73,059,358             
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2564 :

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                    -                     -                     -                    -                 (186,268,422)      (41,570,365)          11,552,491                              -                      59,650,131            29,632,257             (156,636,165)          
ออกหุน้สามญั 36 1,376,132,952   -                     (1,238,658,273)   -                    -                 -                     -                        -                                          -                      -                        -                         137,474,679           
การแปลงสภาพหุน้กู้ 29 69,444,444        -                     (24,514,444)        -                    -                 -                     -                        -                                          -                      -                        -                         44,930,000             
โอนไปก าไร (ขาดทนุ) สะสม -                    -                     -                     -                    -                 108,811,961       -                        (21,767,550)                             -                      (87,044,411)          (108,811,961)          -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 2,133,643,872   612,679,954       (1,263,172,717)   41,479,200        56,845,152     (1,535,939,388)   (106,219,309)        (78,040,629)                             -                      237,551,737          53,291,799             98,827,872             

 

(หน่วย : บาท) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
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บริษทั พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

ผลก าไร (ขาดทุน) จาก ก าไร (ขาดทุน)

เงินลงทุนในตราสารทุน  จากการ ส่วนเกินทุน รวม

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนต ่ากว่า ส่วนทุนจากการจ่าย ท่ีก าหนดให้วดัมลูค่ายติุธรรม ประมาณการตาม จากการตีราคา องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มลูค่าหุ้น มลูค่าหุ้น โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หลกัคณิตศาสตร์ สินทรัพยถ์าวร ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2563 :

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                       -                      -                      -                          -                      (324,808,688)      (38,287,747)                          (518,172)             -                           (38,805,919)            (363,614,607)        

โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                       -                      -                      -                          -                      (39,232,336)        38,714,164                            518,172               -                           39,232,336             -                        

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

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2564 :

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                       -                      -                      -                          -                      (97,604,911)        11,552,491                            -                       17,129,842             28,682,333             (68,922,578)          

ออกหุ้นสามญั 36 1,376,132,952     -                      (1,238,658,273)   -                          -                      -                       -                                         -                       -                           -                           137,474,679         

การแปลงสภาพหุ้นกู้ 29 69,444,444          -                      (24,514,444)        -                          -                      -                       -                                         -                       -                           -                           44,930,000           

โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม -                       -                      -                      -                          -                      108,811,961        (21,767,550)                          -                       (87,044,411)            (108,811,961)          -                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 2,133,643,872     612,679,954       (1,263,172,717)   41,479,200             56,845,152         (1,054,111,779)   (78,040,629)                          -                       254,400                   (77,786,229)            449,577,453         

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : บาท) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
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บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ (190,884,895)       (334,095,202)       (103,512,458)       (340,569,286)       
ปรับรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
การปรับปรุงตน้ทนุทางการเงิน 74,461,194           86,181,486           72,747,710           84,026,673           
การปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 89,739,926           85,830,720           67,195,620           158,264,430         
การปรับปรุงดว้ยสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 10,594,122           129,961,924         10,764,315           42,776,904           
การปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 3,419,309             (867,709)              584,404                (384,987)              
การปรับปรุงดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (95,782,506)         (18,593,220)         (105,492,383)       85,841,549           
การปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 664,281                (555,108)              (236,999)              (8,630,253)           
ค่าเส่ือมราคา ค่าสูญส้ินและค่าตดัจ าหน่าย 101,604,432         115,358,759         4,276,602             5,372,125             
การปรับปรุงดว้ยประมาณการหน้ีสิน - ผลประโยชน์พนกังาน 841,972                6,533,542             (1,308,415)           3,566,038             
การปรับปรุงดว้ยขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (4,222,865)           25,018,524           (4,222,284)           28,238,861           
(ผลก าไรและกลบัรายการ) ขาดทนุจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต -                       6,436,706             -                       6,405,531             
ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า (ก าไรและกลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยค่า)
   ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 (4,947,992)           -                       (4,916,817)           -                       
การปรับปรุงดว้ยขาดทนุ (ก าไร) จากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (3,515,666)           32,241,805           (3,515,666)           32,241,805           
การปรับปรุงดว้ยขาดทนุจากการปรับมูลค่าสินคา้ (กลบัรายการ) (3,055,511)           2,063,765             -                       411,444                
การปรับปรุงดว้ยขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
 - ขาดทนุ (ก าไร) ก าไรจากการขายสินทรัพยท์างการเงิน (15,179,197)         1,365                    (15,179,197)         1,365                    
 - ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (33,069,572)         (1,156,068)           (33,072,350)         (448,495)              
การปรับปรุงอ่ืนท่ีกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ)
 - ผลขาดทนุดา้นเครดิตเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ -                       67,443,310           13,003,849           225,178,565         
 - ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       2,999,980             
 - ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าท่ีดิน 52,000                  -                       52,000                  -                       
 - ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ -                       20,263,708           -                       -                       
 - ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                       94,313,286           -                       -                       
 - ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าค่าความนิยม -                       6,760,941             -                       -                       
 - โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้โครงการริเวอร์ไซด์ -                       (1,746,060)           -                       (1,746,060)           
 - ขาดทนุจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       32,820                  
 - ดอกเบ้ียรับ (31,990)                (1,904,440)           (1,162,540)           (2,085,196)           
รวมกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) 121,571,937         653,587,236         (482,151)              662,063,099         

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กำรด ำเนินงำน (69,312,958)         319,492,034         (103,994,609)       321,493,813         
   ดอกเบ้ียจ่าย (63,709,179)         (72,955,558)         (61,780,255)         (72,929,810)         
   ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก) (3,898,179)           (26,230,917)         3,556,531             -                       

เงินสด(จ่าย)ผลประโยชน์พนกังาน (710,000)              (815,000)              (255,000)              (330,000)              
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (137,630,316)       219,490,559         (162,473,333)       248,234,003         

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
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บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน)ลดลง 10,183,686           (158,672)              202,141                (1,248)                  
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (4,316,713)           -                       (4,316,713)           -                       
เงินสดรับจากการขายตราสารทนุของกิจการอ่ืน 52,241,264 20,421 52,241,264 20,421                  
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 172,600,000         1,156,079             172,600,000         448,499                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                       (230,000)              -                       (230,000)              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,508,942)           (17,239,752)         (89,865)                (252,977)              
เงินสดรับช าระจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       10,181,256           27,715,330           
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (20,594,375)         (46,878,407)         
เงินสดรับคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้ส าหรับโครงการริเวอร์ไซด์ -                       1,746,060             -                       1,746,060             
ดอกเบ้ียรับ 43,564                  1,652,547             24,777                  1,716,332             
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 229,242,859         (13,053,317)         210,248,485         (15,715,990)         

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มื :-
จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 45,000,000           -                       45,000,000           -                       
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -                       11,627,200           -                       -                       
รับเงินกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน 54,500,000           45,000,000           54,500,000           45,000,000           

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มื :-
เงินสดจ่ายช าระตัว๋แลกเงิน (13,000,000)         (60,000,000)         (13,000,000)         (60,000,000)         
หุน้กูท่ี้ครบก าหนด (36,800,000)         (93,900,000)         (36,800,000)         (93,900,000)         
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (188,303,226)       (29,787,713)         (187,938,848)       (29,787,713)         
เงินกูย้มืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการอ่ืน (49,500,000)         (35,000,000)         (49,500,000)         (35,000,000)         

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (631,195)              (1,659,186)           (631,195)              (1,659,186)           
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์เพ่ิมข้ึน -                       (43,957,140)         -                       (43,957,140)         
เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (4,450,175)           561,012                -                       -                       
เพ่ิมทนุ 182,404,677         -                       182,404,677         -                       
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ (10,779,919)         (207,115,827)       (5,965,366)           (219,304,039)       

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ-ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 80,832,624           (678,585)              41,809,786           13,213,974           
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (41,584,226)         (6,465,792)           -                       -                       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 39,248,398           (7,144,377)           41,809,786           13,213,974           
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดต้นปี 7 38,392,268           45,536,645           30,317,196           17,103,222           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจากการด าเนินงานท่ียกเลิกปลายปี -                       -                       -                       -                       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 7 77,640,666           38,392,268           72,126,982           30,317,196           

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8
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1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ขอ้มูลบริษทัฯ 

บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย ท่ีอยู่ตำมท่ี 
จดทะเบียนของบริษทัฯ อยูท่ี่ 62-62/1 หมู่ท่ี 2 ถนนรพช.อู่ตะเภำ ต ำบลหนองชุมพร อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี 
บริษทัฯ จดทะเบียนกบัตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2537 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ จ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ำ 

1.2 กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพยห์มุนเวียนเป็นจ ำนวน 540 ลำ้นบำท  
(เฉพำะบริษทั 795 ลำ้นบำท) และกลุ่มบริษทัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงส่วนใหญ่ของหน้ีสินหมุนเวียน
ประกอบดว้ย ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงินท่ีครบก ำหนดจ่ำยคืนในไตรมำสท่ีหน่ึงปี 2565 จ ำนวน 47 ลำ้นบำท และ
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 1,132 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 333 ลำ้นบำท) ครบก ำหนดไตรมำสท่ีหน่ึงของปี 2566 

โดยในระหว่ำงปี 2564 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดด้ ำเนินกำรต่ำงๆ ดงัน้ี 

- บริษัทฯ ได้ขำยทรัพยสิ์นต่ำงๆ และหลกัประกันของหุ้นกู้ ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน  
และทรัพยสิ์นท่ีไม่ไดใ้ชด้ ำเนินกิจกำร เพ่ือให้ไดม้ำซ่ึงเงินทุนท่ีเพียงพอในกำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละตัว๋สัญญำใชเ้งินจำก
สถำบนักำรเงินและช ำระคืนเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินและภำระผกูพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด 

- ในระหว่ำงปี 2564 บริษทัไดมี้กำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นกู ้โดยผูถื้อหุ้นกูไ้ดมี้มติขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้น
กูอ้อกไปอีก 2 ปี จำกเดิมท่ีจะครบก ำหนดช ำระในปี 2564 เป็นครบก ำหนดช ำระปี 2566 

- ในระหว่ำงปี 2564 บริษทัไดรั้บกำรขยำยระยะเวลำกำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินออกไปอีก 1 ปี 

- บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรเพ่ิมทุน ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 36 

ทั้งน้ีระหว่ำงปี 2565 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัมีแผนจะด ำเนินกำรต่ำงๆ ดงัน้ี 

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

- บริษทัฯมีแผนที่จะเจรจำและปรับปรุงธุรกิจกลุ่มผลิตไฟฟ้ำในประเทศญ่ีปุ่ นให้กลบัมำด ำเนินกำรผลิตไฟฟ้ำได ้หรือ
เจรจำหำผูร่้วมทุนกลุ่มใหม่เขำ้มำซ้ือ 

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ดงักล่ำวขำ้งตน้ แสดงให้เห็นว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย
อย่ำงมีนัยส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทั
เช่ือมัน่ว่ำสำมำรถจดัหำเงินทุนเพ่ิมเติมไดเ้พียงพอในกำรด ำเนินงำนและช ำระภำระผูกพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด ดงันั้น 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือว่ำกลุ่มบริษทัจะสำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ือง งบกำรเงินน้ีจึงถูกจดัท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำร
บญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง  

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ไดร้วมกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่หรือรำยกำรปรับปรุงสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ซ่ึงอำจจ ำเป็นหำกกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได้ ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีจะไดรั้บจำกสินทรัพยอ์ำจจะ
น้อยกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีอย่ำงมีนยัส ำคญั และอำจจะมีหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นเพ่ิมเติม หำกกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้
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1.3 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งขึ้น อยำ่งต่อเน่ือง ท ำ
ให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึง
ควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัจะติดตำม
ควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวอย่ำงต่อเน่ืองและ จะประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์
ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น อย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็น
ต่ำงๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

และตั้งแต่ไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564 บริษทัฯ ได้ยกเลิกกำรใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบญัชี เร่ืองมำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำว
ส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรับรองผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID 19) ส ำหรับทุกเร่ืองท่ีบริษทัฯ ไดเ้คยถือปฏิบติัในปี 2563 เน่ืองจำกส้ินสุดระยะเวลำกำรใชม้ำตรกำรผ่อนปรน ซ่ึง
กำรยกเลิกกำรถือปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำว ไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ 
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
งบกำรเงินน้ีจดัท ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แตจ่ะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอื่นในนโยบำยกำรบญัชี 
งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ จดัท ำขึ้นจำกงบกำรเงินท่ีเป็นภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมใน
สองภำษำแตกต่ำงกนัให้ใชง้บกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัฯ”) 

และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

   
อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุ้น 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น  
ในประเทศ 

2564 2563 
ร้อยละ ร้อยละ 

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

ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ำ
และสัตวเ์ล้ียง 

ไทย 100 100 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท ทีลักซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด    
Tluxe Investments Limited ลงทุนในธุรกิจพลงังำน สำธำรณรัฐมอริเชียส 100 100 
Origin Power Investment Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจพลงังำน สำธำรณรัฐมอริเชียส 100 100 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Tluxe Investments Limited    
Tluxe Holdings Limited ลงทุนในธุรกิจพลงังำน เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 100 100 
Geothermal Power A Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจพลงังำน เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 100 100 
Geothermal Power B Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจพลงังำน เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 100 100 
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อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุ้น 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น  
ในประเทศ 

2564 2563 
ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Origin Power Investment Co., Ltd.    
Wind Power A Co., Ltd.* ลงทุนในธุรกิจพลงังำนลม เขตบริหำรพิเศษฮ่องกง 100 100 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Tluxe Holdings Limited    
Sumo Power Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal  
Power Station No.1 Liaison Company 

ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 

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

ญ่ีปุ่ น 100 100 

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

*ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 มีมติอนุมติัเลิกกิจกำรของบริษทัย่อย ขณะน้ีอยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญั 
ต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุม
บริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
จ) สินทรัพย์และหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ

แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน 
ถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก งบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 
ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยส่วนท่ี

ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่ำงปี บริษทัฯ ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุงและฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงิน ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2564  มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
มำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ อยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ  

 
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบญัชีฯ ไดป้รับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 ดงัน้ี 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 ฉบบัที่ 1 เร่ือง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
 ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 1 และ 16 จะไม่มีผลกระทบต่องบ

กำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

รำยไดรั้บรู้เม่ือลูกคำ้มีอ ำนำจควบคุมในสินคำ้หรือบริกำรดว้ยจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั คำดว่ำจะมีสิทธิ
ได้รับซ่ึงไม่รวมจ ำนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสำม ภำษีมูลค่ำเพ่ิม หรือภำษีขำยอ่ืน ๆ และแสดงสุทธิจำกส่วนลดกำรค้ำ 
 และส่วนลดตำมปริมำณ 

ขำยสินคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือลูกคำ้มีอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ให้กบัลูกคำ้ 
ส ำหรับสัญญำท่ีให้สิทธิลูกคำ้ในกำรคืนสินคำ้ รำยไดจ้ะรับรู้ในจ ำนวนท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำกว่ำ
จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรอย่ำงมีนัยส ำคญัของรำยไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รำยไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมำณกำรรับคืน
สินคำ้ซ่ึงประมำณกำรจำกขอ้มูลในอดีต 

รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยกระแสไฟฟ้ำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนตำมจ ำนวนหน่วยวดัท่ีส่งมอบตำมอตัรำท่ีก ำหนดให้ รำยไดจ้ำก
กำรขำยกระแสไฟฟ้ำให้ ผูซ้ื้อแลว้ ตำมปริมำณไฟฟ้ำท่ีจ่ำยจริงและตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำซ้ือขำย รำยไดจ้ำกกำรขำย
ไฟฟ้ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัภำษีโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุน 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุนประกอบดว้ยรำยไดค้่ำเช่ำ และดอกเบ้ียรับจำกกำรลงทุนและเงินฝำกธนำคำร  
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รำยไดค้่ำเช่ำ 

รำยไดค้่ำเช่ำรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำค่ำใชจ้่ำยเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นกำรเฉพำะเพ่ือให้
เกิดสัญญำเช่ำรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่ำเช่ำทั้งส้ินตำมสัญญำ ค่ำเช่ำท่ีอำจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรำยไดใ้นรอบระยะเวลำบญัชี 
ซ่ึงค่ำเช่ำนั้นเกิดขึ้น 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึง
ก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช้ 

4.3 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำ
ทุนดงักล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำ
โสหุ้ยในกำรผลิต 

 วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อ วสัดุส้ินเปลืองและอะไหล่เคร่ืองจกัรแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้ แต่
รำคำใดจะต ่ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.4 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร หลงัจำกนั้นกิจกำร 
จะบันทึกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระและรับรู้กำรเปล่ียนแปลง 
มูลค่ำยุติธรรมในก ำไรหรือขำดทุน ผูป้ระเมินรำคำอิสระประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนโดยใช้วิธี
พิจำรณำ จำกรำยได้ขอ้สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนประกอบดว้ย  
พ้ืนท่ีเช่ำ อตัรำกำรเช่ำ รำยไดค้่ำเช่ำ อตัรำคิดลด อตัรำผลตอบแทนและ อตัรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
ในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

4.5 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

กำรรับรู้และกำรวดัมูลค่ำ 

สินทรัพยท่ี์เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจกำร 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ยกเวน้ท่ีดินท่ีวดัมูลค่ำ
ดว้ยรำคำท่ีตีใหม่ รำคำท่ีตีใหม่หมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงก ำหนดจำกเกณฑ์กำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์มีอยู่จริง ณ วนัท่ีมี
กำรตีรำคำใหม่และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

รำคำทุนรวมถึงตน้ทุนทำงตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไดม้ำของสินทรัพย ์ตน้ทุนของกำรก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์กิจกำรก่อสร้ำง
เอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงำนทำงตรง และตน้ทุนทำงตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพย์
นั้นอยู่ในสภำพท่ีพร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์ ต้นทุนในกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ย กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของ
สินทรัพยแ์ละตน้ทุนกำรกูย้ืม ส ำหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สำมำรถท ำงำนได ้โดยปรำศจำก
ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นจะถือว่ำลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

ส่วนประกอบของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกันจะบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส ำคญัแยกต่ำงหำกจำกกนั  

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยกบั
มูลค่ำตำมบญัชีของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรขำยสินทรัพย ์ท่ีตีรำคำใหม่ จ ำนวนเงินท่ี
บนัทึกอยูใ่นส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำของสินทรัพยจ์ะถูกโอนไปยงัก ำไรสะสม  
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ท่ีดินท่ีตีรำคำใหม่ 

กำรตีรำคำใหม่ด ำเนินกำรโดยผูเ้ช่ียวชำญในกำรประเมินรำคำท่ีมีควำมเป็นอิสระอย่ำงสม ่ำเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำคำตำมบญัชี
ของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บกำรประเมินไม่แตกต่ำงอยำ่งเป็นสำระส ำคญัจำกมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีรำยงำน 

มูลค่ำของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมขึ้นจะบนัทึกไปยงัก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย”์
ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้นยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่ำของสินทรัพยล์ดลงและรับรู้ขำดทุนในก ำไรหรือ
ขำดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่ำของสินทรัพยล์ดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะบนัทึกในก ำไรหรือ
ขำดทุนส ำหรับมูลค่ำท่ีลดลงเฉพำะจ ำนวนท่ีลดลงมำกกว่ำส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนใน
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์ตีรำคำใหม่ ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
ของสินทรัพยท่ี์จ ำหน่ำยจะโอนโดยตรงไปยงัก ำไรสะสมและไม่รวมในกำรค ำนวณก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย  ์

 ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในภำยหลงั 

ตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบญัชีของรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  
ถ้ำมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกรำยกำรนั้น และสำมำรถ 
วดัมูลค่ำตน้ทุนของรำยกำรนั้นไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ ำหน่ำยตำมมูลค่ำตำมบญัชีตน้ทุน 
ท่ีเกิดขึ้นในกำรซ่อมบ ำรุงท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ ำจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกมูลค่ำเส่ือมสภำพของรำยกำรส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย รำคำทุน
ของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในกำรเปล่ียนแทนอื่น หกัดว้ยมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์ 

ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นคำ่ใชจ้่ำยในก ำไรหรือขำดทนุ ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

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

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
วิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนอยำ่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

ท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจกัรท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำน 

ท่ีดิน อำคำรและเคร่ืองจักรท่ีไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ  
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
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4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิด
กำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่ มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปี
เป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ ำกดั มีดงัน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 10 ปี 3 ปี 
สิทธิบตัร   8 ปี     - 
สิทธิน ้ำพุร้อน     - 15 ปี 
สิทธิในสัญญำขำยไฟฟ้ำ     - 15 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับซอฟตแ์วร์ระหว่ำงติดตั้ง 

4.7 สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ บริษทัฯจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็น
สัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับ
ช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษทัฯในฐำนะผูเ้ช่ำ 

บริษทัฯใชวิ้ธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำเช่ำระยะส้ันและ
สัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อมใช้งำน) บริษทัฯบนัทึก
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำร
วดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล
หรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะส้ันกว่ำ ดงัน้ี 

  อำยกุำรให้ประโยชน์ (จ ำนวนปี) 

อำคำร  3-18 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนใหก้บับริษทัฯเม่ือส้ินสุดอำยสัุญญำเช่ำหรือรำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำว
ไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ จ ำนวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ 
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จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใช้สิทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพ่ือกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำ
แสดงให้เห็นว่ำบริษทัฯจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ บริษทัฯบนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็น
ค่ำใชจ้่ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

บริษทัฯคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกูยื้มส่วนเพ่ิมของบริษทัฯ หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพ่ิมขึ้น
จำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 
หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมี
มูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสัุญญำเช่ำ 

บริษทัฯในฐำนะผูใ้ห้เช่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน บริษทัฯบนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธี
เส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจำกกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ้่ำยตลอดอำยสัุญญำเช่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำ  

4.8 ค่ำควำมนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำสูงกว่ำตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูง
กว่ำน้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือ
เม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดขึ้น 

 เพ่ือวตัถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บริษทัฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดขึ้นจำกกำรรวมกิจกำรให้กบัหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมขึ้นจำกกำร
รวมกิจกำร และบริษทัฯจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละ
รำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และบริษทัฯไม่
สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 
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4.9 รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯและบริษทั
ย่อยหรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกันกับ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรง
หรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของ
บริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.10 รำยกำรบัญชีที่เป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจำกรำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศซ่ึงบนัทึกตำมเกณฑ์รำคำทุนเดิม แปลง
ค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

 ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำ ให้รับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 หน่วยงำนในต่ำงประเทศ 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ รวมถึงค่ำควำมนิยมและรำยกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดขึ้นจำกกำร
ซ้ือหน่วยงำนในต่ำงประเทศ แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรำยงำน 

 รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรำ ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร 

 ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำ บนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรำยกำรผลต่ำงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ำมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำท่ีถูกปันส่วนให้ส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม 

 เม่ือหน่วยงำนต่ำงประเทศถูกจ ำหน่ำยส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบำงส่วนท่ีท ำให้สูญเสียกำรควบคุม ควำมมีอิทธิพลอย่ำงมี
สำระส ำคญั หรือกำรควบคุมร่วมกนั ผลสะสมของผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้นตอ้งถูก
จดัประเภทเป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของก ำไรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย หำกกลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยส่วนไดเ้สียใน
บริษทัยอ่ยเพียงบำงส่วนแต่ยงัคงมีกำรควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม หำก
กลุ่มบริษทัจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้เพียงบำงส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษทัยงัคงมีอิทธิพลหรือกำรควบคุมร่วม
ท่ีมีสำระส ำคญัอยู ่กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทยอดสะสมบำงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเป็นก ำไรหรือขำดทุน 

  



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย       
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน        
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

18 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมินกำร
ดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุน
ในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์
บริษทัฯและบริษทัย่อยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็น
มูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะท้อนถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำม
ระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุน
ในกำรขำย บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกับสินทรัพย ์ซ่ึงสะท้อนถึง
จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบั
ผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี
ควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์รับรู้ใน
งวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบั
รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมขึ้นจำกกำรกลบั
รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ย
ค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดย
รับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยรำคำท่ีตีใหม่ กำรกลบัรำยกำรส่วนท่ีเกินกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพยเ์พ่ิม 

4.12 ผลประโยชน์ของพนกังำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้่ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน 

 โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ
จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ้่ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และตำม
โครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอื่นๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริษทัฯจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน ได้แก่ 
โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้  ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  
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 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
จะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดขึ้น
แลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภำระ
ผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.14 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณท์ท่ีช ำระด้วยตรำสำรทุน 

 บริษทัฯบันทึกโครงกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัให้สิทธิ ตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น โดยบันทึกเป็น
ค่ำใชจ้่ำยตำมระยะเวลำให้ไดรั้บสิทธิซ้ือหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุ้น 

 ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ดงักล่ำว ตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรวดัมูลค่ำ รวมทั้งสมมติฐำน
ต่ำงๆท่ีเหมำะสม เช่น อำยขุองสิทธิซ้ือหุ้น ควำมผนัผวนของรำคำหุ้น และอตัรำเงินปันผล เป็นตน้ 

4.15 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ 
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบั
ใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้น
จ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษี ท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 
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4.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุน กำรท ำรำยกำรเฉพำะใน
กรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ี
กำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั  บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของ
รำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้ 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

บริษทัฯจัดประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลังดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำก
แผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำง
กำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

บริษทัฯวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพ่ือรับ
กระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระ
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ ทั้งน้ี ผล
ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุน    

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

กำรจดัประเภทรำยกำรขึ้นอยูก่บัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำดงัน้ี 
• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น หรือผำ่นก ำไรหรือขำดทุน) และ 
• รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

กลุ่มบริษทัตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือกลุ่มบริษทัเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจใน 
กำรบริหำรสินทรัพยเ์หล่ำนั้น 
ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำร
ใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 
ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น (FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำร
ใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  
สินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงประกอบดว้ยอนุพนัธ์แฝงจะพิจำรณำในภำพรวมว่ำกระแสเงินสดท่ีเกิดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น
เป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ (Solely Payments of Principal and Interest) 
กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีขึ้นอยู่กบัโมเดลทำงธุรกิจของกลุ่มบริษทัในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ีสำมำรถท ำได ้3 วิธี โดยขึ้นอยู่กบั 
กำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีของกลุ่มบริษทั 
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• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย - สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์
ทำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ำรถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ 
และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณ
โดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรจะรับรู้โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุน
และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อื่น พร้อมกบัก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
แสดงเป็นก ำไรหรือขำดทุน 

• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพยท์ำงกำรเงินต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่นเม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับ
กระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึง
ท ำให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้ 
กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเวน้ รำยกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ รำยได้ดอกเบ้ีย และก ำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวข้องจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน  
เม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จะต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืน รำยได้ดอกเบ้ีย 
จำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดง
เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 

• มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ (FVPL) - สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย
หรือ FVOCI ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกตรำสำรหน้ี 
ท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไร/(ขำดทุน)อื่นในรอบระยะเวลำท่ีเกิดรำยกำร 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ้ื่นเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บ
เงินปันผล 
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรับรู้เป็นก ำไร/(ขำดทุน)อื่นในงบก ำไร
ขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ) ของตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVOCI 
จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำรเปล่ียนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ำยติุธรรม 
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนถือเป็นรำยไดอ้ื่นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุน 
กำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำย
ตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยค ำนึงถึง
ค่ำธรรมเนียมหรือต้นทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

กำรตดัรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลง หรือ
ไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมด
ของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว่้ำจะไม่มีกำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   
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บริษทัฯตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำรยกเลิกภำระผกูพนั
นั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่ห้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้
รำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอย่ำงมำก หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะ
ถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน  

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

บริษทัฯรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแสเงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำม
สัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัฯคำดว่ำจะไดรั้บช ำระ และคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ 

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญันับตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก บริษทัฯ 
วดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขำ้งหน้ำ 
ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พ่ิมขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก บริษทัฯวดั
มูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุท่ีเหลืออยู่ของเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน  

บริษทัฯพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญั เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 30 
วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำ เม่ือมีกำรคำ้งช ำระ กำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วนั 
อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี บริษทัฯอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรเพ่ิมขึ้นของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอยำ่งมี
นยัส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำโดยพิจำรณำจำกขอ้มูลภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอื่น เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิต
ของผูอ้อกตรำสำร  

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัที่ 9 ในกำรวดัมูลค่ำ     ผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ซ่ึงก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุหน้ีและรับรู้       ผล
ขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ในกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดั
กลุ่มตำมวนัท่ีครบก ำหนดช ำระ อตัรำควำมเสียหำยท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบัประวติักำรช ำระเงินและขอ้มูล   ผล
ขำดทุนดำ้นเครดิตในอดีตซ่ึงมีกำรปรับเพ่ือสะทอ้นขอ้มูลปัจจบุนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้เก่ียวกบัปัจจยัต่ำงๆ ท่ีมีผลต่อ
ควำมสำมำรถของลูกคำ้ในกำรช ำระหน้ี โดยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนภำยใตค้่ำใชจ้่ำยในกำร
บริหำร 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำมสัญญำอีกต่อไป  

กำรหกักลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ก็ต่อเม่ือ
กิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยู่แลว้ในกำรหักกลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอด
สุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 
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4.17 ตรำสำรอนุพนัธ์ 
 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 
 ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถูกบนัทึกใน ส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดขึ้นจำกกำรท ำสัญญำจะถูกตดัจ ำหน่ำยดว้ยวิธีเส้นตรงตำมอำยขุองสัญญำ 

4.18 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดย

รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและ
บริษทัย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำน 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมี
ควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและ 
ต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจ
และกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

กำรระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติั 

ในกำรระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมิน
เง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพื่อพิจำรณำว่ำสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำรถือเป็นภำระท่ีแยกจำกกนัหรือไม่ 
กล่ำวคือ กิจกำรจะบนัทึกสินคำ้หรือบริกำรแต่ละรำยกำรแยกจำกกนั ก็ต่อเม่ือสินคำ้หรือบริกำรดงักล่ำวสำมำรถระบุไดว่้ำแยก
จำกสินคำ้หรือบริกำรอ่ืนในสัญญำ และลูกคำ้ไดรั้บประโยชน์จำกสินคำ้หรือบริกำรนั้น 

กำรก ำหนดจงัหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได ้

ในกำรก ำหนดจงัหวะเวลำของกำรรับรู้รำยได ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของ
สัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้เพ่ือพิจำรณำว่ำภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลำหน่ึงหรือเสร็จส้ิน ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ทั้งน้ี 
กิจกำรจะรับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง เม่ือเป็นไปตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี 
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- ลูกคำ้ไดรั้บและใชป้ระโยชน์จำกผลของกำรปฏิบติังำนของกิจกำรในขณะท่ีกิจกำรปฏิบติังำน  

- กำรปฏิบติังำนของกิจกำรก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์ลูกคำ้ควบคุมในขณะท่ีสร้ำงสินทรัพยด์งักล่ำว หรือ 

- กำรปฏิบติังำนของกิจกำรไม่ก่อให้เกิดสินทรัพยท่ี์กิจกำรสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์อ่ืนได ้และกิจกำรมีสิทธิในกำรรับ
ช ำระส ำหรับกำรปฏิบติังำนท่ีเสร็จส้ินถึงปัจจุบนั 

ในกรณีท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขขำ้งตน้ กิจกำรจะรับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินว่ำ
ภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นไดเ้สร็จส้ินลงเม่ือใด 
ในกำรค ำนวณรำยไดท่ี้รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลำหน่ึง ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรวดัระดบัควำมกำ้วหน้ำของงำนเพื่อให้
สะทอ้นถึงผลกำรปฏิบติังำนของกิจกำรตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ิน ซ่ึงค ำนวณโดยอำ้งอิงขอ้มูลจำกผูค้วบคุมโครงกำร
ของกลุ่มบริษทั และกำรรับรองควำมส ำเร็จของงำนโดยลูกคำ้ 

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือ

เลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 
 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำร

ดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่ำควำมนิยม และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั 
ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนกังำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน 
ประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำร
ขึ้นเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

สัญญำเช่ำ 

กำรก ำหนดอำยสัุญญำเช่ำท่ีมีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยสัุญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ - กลุ่มบริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำ  

ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษทัมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผล
หรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยค ำนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่มบริษทัในกำรใช้สิทธิเลือกนั้น ภำยหลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล กลุ่ม
บริษทัจะประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำกมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีมีนยัส ำคญัซ่ึงอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมและส่งผลต่อควำม
แน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

กำรจดัประเภทของสัญญำเช่ำ - กลุ่มบริษทัในฐำนะผูใ้ห้เช่ำ 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของ
ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ 
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ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้และสินทรัพยท่ี์เกิด จำกสัญญำ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ี โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บ
เงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็น
ตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ้่ง
บอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนำคต 

6. รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ
โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

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

ผลิตอำหำรสัตวน์ ้ำ และอำหำรสัตวเ์ล้ียง ถือหุ้นทำงตรงและมีผูบ้ริหำรร่วมกนั 

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

ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 

P Green Energy Companny Limited ให้ค  ำปรึกษำ จดักำร วำงแผนเก่ียวกบัธุรกิจ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Fino Binary Power Plant LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
NIS Binary Power Plant LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Lena Power Station No.1 LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
SNS Power Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 LLC. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
Otomeyama Energy Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
S - Power Co., Ltd. ผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยทำงออ้ม 
M-Luxe Energy Co., Ltd. ธุรกิจพฒันำบ่อน ้ำพุร้อน เป็นบริษทัร่วม ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย 
Aulux Power Co., Ltd. ธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม มีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 
บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) ผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์เ ล้ียงชนิด

อดัเมด็แห้ง 
ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

บริษทั เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั 
   (มหำชน) 

ให้ค  ำป รึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กำรเงิน 

ผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

Beppu Forest Power Co., Ltd. พลงังำน มีกรรมกำรร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 

*ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 มีมติอนุมติัเลิกกิจกำรของบริษทัยอ่ยขณะน้ีอยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำร 
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6.1 รำยกำรบญัชีท่ีส ำคญักบับุคคลและบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 
มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2564 2563 2564 2563  

ขำยสินค้ำ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 538.44 311.00 30.69 - ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสัญญำ 
รำยได้ค่ำบริกำร      
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์        
        (ประเทศไทย) จ ำกดั                 

 
- 

 
- 

 
14.71 

 
16.13 

 
รำคำตำมสัญญำ 

ดอกเบีย้รับ      
     บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั - - 1.14 0.37 อตัรำร้อยละ 6 - 8.25 ต่อปี 
ซ้ือสินค้ำส ำเร็จรูป      
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์        
        (ประเทศไทย) จ ำกดั                 

 
- 

 
- 

 
85.65 

 
1,017.20 

 
ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสัญญำ 

ซ้ือวัตถุดิบ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 405.76 191.38 - - รำคำตลำด 
ค่ำท่ีปรึกษำ      
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) - - - - รำคำตำมสัญญำ 
ดอกเบีย้จ่ำย      
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์        

        (ประเทศไทย) จ ำกดั                 
 

- 
 

- 
 

0.22 
 

- 
 
อตัรำร้อยละ 6 ต่อปี 

     Aulux Power Co., Ltd. - 0.01 - - อตัรำร้อยละ 5 - 7 ต่อปี 
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6.2 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯ และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม
2563 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม
2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 8)     
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 30,692 25,726 30,692 - 

ลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 8)     
     บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 55 - - - 
     PPSN Co., Ltd. - - 1,716 1,721 
     บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - - 337 

        Geothermal Power A Company Limited - - 10,989 10,989 
บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั - - 539 479 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั - - 2,344 1,206 
Tluxe Holdings Limited - - 192 192 
Geothermal Power B Company Limited - - 264 264 

     M-Luxe Energy Co., Ltd. 1,872 1,411 - - 
     Aulux Power Co., Ltd. - 123 - - 
รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,927 1,534 16,044 15,188 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 32,619 27,260 46,736 15,188 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 24)     
บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 403,954 512,302 

บริษทั นูทริกซ์ จ ำกดั (มหำชน) 13,380 23,770 - - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,380 23,770 403,954 512,302 

เจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 24)     
    บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั - - 10,011 9,787 
     Aulux Power Co., Ltd. 25 17 - - 
     Dual Energy Co., Ltd. 5 4 - - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (อดีตกรรมกำรและกรรมกำรของบริษทัยอ่ย) 1,409 1,051 - - 
รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,439 1,072 10,011 9,787 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน  - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 14,819 24,842 413,965 522,089 
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เงินให้กูย้ืม 

ยอดคงคำ้งของเงินให้กูยื้มของบริษทัฯแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และกำรเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มื
ดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 

เงินให้กูย้ืม 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

1 มกรำคม 2564 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 
ระหว่ำงปี 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี   

31 ธนัวำคม 2564 

M - Luxe Energy Co., Ltd.* บริษทัร่วม 74,124 - (11) 74,113 

Aulux Power Co., Ltd.** กรรมกำรร่วมกนั 87,059 - (13) 87,046 

รวม  161,183 - (24) 161,159 
หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น    
        M - Luxe Energy Co., Ltd.  (74,124) - 11 (74,113) 

        Aulux Power Co., Ltd.  (87,059) - 13 (87,046) 

รวม  (161,183) - 24 (161,159) 

สุทธิ  - - - - 

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

เม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรคร้ังท่ี 3/2560 ได้มีมติให้เงินกู้ยืมแก่ PPSN Co., Ltd. (บริษทัย่อย) 
จ ำนวน 50 ล้ำนเยน เพื่อให้ M-LUXE ENERGY Co., Ltd. กู้เพ่ือน ำเงินไปซ้ือท่ีดินจ ำนวน 1,794 ตำรำงเมตร อตัรำดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 3 ต่อปี และก ำหนดช ำระคืนในเดือนมีนำคม 2563 ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดรั้บช ำระเงิน 

ในปี 2563 บริษทัไดพ้ิจำรณำควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระหน้ี จำกงบกำรเงินของบริษทัร่วม และไดพ้ิจำรณำตั้งค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นทั้งจ ำนวน และบริษทัไดพิ้จำรณำหยุดรับรู้ดอกเบ้ียแลว้ 

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

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2563 มีมติตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกำสท่ีจะไดรั้บช ำระเงินคืนจำก
รำยกำรดงักล่ำว มีแนวโน้มว่ำจะเป็นไปไดย้ำก จึงตดัสินใจบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับ
รำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 83 ลำ้นบำท 
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 (หน่วย : พนับำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินให้กูย้ืม 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ ์

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2564 

เพ่ิมขึ้น 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี   

31 ธนัวำคม 
2564 

บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 13,600 9,070 - 22,670 
PPSN Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 450,885 - (10,182) 440,703 
Sumo Power Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 83,729 - - 83,729 
Geothermal Power A Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 427 - - 427 
Geothermal Power B Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 120,441 - - 120,441 
P Green Energy Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 41,070 11,445 - 52,515 
Lena Power Station No.1 LLC. บริษทัยอ่ย - 80 - 80 
Tluxe Holdings Limited บริษทัยอ่ย 612 - - 612 
รวม  710,764 20,595 (10,182) 721,177 
หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (542,750) (13,003) - (555,753) 

สุทธิ  168,014 7,592 (10,182) 165,424 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยเป็นเงินให้กูย้ืมเพื่อลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เงินให้กูย้ืม
ดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 8 ต่อปี และก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯไม่คำดว่ำจะมีกำรเรียกช ำระคนืเงิน
ให้กูย้ืมดงักล่ำวภำยใน 1 ปี บริษทัฯจึงจดัประเภทเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบกำรเงิน 

ในปี 2564 

บริษทัไดเ้ปรียบเทียบมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนกบัเงินให้กูย้ืม ตำมวิธีมูลค่ำตำมบญัชีหลงัจำกกำรปรับปรุง (Adjusted Net Book 
Value) พบว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของเงินให้กูย้ืม บริษทัจึงพิจำรณำค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินให้กูย้ืม
ดงักล่ำวเพ่ิมเติมจ ำนวน 13 ลำ้นบำท ในก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ
พิจำรณำหยดุรับรู้ดอกเบ้ียแลว้ 

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2564 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
ระหว่ำงปี 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2564 

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

*เงินกูย้ืมจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และครบก ำหนดช ำระคืนในเดือนมกรำคม 2563  

โดยบริษทัฯ จะไม่จดัท ำสัญญำฉบบัใหม่ และในอนำคตจะน ำไปหกักลบลบหน้ีกบัเงินให้กูยื้ม 
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6.3 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 15 17 13 14 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 1 - 1 - 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 1 2 1 1 

รวม 17 19 15 15 

6.4 กำรโอนธุรกิจผลิตอำหำรสัตวใ์หก้บับริษทัยอ่ย 

ในปี 2562 บริษทัไดมี้กำรโอนกิจกำรบำงส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ซ่ึงไดแ้ก่ กิจกำรผลิตอำหำรสัตวน์ ้ำ ไดแ้ก่ 
สำยกำรผลิตอำหำรกุง้ และอำหำรปลำ และกำรผลิตอำหำรสัตวเ์ล้ียง (FOOD) ทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งและ
ท่ีใชใ้นกำรประกอบธุรกิจดงักล่ำว สัญญำใบอนุญำตและบตัรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจดงักล่ำวทั้งหมดให้แก่บริษทัยอ่ย  

ในกำรโอนดงักล่ำวบริษทัฯ ไม่ได้รับสิทธ์ิยกเวน้ภำษีธุรกิจเฉพำะ (ส ำหรับอสังหำริมทรัพย)์ และภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ส ำหรับ
สังหำริมทรัพย)์ 

กำรท่ีบริษทัยงัไม่โอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง บริษทัจึงยงัไม่มีภำระท่ีตอ้งรับผิดชอบในภำษี ณ เวลำจดทะเบียน
โอนกรรมสิทธ์ิ อนัไดแ้ก่ ภำษีในกำรโอน ภำษีธุรกิจเฉพำะ เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไดต้ั้งประมำณกำรภำษีท่ีคำดว่ำ
จะตอ้งจ่ำยช ำระแลว้ จ ำนวน 23,584,405.83 บำท ในงบกำรเงิน (หมำยเหตุประกอบเงินกำรเงินขอ้ 24) 

ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯโอนให้กบับริษทัย่อยบำงรำยกำรยงัไม่สำมำรถท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำยให้กบับริษทัย่อยได ้
อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยอ่ยมีควำมสำมำรถในกำรส่ังกำรกำรใชง้ำน และกำรไดรั้บประโยชน์จำกทรัพยสิ์นดงักล่ำวจำกกำรใช้
ในกำรผลิตสินคำ้ตำมปกติของบริษทัยอ่ยแลว้ 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม
2563 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม
2563 

เงินสด 58 91 43 55 
เงินฝำกธนำคำร* 77,583 38,301 72,084 30,262 
รวม 77,641 38,392 72,127 30,317 
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*เงินฝำกธนำคำรของกิจกำรจ ำนวนหน่ึงบญัชี มีภำระผูกพนัเป็นหลกัประกนัทำงธุรกิจ (ภำยใตพ้ระรำชบญัญติัหลกัประกนัทำงธุรกิจ 
พ.ศ.2558) ในกำรกูยื้มเงินระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินมีภำระผกูพนั (หมำยเหตุประกอบเงินกำรเงินขอ้ 23) 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

8.1 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2564 
31 ธนัวำคม

2563 
31 ธนัวำคม 

2564 
31 ธนัวำคม

2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำ     
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6.2) 30,692 25,726 30,692 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43,822 141,522 26,981 127,754 
หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (23,835) (31,438) (23,835) (31,407) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 50,679 135,810 33,838 96,347 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน     
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6.2) 1,927 1,534 3,663 3,945 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 56,219 55,770 4,031 3,000 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6.2) 6,301 6,301 87,495 86,357 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 365 252 - - 

รวม 64,812 63,857 95,189 93,302 

หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น     
         ลูกหน้ีกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (519) - (519) - 
         ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (6,301) (6,301) (75,114) (75,114) 
         ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (361) (252) - - 

รวม (7,181) (6,553) (75,633) (75,114) 

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 57,631 57,304 19,556 18,188 

 108,310 193,114 53,394 114,535 
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ลูกหน้ีกำรคำ้แยกตำมจ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2564 
31 ธนัวำคม

2563 
31 ธนัวำคม 

2564 
31 ธนัวำคม

2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6.2)     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 30,692 25,726 30,692 - 
คำ้งช ำระ - - - - 

รวม 30,692 25,726 30,692 - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 12,751 78,843 734 65,328 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  4,023 45,571 4,023 45,317 
3 -6 เดือน 380 6,429 380 6,430 
6 - 12 เดือน 2,114 5,521 2,114 5,521 
มำกกว่ำ 12 เดือน 24,554 5,158 19,730 5,158 

รวม 43,822 141,522 26,981 127,754 
หกั : ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (23,835) (31,438) (23,835) (31,407) 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 19,987 110,084 3,146 96,347 

 50,679 135,810 33,838 96,347 
  



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย       
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน        
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

33 

8.2 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีระยะยำวมูลค่ำ 74 ล้ำนบำท (2563: 72 ล้ำนบำท) เป็นลูกหน้ีกำรคำ้หลำยรำยซ่ึงคำ้งช ำระเป็น
เวลำนำนและอยู่ในระหว่ำงด ำเนินคดีของบริษทัฯ บริษทัฯตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ี
ดงักล่ำวโดยค ำนึงถึงรำคำขำยทอดตลำดของหลกัประกนัหรือมูลค่ำหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯไดต้ั้งค่ำ
เผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นทั้งจ ำนวนแลว้ 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ไม่หมุนเวียน เป็นลูกหน้ีกำรคำ้หลำยรำยซ่ึงคำ้งช ำระเป็นเวลำนำนและอยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินคดีของบริษทัฯ บริษทัฯตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีดังกล่ำวโดยค ำนึงถึงรำคำขำยทอดตลำดของ
หลกัประกนัหรือมูลค่ำหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯไดต้ั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญทั้งหมดแลว้ 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม 
 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด (103,625) (97,189) (103,594) (97,189) 
เพ่ิมขึ้น 4,948 (6,437) 4,917 (6,405) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด (98,677) (103,626) (98,677) (103,594) 
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9. สินค้ำคงเหลือ 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  รำยกำรปรับลดรำคำทนุ   
 รำคำทุน ให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 1,674 16,421 - - 1,674 16,421 
วตัถุดิบ 46,149 40,362 (485) - 45,664 40,362 
ภำชนะบรรจหีุบห่อและ 
วสัดุส้ินเปลือง 9,754 13,273 (4,163) (3,074) 5,591 10,199 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 24,583 31,887 (6,133) (10,762) 18,450 21,125 
รวม 82,160 101,943 (10,781) (13,836) 71,379 88,107 

  
(หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  รำยกำรปรับลดรำคำทนุ   
 รำคำทุน ให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 573 11,337 - - 573 11,337 
รวม 573 11,337 - - 573 11,337 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้ลดลง ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 13,836  15,899  -  411 
ตั้งเพ่ิมขึ้น 1,574  -  -  - 
โอนกลบั/จ ำหน่ำยระหว่ำงปี (4,629)  (2,063)  -  (411) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 10,781  13,836  -  - 

ค่ำเผื่อมูลค่ำสินคำ้คงเหลือแสดงอยูใ่นตน้ทุนขำยในงบก ำไรขำดทนุ 
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10. สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ี (กองทุนรวม) 11 12 

11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน 3,450 3,450 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 

   

งบกำรเงินรวม /  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนเงิน
ลงทุน 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

  (ร้อยละ)   
บริษทั โรงงำนพิมพย์อ้มผำ้ไทย 
จ ำกดั (มหำชน) 

กำรขจดัไขมนัและส่ิงสกปรก
กำรฟอกขำวและกำรยอ้มสี 

 
1.43 5,000 5,000 

หกั : ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน   (1,550) (1,550) 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่
หมุนเวียนอื่น 

  
3,450 3,450 

 

12. เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค ำ้ประกนั  

เงินฝำกประจ ำซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ ำไปค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษทัร่วม 

13.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

13.1.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 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 ทีลกัซ ์โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั 3,000 3,000 100 100 3,000 3,000 (3,000) (3,000) - - 
บริษทั ทีลกัซ ์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 เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 789,385 789,385 100 100 789,385 789,385 - - 789,385 789,385 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ - 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 ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 
มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธี 

รำคำทุน - 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 - - - - - - 

           
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 - 
* หน่วย : พนัเหรียญสหรัฐ 

** หน่วย : พนัเยน 
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บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั 

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

เงินลงทุนในบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั 

ในปี 2562 บริษัทประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัท ทีลักซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด ซ่ึงผลกำรประเมินพบว่ำ 
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคนืต ่ำกว่ำมูลคำ่ตำมบญัชี ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 416.77 ลำ้นบำท 

13.1.2 เงินปันผลรับ 
 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 

13.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
13.2.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วม 

    (หน่วย : พนับำท) 
    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้น 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทนุ 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย รำคำทุน 

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

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

รวม     - - - - 

 

(ก) เม่ือวนัท่ี 12 กนัยำยน 2559 PPSN Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรเขำ้ร่วมลงทนุ
จดัตั้งบริษทัร่วมทุนภำยใตช่ื้อ M-Luxe Energy Company Limited เพื่อประกอบกิจกำรร่วมทุนพฒันำท่ีดินเพื่อ
สร้ำงโรงงำนพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นเยน (หุ้นสำมญั 1,000 
ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10,000 เยน) บริษทัยอ่ยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 25 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 15 กนัยำยน 2560 บริษทัฯมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษทัร่วมโดยให้บริษทั ทีลกัซ์ 
พำวเวอร์ จ ำกัด เข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของ M-Luxe Energy Company Limited จำก PPSN Company Limited เป็น
จ ำนวน 250 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 10,000 เยน รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 2.5 ลำ้นเยน 
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(ข) กำรลงทุนในบริษทัร่วม M - Luxe Energy Co., Ltd. (M-Luxe) ภำยใตสั้ญญำ Joint Venture Agreement ระหว่ำง
บริษทัย่อยและบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ นโดยสัญญำดงักล่ำวระบุหน้ำท่ีของคู่สัญญำแต่ละฝ่ำย 
กล่ำวคือ ขณะนั้นบริษทัย่อยมีหนำ้ท่ีเพียงจดัหำแหล่งเงินทุนให้กบัM - Luxe Energy Co., Ltd. เพื่อพฒันำท่ีดิน 
และบ่อน ้ ำพุร้อน และให้ M - Luxe Energy Co., Ltd. บริหำรจัดกำร บริษทัย่อยจึงให้เงินกู้ไป 70 ล้ำนบำท 
(ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 6.2)ในสัดส่วน 100% ในขณะท่ีบริษทัเอกชนดงักล่ำวซ่ึงมี
ประสบกำรณ์ทำงธุรกิจในกำรพฒันำท่ีดิน และบ่อน ้ำพุร้อนจะให้ควำมช่วยเหลือในดำ้นธุรกิจ คือ ดูแล และให้
ค  ำแนะน ำในกำรประกอบธุรกิจ พฒันำท่ีดินและบ่อน ้ ำพุร้อน แก่ M - Luxe Energy Co., Ltd. ในปัจจุบัน 
M - Luxe Energy Co., Ltd. ยงัไม่ด ำเนินกำรส ำรวจ และพฒันำบ่อน ้ ำพุร้อน จึงยงัไม่ได้ขำยท่ีดินออกไป 
เน่ืองจำกมีกำรชะลอกำรลงทุน 

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

13.2.2 เงินปันผลรับในระหว่ำงปี บริษทัร่วมไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผลในระหว่ำงปี 2564 และ 2563 
 

13.2.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 2564 2563 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 11 19 
ท่ีดิน  2,472 2,473 
เจำ้หน้ีอ่ืน (21,440) (18,299) 
เงินกูยื้มระยะส้ัน (72,078) (72,088) 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (20) (28) 
หน้ีสินอ่ืน (8) - 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (14,532) (14,534) 
สินทรัพย ์- สุทธิ (105,595) (102,457) 
สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ)  25 25 
สัดส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพย ์- สุทธิ (26,399) (25,614) 

ส่วนแบ่งผลขำดทุนท่ีหยดุรับรู้ 26,399 25,614 

มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม - - 
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สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2564 2563 

ขำดทนุส ำหรับปี (3,161) (89,970) 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น - - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (3,161) (89,970) 

13.2.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีขำดทุนเกินทุน 
 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 แห่ง ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ดงักล่ำวจนมูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียเท่ำกบัศูนย ์บริษทัไดห้ยดุรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทนุ
ในบริษทัร่วมเน่ืองจำกบริษทัฯไม่ไดมี้ภำระผูกพนัตำมกฎหมำยหรือทำงพฤตินยัท่ีตอ้งจ่ำยเงินเพื่อช ำระภำระ
ผูกพนัของบริษทัร่วมดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส่วนแบ่งผลขำดทุนท่ีหยดุรับรู้ในระหว่ำงปี 

บริษทัร่วม 
ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
ส ำหรับปีส้ินสุด 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

M - Luxe Energy Co., Ltd. (0.79) (22.49) 

 

14 เงินให้กู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม
2563 

31 ธนัวำคม
2564 

31 ธนัวำคม
2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยำว     
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 6.2) - - 165,424 168,014 
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6.2) - - - - 
รวมเงินให้กูย้ืมระยะยำว - - 165,424 168,014 

หัก : ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี     
เงินให้กูยื้มแก่บริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 6.2) - - - - 

เงินให้กูยื้มแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6.2) - - - - 

รวมเงินให้กูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - - - 

 - - 165,424 168,014 
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15 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สิทธิกำรเช่ำและ

ส่วนปรับปรุง
อำคำร ท่ีดินให้เช่ำ 

อำคำรส ำนกังำน 
ให้เช่ำ รวม 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 47,645 61,088 25,917 134,650 
จ ำหน่ำยระหว่ำงปี - (19,592) (11,080) (30,672) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปล่ียนแปลงเป็นมูลค่ำยติุธรรม (965) 4,029 452 3,516 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 46,680 45,525 15,289 107,494 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 

 
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2564 2563 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี   134,650 166,661 
ซ้ือเพ่ิม   - 230 
จ ำหน่ำยระหว่ำงปี   (30,672) - 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปล่ียนแปลงเป็นมูลค่ำยติุธรรม   3,516 (32,241) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี   107,494 134,650 

* ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำร บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติั
ให้ลงทุนเช่ำพ้ืนท่ีโครงกำรพีเพิล พำร์ค อ่อนนุช ซ่ึงเป็นอำคำรโฮมออฟฟิศรวมพ้ืนท่ีเช่ำ จ ำนวน 8 ห้อง ขนำดพ้ืนท่ีรวม 
1,369.30 ตำรำงเมตร มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 18 ปี ค่ำเช่ำรวม 72 ลำ้นบำท เพ่ือต่อยอดธุรกิจอำหำรสัตวเ์ล้ียง ให้เป็น PET 
CENTER หรือศูนยบ์ริกำรดำ้นสัตวเ์ล้ียงครบวงจรส ำหรับคนรักสัตว ์ทั้งน้ีในระหว่ำงปี 2562 บริษทัฯไดรั้บมอบพ้ืนท่ีมูลคำ่
รวม 72 ลำ้นบำท บริษทัจึงโอนเงินจ่ำยล่วงหน้ำดงักล่ำวดว้ยกำรปันส่วนตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใช้งำนเขำ้เป็นส่วนหน่ึง
ของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์จ ำนวน 24 ลำ้นบำท และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ตำมอำยขุองสัญญำเช่ำจ ำนวน 18 ปี 

 ในปี 2564 กิจกำรมีรำยไดค้่ำเช่ำจำก อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 7.37 ลำ้นบำท โดยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนทำง
ตรงท่ีเกิดจำกอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนซ่ึงก่อให้เกิดรำยไดค้่ำเช่ำส ำหรับปี จ ำนวน 2.45 ลำ้นบำท 

 มูลค่ำยติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑ์รำคำตลำดส ำหรับที่ดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำนและใชเ้กณฑ์วิธีพิจำรณำ
จำกรำยได ้(Income Approach) ส ำหรับท่ีดินและอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ ข้อสมมติฐำนหลกัท่ีใช้ในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของอำคำรดงักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำพ้ืนท่ีว่ำงระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะ
ยำวของค่ำเช่ำ 

บริษทัฯไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวนประมำณ 60.81 ลำ้นบำท ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 23 และ 26 
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16 ที่ดินตำมรำคำที่ตีใหม่ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

รำคำทุน :-   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 431,666 100,368 
ซ้ือเพ่ิม   
จ ำหน่ำยระหว่ำงปี (98,424) (98,423) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1) - 
ส่วนเกิน (กลบัรำยกำร) จำกกำรตีรำคำมูลค่ำ 52,802 (349) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 386,043 1,596 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ :   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,249 - 
เพ่ิมขึ้น / (ลดลง) 52 52 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 1,301 52 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 430,417 100,368 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 384,742 1,544 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   

ผลก ำไรจำกกำรตีมูลค่ำสินทรัพยใ์หม่ - สุทธิจำกภำษีในปี 2564 42,241 (279) 
   

ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2564 และ วันท่ี  31 ธันวำคม 2563 ท่ี ดินของกลุ่มบริษัทแำท่ีตีใหม่ตำมรำยงำนกำรประเมินของ 
ผูป้ระเมินรำคำอิสระ ปี 2564 และ 2563 กำรประเมินรำคำท่ีดินใชวิ้ธีมูลค่ำรำคำตลำด ไดแ้สดงไวท่ี้ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำ
สินทรัพยถ์ำวรภำยใต ้“ส่วนของผูถื้อหุ้น” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวรน้ีจะน ำไปจ่ำย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้ซ่ึงเป็นมูลค่ำยติุธรรมอยูใ่นระดบัที่ 2 ของล ำดบัชั้นมูลค่ำยติุธรรม 

บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกท่ีดินโดยรำคำท่ีตีใหม่ บนัทึกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวร จ ำนวน 53 ลำ้นบำท ตำม
รำยงำน ประเมินรำคำของผูป้ระเมินรำคำอิสระช่วงวนัท่ี 7 มกรำคม 2565 ถึงวนัท่ี 14 มกรำคม 2565 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯโอนให้กบับริษทัยอ่ยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 6.4  

บริษทัฯยงัไม่สำมำรถท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำยให้กบับริษทัยอ่ยได ้อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยอ่ยมีควำมสำมำรถในกำรส่ังกำร
กำรใชง้ำน และกำรไดรั้บประโยชน์จำกทรัพยสิ์นดงักล่ำวจำกกำรใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ตำมปกติของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2564 ท่ีประชุมมีมติให้ขำยท่ีดินบำงส่วน 
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17 อำคำรและอปุกรณ์ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 อำคำรและส่วน โรงไฟฟ้ำเคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและ  งำนระหว่ำง  
 ปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 579,513 1,274,014 66,858 23,339 - 1,943,724 
ซ้ือเพ่ิม - 64 44 - 390 498 
จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย (106,556) (135,901) (36,995) (20) - (279,472) 
โอนเขำ้ (ออก) - 390 - - (390) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (39) - - - (39) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 472,957 1,138,528 29,907 23,319 - 1,664,711 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (345,678) (851,913) (57,909) (20,640) - (1,276,140) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (19,991) (52,529) (3,771) (1,799) - (78,090) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย 96,617 134,164 36,895 20 - 267,696 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - 54 - - - 54 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (269,052) (770,224) (24,785) (22,419) - (1,086,480) 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 อำคำรและส่วน โรงไฟฟ้ำเคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและ    
 ปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ งำนระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (2,300) (100,500) - - - (102,800) 
โอนออกจำกกำรจ ำหน่ำย 2,300 1,758 - - - 4,058 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - (98,742) - - - (98,742) 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 203,905 269,562 5,122 900 - 479,489 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       

2563 (จ ำนวน 35 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 83,325 

2564 (จ ำนวน 35 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 78,090 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 49 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำรและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและ    
 ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ งำนระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 109,528 5,945 4,785 20,987 - 141,245 
ซ้ือเพ่ิม - - 20 - - 20 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (106,556) (5,335) (1,390) - - (113,281) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 2,972 610 3,415 20,987 - 27,984 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (99,136) (5,705) (3,525) (18,288) - (126,654) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (337) (113) (354) (1,799) - (2,603) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 96,618 5,323 1,326 - - 103,267 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (2,855) (495) (2,553) (20,087) - (25,990) 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำรและ เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและ    
 ส่วนปรับปรุงอำคำร และอุปกรณ์ อุปกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะ งำนระหว่ำงก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (2,300) - - - - (2,300) 

โอนออกจำกำรจ ำหน่ำย 2,300 - - - - 2,300 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - - - - - - 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 117 115 862 900 - 1,994 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2563 3,710 

2564 2,603 
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สิทธิกำรเช่ำและส่วนปรับปรุงอำคำร 
ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำร บริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้
ลงทุนเช่ำพ้ืนท่ีโครงกำรพีเพิล พำร์ค อ่อนนุช ซ่ึงเป็นอำคำรโฮมออฟฟิศรวมพ้ืนท่ีเช่ำ จ ำนวน 8 ห้อง ขนำดพ้ืนท่ีรวม 1,369.30 
ตำรำงเมตร มีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 18 ปี ค่ำเช่ำรวม 72 ลำ้นบำท เพ่ือต่อยอดธุรกิจอำหำรสัตวเ์ล้ียง ให้เป็น PET CENTER หรือ
ศูนยบ์ริกำรดำ้นสัตวเ์ล้ียงครบวงจรส ำหรับคนรักสัตว ์ทั้งน้ีในระหว่ำงปี 2562 บริษทัฯไดรั้บมอบพ้ืนท่ีมูลค่ำรวม 72 ลำ้นบำท 
บริษทัจึงโอนเงินจ่ำยล่วงหน้ำดงักล่ำวดว้ยกำรปันส่วนตำมวตัถุประสงคใ์นกำรใชง้ำนเขำ้เป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์จ ำนวน 24 ลำ้นบำท และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจ ำนวน 48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2563 บริษทัไดจ้ดทะเบียนสิทธิกำรเช่ำ ตำมอำยขุองสัญญำเช่ำจ ำนวน 18 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตสั้ญญำเช่ำทำงกำรเงินโดยมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 0 ลำ้นบำท (2563 : 2 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อน
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำว มีจ ำนวนเงินประมำณ 13 ลำ้นบำท (2563 : 110 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ รำคำทุนจ ำนวนประมำณ 693 ลำ้นบำท ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนั
กำรเงินและหุ้นกู ้(หมำยเหตุขอ้ 26 และ 28) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร - อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 
ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯโอนให้กบับริษทัย่อยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 6.4 เน่ืองจำกในขั้นตอนกำรโอน
กิจกำรดงักล่ำว ปรำกฏว่ำมีทรัพยสิ์นบำงประกำรซ่ึงไม่สำมำรถโอนให้แก่กนัได ้ 
ทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯโอนให้กบับริษทัยอ่ยบำงรำยกำรยงัไม่สำมำรถท ำกำรโอนกรรมสิทธ์ิตำมกฎหมำยให้กบับริษทัยอ่ยได ้อยำ่งไรก็
ตำม บริษทัยอ่ยมีควำมสำมำรถในกำรส่ังกำรกำรใชง้ำน และกำรไดรั้บประโยชน์จำกทรัพยสิ์นดงักล่ำวจำกกำรใชใ้นกำรผลิตสินคำ้
ตำมปกติของบริษทัยอ่ยแลว้ 
 
เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภำคม 2564 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำซ้ือขำยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง กบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ในรำคำ 174 ลำ้น
บำท โดยไดรั้บช ำระเงินมดัจ ำจ ำนวน 4 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2564  
และจะช ำระส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 170 ลำ้นบำท ในวนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์น บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทรำยกำรสินทรัพยด์งักล่ำวไว้
เป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 
ต่อมำเม่ือ วนัท่ี 9 กรกฏำคม 2564 บริษทัฯไดมี้กำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และไดรั้บช ำระเงินในส่วนท่ีเหลือ
จ ำนวน 170 ลำ้นบำทแลว้ 
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18 ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้ด ำเนินงำน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ รวม 

รำคำทุน :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 52,184 495,725 547,909 
จ ำหน่ำย / ตดัจ ำหน่ำย (2,717) - (2,717) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (7) (71) (78) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 49,460 495,654 545,114 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 114,642 114,642 
ค่ำเส่ือมส ำหรับปี - 20,096 20,096 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - (77) (77) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - 134,661 134,661 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 6,614 161,846 168,460 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี :    

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 42,846 199,147 241,993 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี    

2563   20,413 

2564   20,096 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดิน 

รำคำทุน :-  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,917 

จ ำหน่ำย (2,717) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 1,200 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ :  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (552) 
เพ่ิมขึ้น / (ลดลง) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (552) 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 3,365 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 648 

ในระหว่ำงปี 2564 และ 2563 ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนรำคำทุน 49.46 ลำ้นบำท และ 41.46 ลำ้นบำท ไดมี้กำรประเมิน
รำคำใหม่ตำมรำยงำนของผูป้ระเมินอิสระ  

จำกผลกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพจ ำนวน 121.34 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม ในส่วนของงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดพิ้จำรณำจดัประเภทโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพท่ีหยุดด ำเนินกำรผลิตในงบกำรเงินปี 2563 ใหม่ 
ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ตำมหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 16, 17 และ 18  
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19 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

รำยกำรเคล่ือนไหวของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  มีดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับำท) 
 

 
งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อำคำร 

รำคำทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  25,370 
     ซ้ือระหว่ำงปี  549 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  25,919 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  1,595 
     ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  1,618 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  3,213 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  23,775 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  22,706  
  

ค่ำเส่ือมรำคำซ่ึงรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี:   
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  1,595 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  1,618 
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20 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

 
 

สิทธิบตัร 

 
สิทธิ 

น ้ำพุร้อน 

สิทธิใน
สัญญำขำย
ไฟฟ้ำ 

 
 

รวม 
รำคำทุน :-      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 23,031 470 121,717 274,315 419,533 
ตดัจ ำหน่ำย (4,783) -   (4,783) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 18,248 470 121,717 274,315 414,750 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม :      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (14,085) (423) (20,656) (49,141) (84,305) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (1,754) (47) - - (1,801) 
ตดัจ ำหน่ำย 4,289    4,289 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (11,550) (470) (20,656) (49,141) (81,817) 
      

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ :      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (494) - (101,061) (225,174) (326,729) 
ตดัจ ำหน่ำย 494    494 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - - (101,061) (225,174) (326,235) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 8,452 47 - - 8,499 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 6,698 - - - 6,698 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยท่ีอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ :     
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563    10,027 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564    1,801 
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 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ 
 

สิทธิบตัร 
 

รวม 
รำคำทุน :-    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 81 470 551 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 81 470 551 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (53) (423) (476) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (9) (47) (56) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 (62) (470) (532) 
    
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - - - 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี :    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 28 47 75 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 19 - 19 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยท่ีอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ :   

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  67 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  56 
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21 สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลักประกนั 

 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั 22,226 46,127 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 

งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน - รำคำทุน 130,137 130,137 
หกั : ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (107,911) (84,010) 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน - มูลค่ำยติุธรรม 22,226 46,127 

  

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 จ ำนวนหุน้  

(พนัหุ้น) 
จ ำนวนเงิน  
(พนับำท) 

รำคำทุน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 44,023 46,127 
ซ้ือเพ่ิมระหว่ำงปี 12,333 4,317 
จ ำหน่ำยระหว่ำงปี (22,434) (14,677) 
ลดลงจำกกำรรวมหุ้น (8,400) - 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอื่นท่ีรับรู้ในองคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุ้น - (13,541) 
รำคำตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 25,522 22,226 

บริษทัฯมีสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งหน่ึงซ่ึงตอ้งแสดงดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วนัส้ินงวด แต่ตรำสำรทุนของบริษทัดงักล่ำวถูกพกักำรซ้ือขำยตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลำคม 2564 เน่ืองจำกบริษทัเขำ้ข่ำย
ตอ้งปรับปรุงฐำนะกำรเงินและกำรด ำเนินงำน ณ ปัจจุบนัผูบ้ริหำรของบริษทัไม่สำมำรถหำมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัส้ินงวดของเงิน
ลงทุนดงักล่ำวไดบ้ริษทัฯจึงไดใ้ชร้ำคำปิด ณ วนัท่ี 25 ตุลำคม 2564 ในกำรค ำนวณมูลค่ำยุติธรรม ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
มีสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนดงักล่ำวมีจ ำนวน 13.42 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯไดน้ ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวจ ำนวน 25.52 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตำมบญัชี 22.23 ลำ้นบำท) 
ไปเป็นหลกัประกนัในกำรออกหุ้นกู ้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 28  

บริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 
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22 เงินจ่ำยล่วงหน้ำ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธันวำคม 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 29,936 29,940 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ้ำพุร้อน 34,877 34,882 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับโครงกำรริเวอร์ไซด์ 12,997 12,997 12,997 12,997 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 67,503 67,513 - - 
รวม 145,313 145,332 12,997 12,997 
หัก : ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้     
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (29,936) (29,940) - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ้ำพุร้อน (34,877) (34,882) - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับโครงกำรริเวอร์ไซด์ (12,997) (12,997) (12,997) (12,997) 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม (67,503) (67,513) - - 
รวม (145,313) (145,332) (12,997) (12,997) 

สุทธิ - - - - 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนในโรงผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนควำม
ร้อนใตพ้ิภพจ ำนวน 9 แห่ง ในประเทศญ่ีปุ่ น มีมูลค่ำโครงกำรทั้งหมดจ ำนวน 2,700 ลำ้นเยน (786 ลำ้นบำท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 Sumo Power Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำส ำหรับโรง
ผลิตไฟฟ้ำ 1 แห่ง เป็นจ ำนวนเงิน 50 ลำ้นเยน ให้กบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และมีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำส ำหรับโรงผลิตไฟฟ้ำ 1 
แห่ง เป็นจ ำนวนเงิน 53 ลำ้นเยน ให้กบับริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 

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

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ไดโ้อนท่ีดินทั้ง 1 แห่งไปยงับริษทัเอกชนแห่งท่ีสอง แมว่้ำบริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง มี
หน้ำท่ีตอ้งโอนท่ีดินเหล่ำน้ีให้กบั Sumo Power Company Limited ซ่ึงรำคำโอนทรัพยสิ์นรวม 300,000,000 เยน ซ่ึง Sumo 
Power Company Limited ไดจ้่ำยเงินให้กบับริษทัเอกชนแห่งท่ีหน่ึง แลว้จ ำนวน 50,000,000 เยน 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2563 Sumo Power Company Limited ไดด้ ำเนินกำรทำงกฎหมำยเก่ียวกบักำรด ำเนินกำรโอน
กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 1 แห่งดงักล่ำวให้แก่บริษทัเอกชนแห่งท่ีสองและกำรเรียกร้องค่ำเสียหำย 1,000,000 เยน จำกบริษทัเอกชน
แห่งท่ีหน่ึง 
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เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2563 PPSN Company Limited ได้ด ำเนินกำรยื่นขอเฉล่ียทรัพย์ของบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง เพื่อ
เรียกร้องเงินมดัจ ำโรงไฟฟ้ำ จ ำนวน 50 ลำ้นเยน ซ่ึงในวนัท่ี 24 กนัยำยน 2564 บริษทัย่อยไดรั้บเงินจำกกำรเฉล่ียทรัพยง์วด
แรกจ ำนวน 500,000 เยน ทั้งน้ีท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยแจ้งว่ำมีโอกำสท่ีจะได้รับเงินจำกกำรเฉล่ียทรัพยเ์พ่ิมแต่ไม่ทรำบ
ระยะเวลำท่ีแน่ชดั เน่ืองจำกขั้นตอนอยูใ่นชั้นศำลและอยูร่ะหว่ำงรอขำยทอดตลำด 

 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ้ำพุร้อน 

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

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

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับกำรโครงกำรริเวอร์ไซด์ 

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

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2561 บริษทัไดจ้่ำยช ำระเงินมดัจ ำจ ำนวน 210 ลำ้นเยน (ประมำณ 62.31 ลำ้นบำท) และจะช ำระเงิน
ลงทุนส่วนท่ีเหลือทั้งหมด เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อน ต่ำงๆ ตำมท่ีจะระบุไวใ้นสัญญำร่วมลงทุนฯ ส ำเร็จครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี 
หำกเง่ือนไขบงัคบัก่อน ต่ำงๆดงักล่ำวไม่ส ำเร็จครบถว้นภำยในระยะเวลำก ำหนด บริษทัฯ มีสิทธิ ไดรั้บเงินมดัจ ำดงักล่ำว
คืนทั้งจ ำนวน 
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เม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดท้  ำบนัทึกขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุ้นและบริษทั ริช พำร์ท เนอร์ส จ ำกดั โดยผูถื้อหุ้นของ
บริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ตกลงท่ีจะโอนหุ้นทั้งหมดของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ให้แก่บริษทัฯ ในรำคำเท่ำกบั
มูลค่ำท่ีตรำไว ้(10 ลำ้นเยน) เพื่อเป็นหลกัประกนัส ำหรับกำรช ำระเงินมดัจ ำ รวมถึงเพื่อให้บริษทัฯ มัน่ใจไดว่้ำ บริษทั ริช 
พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั และผูถื้อหุ้นของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั จะปฏิบติัตำมเง่ือนไข บงัคบัก่อนทั้งหมดตำมสัญญำร่วม
ลงทุนฯ ซ่ึงรวมถึงกำรท่ีบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั (หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั) จะตอ้งเขำ้เป็นผู ้
ถือหุ้นทั้งหมดใน บริษทั ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เมนท ์จ ำกดั ทั้งน้ี เม่ือเง่ือนไขบงัคบัก่อนทั้งหมดส ำเร็จแลว้ บริษทัฯ จะ
โอนหุ้นทั้งหมดของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั คืนให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ริช พำร์ทเนอร์ส จ ำกดั ในรำคำเท่ำกบัมูลค่ำ
ท่ีตรำไวข้องหุ้น โดยเม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดจ้่ำยช ำระเงินค่ำหุ้นท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 10 
ลำ้นเยน (ประมำณ 3 ลำ้นบำท) 

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

1) ใบอนุญำตต่ำงๆ ในกำรด ำเนินโครงกำรฯ ตอ้งแลว้เสร็จภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2562   

2) บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะท ำโครงกำรต่อหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงบริษทัจะพิจำรณำและแจง้ให้ทรำบภำยในวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 

3) ขยำยระยะเวลำของ “สัญญำร่วมลงทุนฯ” ไปเป็นวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 

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

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

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดบ้นัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น เงินมดัจ ำดงักล่ำวทั้งจ ำนวนเน่ืองจำกมีควำมไม่
แน่นอนท่ีจะไดรั้บเงินดงักล่ำวคืนจำกผูร่้วมลงทุน 

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

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

ปัจจุบนับริษทัฯ จะส่งจดหมำยทวงถำมหำกคู่ควำมยงัเพิกเฉย บริษทัฯ จะด ำเนินกำรตำมกฏหมำยต่อไป 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 

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

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



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 61 

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

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

ในเดือนธันวำคม 2562 บริษทัไดม้อบหมำยให้ท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัส่งหนงัสือทวงถำมไปยงั Aura Green Energy 
Co., Ltd. ซ่ึงเป็นนิติบุคคลร่วมลงทุน (Joint Venture) กบั PPSN Co., Ltd. แต่ Aura Green Energy Co., Ltd. ไดแ้จง้ว่ำไดส่้ง
มอบโรงไฟฟ้ำให้แลว้ ซ่ึงขดัแยง้กบัขอ้เทจ็จริง ปัจจุบนับริษทัไดม้อบหมำยให้ท่ีปรึกษำกฎหมำยศึกษำแนวทำงด ำเนินกำร
เพื่อติดตำมให้ Aura Green Energy Co., Ltd. ซ่ึงเป็นคู่สัญญำส่งมอบโรงไฟฟ้ำ และเงินค่ำไฟฟ้ำท่ีไดรั้บก่อนหน้ำนั้นให้กบั 
PPSN Co., Ltd.  

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2563 มีมติตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้นส ำหรับรำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน เน่ืองจำกผูบ้ริหำรของบริษทัไดป้ระเมินถึงโอกำสท่ีจะไดรั้บช ำระเงินคืนจำก
รำยกำรดงักล่ำว มีแนวโน้มว่ำจะเป็นไปไดย้ำก จึงตดัสินใจบนัทึกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับ
รำยกำรดงักล่ำวทั้งจ ำนวน 64 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินปี 2562 

ปัจจุบนับริษทัฯ จะแจง้ให้บริษทัยอ่ยส่งจดหมำยทวงถำมหำกคู่ควำมยงัเพิกเฉย บริษทัฯ จะด ำเนินกำรตำมกฏหมำยต่อไป 

23 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 

เงินเบิกเกินบญัชี 

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

ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน 

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

 (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ีย

(ร้อยละต่อปี) 
31 ธันวำคม 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธันวำคม 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 
เงินเบิกเกินบญัชี MOR 19,850 24,301 - - 
ตัว๋สัญญำใชเ้งินจำกสถำบนักำรเงิน 5.99 47,000 60,000 47,000 60,000 
  66,850 84,301 47,000 60,000 
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1) ฉบบัท่ี 1 จ ำนวน 100 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.05 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 9 ตุลำคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 9 ตุลำคม 2562 บริษทัไดไ้ถ่ถอนตัว๋แลกเงินท่ีครบก ำหนดจ ำนวน 100 ลำ้นบำท และไดอ้อกตัว๋ฉบบัใหม่ จ ำนวน 
80 ลำ้นบำท มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 

2) ฉบบัที่ 2 จ ำนวน 50 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.05 ต่อปี ก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2562 
ปัจจุบนับริษทัฯไดจ้่ำยช ำระแลว้จ ำนวน 10 ลำ้นบำท คงเหลือท่ียงัมิไดจ้่ำยช ำระจ ำนวน 40 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯได้
เจรจำขอผ่อนผันกับธนำคำรผู ้ให้กู ้เ ม่ือวันท่ี 14 สิงหำคม 2562 ธนำคำรผู ้ให้กู้ได้อนุมัติออกตั๋วสัญญำใช้เงิน        
จ ำนวน 40 ลำ้นบำท โดยมีระยะเวลำเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 16 สิงหำคม 2562 ถึง 31 ตุลำคม 2562 และขอเรียกเก็บดอกเบ้ีย
ผิดนดัระหว่ำงวนัท่ี 1 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 16 สิงหำคม 2562  

เม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 2562 บริษทัไดไ้ถ่ถอนตัว๋แลกเงินท่ีครบก ำหนดจ ำนวน 40 ลำ้นบำท และไดอ้อกตัว๋ฉบบัใหม่ จ ำนวน 
40 ลำ้นบำท มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยมีก ำหนดช ำระคืนในวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 

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

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

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

3. ให้ช ำระ 12 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 (บริษทัไดจ้่ำยช ำระเรียบร้อยแลว้) 

4. ให้ช ำระ 12 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 

5. ให้ช ำระ 12 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

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

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

ตัว๋สัญญำใช้เงินดงักล่ำวค ้ ำประกนัวงเงินรวมมูลค่ำ 120 ลำ้นบำท และวงเงินทรัสรีซีทรวมมูลค่ำ 44 ลำ้นบำท โดยวงเงิน
ดงักล่ำวมีหลกัประกนัดงัน้ี 

1.  จดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ มูลค่ำยติุธรรม จ ำนวน 18 ลำ้นบำท 
2.  จดหลกัประกนัธุรกิจ ลูกหน้ีกำรคำ้ กรรมสิทธ์ิของบริษทั จ ำนวน 230 ลำ้นบำท 
3.  จดหลกัประกนัธุรกิจ สินคำ้คงเหลือ กรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 100 ลำ้นบำท 
4.  จดหลกัประกนัธุรกิจ เงินฝำกประจ ำ กรรมสิทธ์ิของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 10 ลำ้นบำท 
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5.  บริษทัยอ่ยค ้ำประกนั 
เม่ือวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัไดรั้บผลกำรพิจำรณำเครดิตจำกสถำบนักำรเงิน ไดพ้ิจำรณำอนุมติัเสนอให้กำรสนบัสนุน
ทำงกำรเงินแก่บริษทั ดงัน้ี 

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

2. ปรับลดมูลค่ำจดทะเบียนสัญญำหลกัประกนัธุรกิจประเภทสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีกำรคำ้ กรรมสิทธ์ิของบริษทั จำกเดิม 
230 ล้ำนบำท คงเหลือ 75 ล้ำนบำท และปรับลดมูลค่ำจดทะเบียนสัญญำหลักประกันธุรกิจประเภทสินค้ำคงคลัง
กรรมสิทธ์ิของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ำกดั จำกเดิม 100 ลำ้นบำท คงเหลือ 75 ลำ้นบำท 

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

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

4.1 จ ำนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง กรรมสิทธ์ิของบริษทั 
4.2 จดทะเบียนสัญญำหลกัประกนัธุรกิจ ประเภทสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีกำรคำ้ กรรมสิทธ์ิของบริษทั จ ำนวน 

75 ลำ้นบำท 
4.3 จดทะเบียนสัญญำหลกัประกนัธุรกิจ ประเภทสินคำ้คงคลงั กรรมสิทธ์ิของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส 

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

5.  ยกเลิกวงเงิน Forward Contract จ ำนวน 17.307 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐ 
เม่ือวนัท่ี 3 ธันวำคม 2564 บริษทัไดรั้บผลพิจำรณำเครดิตจำกสถำบนักำรเงิน โดยไดรั้บพิจำรณำอนุมติัต่ออำยุวงเงิน แก่บริษทั 
ดงัน้ี 

 1.ก ำหนดช ำระลดยอดตัว๋สัญญำใชเ้งิน (Promissory Note) ดงัน้ี 
1.1 ช ำระลดยอดตัว๋สัญญำใชเ้งิน (Promissory Note) ในเดือนธนัวำคม 2564 จ ำนวน 3,000,000 บำท คงเหลือยอด

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน (Promissory Note) 47,000,000 บำท 
1.2 ช ำระลดยอดตัว๋สัญญำใชเ้งิน (Promissory Note) ในเดือนมกรำคม 2565 จ ำนวน 2,000,000 บำท คงเหลือยอด

ตัว๋สัญญำใชเ้งิน (Promissory Note) 45,000,000 บำท 
 2.ระยะเวลำตัว๋สัญญำใชเ้งิน (Promissory Note) แต่ละฉบบัไม่เกิน 30 วนั 
 3.ก ำหนดทบทวนวงเงินคร้ังต่อไป ภำยในเดือนมีนำคม 2565 
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24 เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 
31 ธันวำคม 

2564 
31 ธนัวำคม 

2563 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6.2) 13,380 23,770 403,954 512,302 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 56,152 155,393 78 126 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6.2) 1,409 1,051 9,787 9,787 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 24,549 16,022 6,363 1,533 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น 471 1,482 - 70 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6.2) 30 21 224 - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,706 12,930 22,706 12,930 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6.2) - - - - 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,762 19,989 14,170 16,096 
ภำษีธุรกิจเฉพำะคำ้งจ่ำย 23,584 23,584 23,584 23,584 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 158,043 254,242 480,866 576,428 

25 เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม  

2564 
31 ธันวำคม  

2563 
31 ธันวำคม  

2564 
31 ธันวำคม  

2563 
เงินกูย้ืมจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6.2) 291 291 - - 

เงินกูย้ืมจำกบุคคลและกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,000 10,000 15,000 10,000 
รวม 15,291 10,291 15,000 10,000 

เงินกูย้ืมจำกบคุคลและกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินกูยื้มระยะส้ันจำกบคุคลและกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 10,000 

บวก กูเ้พ่ิมระหว่ำงปี 42,000 

หกั จ่ำยช ำระระหว่ำงปี (37,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 15,000 
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เงินกูย้ืมจำกบุคคลและกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มีรำยละเอียดดงัน้ี 
สัญญำฉบบัที่ 1 
เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมกบักิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มูลค่ำรวม 10 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระในวนัท่ี 23 มีนำคม 2564 
บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำขยำยระยะเวลำช ำระหน้ีกบัคู่สัญญำออกไป เป็นวนัท่ี 22 มิถุนำยน 2564 
ต่อมำ บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำขยำยระยะเวลำช ำระหน้ีกบัคู่สัญญำออกไป เป็นวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2564 (บริษทัฯ ไดจ้่ำยช ำระ
เรียบร้อยแลว้) 
สัญญำฉบบัที่ 2 
เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2564 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมกบักิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มูลค่ำรวม 2.5 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปีครบก ำหนดช ำระในวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (บริษทัฯ ไดจ้่ำยช ำระเรียบร้อยแลว้) 
สัญญำฉบบัที่ 3 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2564 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มูลค่ำรวม 20 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระในวันท่ี 29 กรกฎำคม 2564 (บริษัทได้จ่ำยช ำระเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 
15 กรกฎำคม 2564 )  
สัญญำฉบบัที่ 4 
เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมกบักิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มูลค่ำรวม 4.50 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 10 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระในวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2564 (บริษัทได้จ่ำยช ำระเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี 9 
กรกฎำคม 2564 ) 
สัญญำฉบบัที่ 5 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2564 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมกบักิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มูลค่ำรวม 15.00 ลำ้นบำท โดยมีอตัรำดอกเบ้ีย
ร้อยละ 10 ต่อปี ครบก ำหนดช ำระในวนัท่ี 29 มกรำคม 2565 (บริษทัไดจ้่ำยช ำระเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 28 มกรำคม 2565) 
 

26 เงินกู้ยืมระยะยำว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 
 2564 

31 ธนัวำคม 
 2563 

31 ธันวำคม 
 2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

เงินกู้ยืมระยะยำว     
เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 344,575 537,102 333,313 525,474 
หกั : ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (334,185) (525,838) (333,313) (525,474)  

10,390 11,264 - - 

 

  



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 66 

26.1 เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 537,102 525,474 
หกั จ่ำยช ำระ (188,304) (187,939) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (4,223) (4,222) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 344,575 333,313 

 

  (หน่วย : พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

อตัรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 

31 ธนัวำคม  
2564 

31 ธนัวำคม  
2563 

31 ธนัวำคม  
2564 

31 ธนัวำคม  
2563 

JPY LIBOR (3 เดือน) 
บวกร้อยละ 3 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือน เร่ิมผอ่นช ำระงวดแรก
ในเดือนท่ีส่ีหลงัจำกกำรเบิกเงินกู้งวดแรก 
(พฤศจิกำยน 2560) ในอตัรำงวดท่ี 1 ถึง 35 
งวดละ 14.5 ล้ำนเยน ส่วนท่ีเหลือช ำระคืน
ทั้งหมดในงวดท่ี 36 (วนัครบก ำหนดช ำระจึง
ตรงกบัเดือนกุมภำพนัธ์ 2564) 
ต่อมำมีกำรแก้ไขสัญญำเพ่ิมเติม โดยงวดท่ี 
36 ถึง 41 และงวดท่ี 43 ถึง 45 พกักำรช ำระ
คืนเงินตน้  
งวดท่ี 42 และ 46 ช ำระในอตัรำงวดละ 11.80 
ลำ้นเยน หรือ 3.42 ลำ้นบำท งวดท่ี 47 ช ำระ 
3.42 ล้ำนบำท และส่วนท่ีเหลือช ำระคืน
ทั้งหมด ในงวดท่ี 48 (วนัครบก ำหนดช ำระจึง
ตรงกบัเดือนกุมภำพนัธ์ 2565) 

333,313 525,474 333,313 525,474 

-อตัรำร้อยละ 0.46 ต่อปี 
-หลงัจำกวนัท่ีในสัญญำกูย้ืม 
3 ปี คิดในอตัรำร้อยละ 1.36 
ต่อปี 

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

2,761 2,907 - - 

- อตัรำร้อยละ 0.65 ต่อปี 
- หลงัจำกวนัท่ีในสัญญำ
กูย้ืม 3 ปี คิดในอตัรำร้อยละ 
1.55 ต่อปี 

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

8,501 8,721 - - 

รวม 344,575 537,102 333,313 525,474 
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 เงินกูย้ืมเป็นเงินกูย้ืมจำกธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึง จ ำนวน 2,205 ลำ้นเยนมีเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำให้บริษทัฯด ำเนินกำร
จดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ และบริษทัฯต้องด ำเนินกำรจดจ ำนองทรัพยสิ์นในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่ น จ ำน ำสัญญำซ้ือขำยไฟ จ ำน ำหุ้นของบริษทัเจำ้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ และจ ำน ำ
หรือโอนสิทธิในบญัชีรำยไดค้่ำไฟฟ้ำจ ำนวน 4 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยโรงไฟฟ้ำ 8 แห่ง ภำยใตสั้ญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้ง
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน เป็นตน้  

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

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุนตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำกูยื้มเงินได ้ ซ่ึงถือ
เป็นกำรผิดเง่ือนไขตำมสัญญำเงินกู ้ท  ำให้ธนำคำรผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่ำวคืนทนัที ดงันั้น จึงแสดงเงินกูยื้มจำก
สถำบนักำรเงิน จ ำนวน 1,785 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 525 ลำ้นบำท) เป็นหน้ีสินท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีทั้งจ ำนวน  
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 2564 ธนำคำรผูใ้ห้กูไ้ดอ้นุมติัเปล่ียนแปลงเง่ือนไขวงเงิน โดยขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกูอ้อกไป
อีก 1 ปี ยกเลิกกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และให้บริษทัมีสิทธิน ำท่ีดินท่ีค ้ำประกนับำงส่วนไปจ ำหน่ำย
เพ่ือน ำเงินมำช ำระหน้ีเงินกู ้

 เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2564 ไดน้ ำเงินจำกกำรขำยท่ีดินดงักล่ำวขำ้งตน้ จ ำนวน 155 ลำ้นบำท ไปช ำระหน้ีเงินกูแ้ลว้ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินมี จ ำนวน 1,132 ลำ้นเยน (เทียบเท่ำ 333 ลำ้นบำท) แสดงเป็นหน้ีสินท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีทั้งจ ำนวน 
 

เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
**เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2565 มีกำรแกไ้ขสัญญำเพ่ิมเติม โดยนบัตั้งแต่วนัท่ี 16 มกรำคม 2565 เป็นตน้ไป ให้ใชอ้ตัรำอำ้งอิง 
“JPY TIBOR” แทน “JPY LIBOR” และแกไ้ขกำรช ำระคืนเงินกูจ้ำก 48 งวดเป็น 60 งวด ( วนัครบก ำหนดช ำระจึงตรงกบั
เดือนกุมภำพนัธ์ 2566) 
 

บริษทัยอ่ย 
เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่ น ไดรั้บเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินในประเทศญ่ีปุ่ น ใน
รูปแบบตัว๋สัญญำใชเ้งิน (Promissory Note) โดยแบ่งเป็น 2 วงเงิน จ ำนวนรวม 40 ลำ้นเยน ซ่ึงเป็นแนวทำงควำมช่วยเหลือ
ของรัฐบำลญ่ีปุ่ นในกำรช่วยเหลือผูป้ระกอบกำรจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID - 19) 
นั้น โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือซ่อมแซมเคร่ืองจกัรในประเทศญ่ีปุ่ น โดยวงเงินกูยื้มดงักล่ำว มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.46 - 1.55 
ต่อปี ครบก ำหนดวนัท่ี 15 พฤศจิกำยน 2572 และ 15 มีนำคม 2581 
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27 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 568 
เพ่ิมขึ้น 549 
เงินจ่ำยช ำระ (631) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 486 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (269) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี 217 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำดงัน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

ภำยใน 1 ปี 1 3 - 1 
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1 3 - 1 

 

ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 
2563 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม     
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,618 1,595 1,618 1,595 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 18 47 18 47 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะส้ัน 795 1,318 707 1,172 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 42 42 42 42 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร 2,981 3,683 341 550 

รวม 5,454 6,685 2,726 3,406 
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28 หุ้นกู้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 

หุ้นกู ้ 596,400 633,200 
หกั : ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี - (968) 
หุ้นกู ้- สุทธิจำกค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกู ้ 596,400 632,232 
หกั : ส่วนของหุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี (45,840) (632,232) 

หุ้นกู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี 550,560 - 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
  (หน่วย : พนับำท) 

   งบกำรเงินรวม / 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564  633,200 
ออกหุ้นกู ้  - 
ไถ่ถอนหุ้นกู ้  (36,800) 

รวม  596,400 
หกั : ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกูร้อตดับญัชี  - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564   596,400 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ยอดคงเหลือของหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขำยโดยบริษทัฯ จ ำนวน 596 ลำ้นบำท ซ่ึงเสนอขำยนกัลงทุน
ในวงจ ำกดั หุ้นกูด้งักล่ำวก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มีรำยละเอียดท่ีส ำคญัดงัน้ี 

คร้ังท่ี วนัท่ีออกหุ้นกู ้ จ ำนวนหน่วย 
มูลค่ำท่ีตรำ
ไวต้่อหน่วย มูลค่ำรวม อตัรำดอกเบ้ีย วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

   (บำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี)  
หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู*้  
2/2561 2 สิงหำคม 2561 250,800 1,000 250.80 7.83 2 กรกฎำคม 2566 
หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู*้  
1/2561 8 พฤษภำคม 2561 138,000 1,000 138.00 7.06 8 พฤษภำคม 2566 
1/2562 21 มีนำคม 2562 207,600 1,000 207.60 8.59 18 มีนำคม 2566 

  



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 70 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561  

ณ วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 บริษทัฯ ยงัไม่ไดจ้่ำยช ำระหุ้นกูท่ี้ครบก ำหนดดงักล่ำว 
 ทั้งน้ี ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี16/2562 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2562 มีมติแจง้เหตุกำรณ์กำรผิดนดัไม่ช ำระหน้ี
หุ้นกู้ คร้ังท่ี 2/2561 จ ำนวน 319.50 ล้ำนบำท โดยมีมติก ำหนดให้เรียกประชุมผูถื้อหุ้นกู้ในวนัท่ี 2 กันยำยน 2562 เพื่อขอขยำย
ระยะเวลำกำรช ำระไถ่ถอนเงินต้นหุ้นกู้ดังกล่ำว ออกไป 330 วนั นับแต่วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน ซ่ึงจะครบก ำหนดไถ่ถอน 
วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 โดยบริษทัจะช ำระดอกเบ้ียปกติของงวดวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 จ ำนวนประมำณ 5.71 ลำ้นบำท ในวนัท่ี 
 2 กนัยำยน 2562 และบริษทัจะขอแกไ้ขอตัรำดอกเบ้ียปกติจำกอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.25 ต่อปี เพ่ิมขึ้นอีกอตัรำร้อยละ 0.5 ต่อปี เป็น
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.75 ต่อปี โดยบริษทัจะช ำระดอกเบ้ีย ท่ีจะไดรั้บควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมผูถื้อ   หุ้นกูใ้นงวดถดัไปใน 
วันท่ี 2 พฤศจิกำยน 2562 จ ำนวนเงินประมำณ 6.11 ล้ำนบำท , วันท่ี 2 กุมภำพันธ์ 2563 จ ำนวนเงินประมำณ 6.11 ล้ำนบำท 
 และวันท่ี 2 กรกฎำคม 2563 จ ำนวนเงิน 10.18 ล้ำนบำท รวมเป็นดอกเบ้ียท่ีช ำระทั้ งหมดนับแต่วันท่ีครบก ำหนดช ำระ 
 (วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562) ถึงวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 เป็นเงินจ ำนวน 22.39 ลำ้นบำท 
 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2562 ผูถื้อหุ้นกู ้1 รำย ไดย่ื้นฟ้องต่อศำลแพ่ง ให้บริษทัจ่ำยช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียผดินดัจ ำนวน
เงินรวม 4,098,438.39 บำท 
 ผลกำรประชุมผูถื้อหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 เพื่อพิจำรณำแผนขยำยระยะเวลำหุ้นกูมู้ลค่ำ 319.50 ลำ้นบำท 
และขอผอ่นผนักำรเรียกเก็บอตัรำดอกเบ้ียผิดนดั ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัแผนขยำยระยะเวลำกำรช ำระไถ่ถอนเงินตน้ของหุน้กู้
คร้ังท่ี 2/2561 มูลค่ำ 319.50 ลำ้นบำท ซ่ึงครบก ำหนดไถ่ถอนเม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 โดยขยำยระยะเวลำกำรช ำระไถ่ถอน
เงินตน้ของหุ้นกูน้ี้ออกไปถึงวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 หรือขยำยไป 330 วนั อตัรำดอกเบ้ีย 7.75% แต่ท่ีประชุมไม่อนุมติัผอ่นผนั
ยกเวน้อตัรำดอกเบ้ียผิดนดัช ำระ ตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 2 กนัยำยน 2562 
 เม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2562 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรโอนเงินดอกเบ้ียผิดนดัในอตัรำ 2% (เพ่ิมเติมจำกท่ีบริษทัฯ จ่ำยไปแลว้ 
7.25%) ของหุ้นกู ้ซ่ึงค ำนวณตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 ถึงวนัท่ี 5 กนัยำยน 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 0.61 ลำ้นบำท 
 ทั้งน้ี เหตุกำรณ์ผิดนดัช ำระหน้ีจ ำนวนดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่ก่อให้เกิดเหตุกำรณ์ผิดนดัช ำระหน้ีเงินในหุ้นกูต้ำมท่ีก ำหนดไว้
ในตำมขอ้ก ำหนดสิทธิว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูข้อง หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 และหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 ท่ี
ก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูเ้น่ืองจำกกำรผิดนดัช ำระหน้ีเงินหรือกำรท่ี
หน้ีเงินใดๆ ดงักล่ำวขำ้งตน้ถูกเรียกให้ถึงก ำหนดช ำระก่อนก ำหนดเดิมจะตอ้งมีจ ำนวนเงินรวมกนัเกินกว่ำ 400 ลำ้นบำท หรือ
เงินสกุลอื่นท่ีมีจ ำนวนเทียบเท่ำ 
ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2563 (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561) เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2563 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี  

1. มีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้โดยขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู้ 
คร้ังท่ี 2 หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561 มูลค่ำ 319.50 ลำ้นบำท จำกเดิมครบก ำหนดวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 เป็นวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2564 

2. มีมติไม่อนุมติัให้แกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้โดยขอยกเวน้เง่ือนไขกำรด ำรง
สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 3:1 ดงันั้นบริษทัยงัตอ้งด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนตำมท่ีก ำหนดไวเ้ดิมต่อไป 

ทั้งน้ีบริษทัไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ิมเติมดงัน้ี 
  บริษทัมีควำมประสงคจ์ะใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูบ้ำงส่วนก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน เป็นจ ำนวน 63,900,000 บำท (คิดเป็นอตัรำ 
20% ของหุ้นกูแ้ต่ละหน่วย แบ่งตำมสัดส่วนตำมจ ำนวนหุ้นกูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูถื้อครองอยู่) ในวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2563 ซ่ึงเป็นกำรใช้
สิทธิตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ขอ้ 9.กำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละกำรซ้ือคืนหุ้นกู ้ 
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2563 บริษทัขอเล่ือนกำรใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูบ้ำงส่วนก่อนครบก ำหนดดงักล่ำวออกไปเป็นวนัท่ี 2 
กรกฎำคม 2563 ซ่ึงไม่ตรงกับท่ีได้แจ้งไวใ้นท่ีประชุม แต่ยงัคงเป็นไปตำมข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผู ้ออก 



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 71 

หุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ขอ้ 9.3 ท่ีระบุว่ำ “ผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิในกำรไถ่ถอนหุ้นกูไ้ม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน (และไม่ว่ำในครำวเดียว
หรือหลำยครำว) ก่อนวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู”้ 

 ต่อมำเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 บริษทัไดไ้ถ่ถอนหุ้นกู ้จ  ำนวน 63,900,000 บำท 
ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้คร้ังท่ี 2/2563 (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561) เม่ือวนัท่ี 24 มีนำคม 2563 มีมติอนุมติัให้แกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิ
และหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นและผูถื้อหุ้นกู ้โดยปรับเง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนจำกเดิม 3:1 เป็น 7:1 ตำมขอ้เสนอ
ของผูอ้อกหุ้นกูท่ี้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้
ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2564 (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2561) เม่ือวนัท่ี 5 กุมภำพนัธ์ 2564 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1. มีมติอนุมติัให้ขยำยเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ออกไปอีก 2 ปี โดยแกไ้ขวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้จำกเดิม
วันท่ี 2 กรกฎำคม 2564 เป็นวันท่ี 2 กรกฎำคม 2566 โดยแบ่งช ำระคืนเงินต้นเป็นจ ำนวน 2 งวด คือ วันท่ี  
2 กรกฎำคม 2565 และวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2566 

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

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

ทั้งน้ี บริษทัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ิมเติม ดงัน้ี 
บริษทัน ำทรัพยสิ์นของบริษทัไดแ้ก่หุ้นสำมญับำงส่วนท่ีบริษทัถืออยูใ่นบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั จ ำนวน 65,204,082 หุ้น 

(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดของบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั) มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท มูลค่ำทำงบญัชี 
หุ้นละ 4.90 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวม 319.50 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำ 1.25 เท่ำของมูลค่ำหุ้นกู้ท่ียงัมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดมำจ ำน ำ 
กบัผูแ้ทนหุ้นกูเ้พ่ือเป็นประกนักำรช ำระหน้ีหุ้นกู ้

  



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 72 

คดีควำมท่ีอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 

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

เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2563 ศำลอุทธรณ์ได้มีค  ำพิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น แต่ให้แก้ไขกำรช ำระ
ดอกเบ้ียจำกเดิมคิดนับแต่วนัฟ้อง เป็น นับแต่วนัท่ี 6 กนัยำยน 2562 เป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จ นอกจำกท่ีแกใ้ห้
เป็นไปตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพบั ดว้ยควำมเคำรพต่อค ำพิพำกษำของศำล
ชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ บริษัทฯ ไม่เห็นพ้องด้วย เน่ืองจำกค ำพิพำกษำดังกล่ำวมิได้พิจำรณำพิพำกษำตำมนัยแห่ง 
ค ำพิพำกษำของศำลฎีกำท่ีเคยวำงแนววินิจฉยัไว ้และบริษทัฯ จะใชสิ้ทธิยื่นฎีกำค ำพิพำกษำดงักล่ำวต่อศำลฎีกำต่อไป 

เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนำยน 2563 บริษทัไดย้ื่นค ำร้องขออนุญำตฎีกำ ยื่นฎีกำ ยื่นค ำร้องขอทุเลำกำรบงัคบัคดี  ทั้งน้ีศำลฎีกำ 
ไดน้ดัฟังค ำส่ังศำลฎีกำ ในวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2564  

เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกำยน 2563 บริษทัไดย้ื่นค ำร้องขอให้งดกำรบงัคบัคดี 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2564 ศำลจงัหวดัสมุทรสงครำมไดอ่้ำนค ำส่ังของศำลฎีกำแลว้มีค ำส่ังไม่อนุญำตให้ฎีกำ ยกค ำร้อง
ขอทุเลำกำรบังคบั โดยผลจำกค ำส่ังดังกล่ำวท ำให้ค  ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ภำค 7 ถึงท่ีสุดตำมกฎหมำยในวนัท่ี  
10 กุมภำพนัธ์ 2564 น้ี และท ำให้บริษัทในฐำนะจ ำเลยมีหน้ำท่ีช ำระดอกเบ้ียอัตรำร้อยละ 9.25 ต่อปี นับแต่วนัท่ี  
6 กันยำยน 2562 จนถึงวนัท่ี 2 กรกฎำคม 2563 ของเงินต้น 4,000,000 บำท และช ำระดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 9.25 ต่อปี  
นบัแต่วนัท่ี 3 กรกฎำคม 2563 ของเงินตน้ 3,200,000 บำท จนกว่ำจะช ำระเสร็จ รวมทั้งหกัดว้ยดอกเบ้ียท่ีไดจ้่ำยช ำระไป 

เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯ ไดจ้่ำยช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียตำมค ำพิพำกษำของศำลอุธรณ์ เรียบร้อยแลว้ 

คดีควำมที่ 2 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2562 ผูถื้อหุ้นกูร้ำยท่ี 2 ไดย่ื้นฟ้องต่อศำลชั้นตน้ให้บริษทัจ่ำยช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียผิดนดั
จ ำนวนเงินรวม 2,012,835.61 บำท ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นตน้ และก ำหนดนัดสืบพยำนโจทก์และ
จ ำเลยในวนัท่ี 23 มีนำคม 2563  

เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2563 ผูถื้อหุ้นกูร้ำยท่ี 2 ไดมี้กำรแต่งตั้งทนำยควำม และทนำยควำมของโจทก์ไดย่ื้นค ำร้องขอเล่ือน
คดีอำ้งเหตุว่ำ ติดนัดสืบพยำนคดีท่ีนัดไวก่้อนแลว้ท่ีศำลอำญำ และขอเล่ือนคดีไป ซ่ึงบริษทัไม่คดัคำ้นกำรขอเล่ือนคดี 
และศำลไดก้ ำหนดนดัสืบพยำนโจทกใ์นวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2563 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2563 ศำลไดเ้ล่ือนก ำหนดนบัสืบพยำนโจทกแ์ละจ ำเลยออกไปเป็นวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2563 
เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎำคม 2563 โดยโจทกแ์ละจ ำเลยไดน้ ำพยำนเขำ้สืบพยำนจนคดีเสร็จกำรพิจำรณำของศำลชั้นตน้ ซ่ึงศำล
ไดก้ ำหนดนดัฟังค ำพิพำกษำ ในวนัท่ี 14 ตุลำคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 14 ตุลำคม 2563 ศำลชั้นตน้ไดมี้ค ำพิพำกษำให้จ ำเลยช ำระเงินแก่โจทก์ 1,600,000 บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 
9.25 ต่อปี นบัจำกวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไป จนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ และดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 9.25 ต่อปี 
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ของเงินตน้ 2,000,000 บำท นบัจำกวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 เป็นตน้ไป จนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก ์โดยให้น ำจ ำนวนดอกเบ้ีย
ท่ีจ ำเลยช ำระให้แก่โจทกแ์ลว้ไปหักออกจำกดอกเบ้ียจ ำเลยช ำระแก่โจทก์ไปแลว้  

เม่ือวนัท่ี 3 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทั ไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำ   
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 5 กรกฎำคม 2564  ศำลอุทธรณ์ไดมี้ค ำพิพำกษำให้จ ำเลยช ำระเงินแก่โจทก์ 1,600,000 บำท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัรำร้อยละ 9.25 ต่อปี นบัจำกวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไป จนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ และดอกเบ้ียในอตัรำ
ร้อยละ 9.25 ต่อปี ของเงินต้น 2,000,000 บำท นับจำกวนัท่ี 2 สิงหำคม 2562 ถึง 2 กรกฎำคม 2563โดยให้น ำจ ำนวน
ดอกเบ้ียท่ีจ ำเลยช ำระให้แก่โจทกแ์ลว้ไปหกัออกจำกดอกเบ้ียจ ำเลยช ำระแก่โจทกไ์ปแลว้  

เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2564 ไดจ้่ำยช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียตำมค ำพิพำกษำของศำลอุธรณ์เรียบร้อยแลว้ 
 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561  

  ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำหุ้นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจ ำนวน 62.14 ลำ้นหุ้น (มูลค่ำตำมบญัชี 66.31 ลำ้นบำท) 
และจ ำน ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรำคำทุน 48 ลำ้นบำท ทั้งน้ีภำยใตข้อ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้
บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น ให้มีมูลค่ำของหลกัประกนัไม่นอ้ยกว่ำ 1.10 เท่ำของวงเงินกู ้

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

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

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

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

3. มีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้ก ำหนดสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูเ้ละผูถื้อหุ้นกู ้โดยยกเวน้เง่ือนไขกำรด ำรงสัดส่วน
หน้ีสินต่อทุนจำกเดิมท่ีก ำหนดไวใ้นอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ำกับ 3:1 เป็นไม่ก ำหนดเง่ือนไขกำรด ำรง
สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนดงักล่ำวอีกต่อไป 

ทั้งน้ีบริษทัไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูเ้พ่ิมเติมดงัน้ี 
บริษทัมีควำมประสงคจ์ะใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูบ้ำงส่วนก่อนครบก ำหนดไถ่ถอน เป็นจ ำนวน 30 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำ 
15% ของหุ้นกูแ้ต่ละหน่วย แบ่งตำมสัดส่วนตำมจ ำนวนหุ้นกูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูถื้อครองอยู่) ในวนัท่ี 23 เมษำยน 2563 ซ่ึงเป็น
กำรใชสิ้ทธิตำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยสิทธิและหนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกู ้ขอ้ 10.กำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละกำรซ้ือคืนหุ้นกู ้
ต่อมำเม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2563 บริษทัไดใ้ช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้บำงส่วน โดยช ำระเงินจ ำนวน 30 ลำ้นบำท ซ่ึงคิดเป็น
อตัรำส่วนร้อยละ 15 ของจ ำนวนหุ้นกูท่ี้ผูถื้อหุ้นกูแ้ต่ละรำยถือครองอยู่ พร้อมดว้ยอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี คิดเป็น 
2.88 ลำ้นบำท และค่ำธรรมเนียมในอตัรำร้อยละ 0.15 ของจ ำนวนเงินท่ีไดช้ ำระดงักล่ำวขำ้งตน้ จ ำนวน 0.05 ลำ้นบำท ซ่ึง
เป็นกำรใชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนครบก ำหนด และเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดสิทธิว่ำดว้ยผูอ้อกหุ้นกูแ้ละผูถื้อหุ้นกูข้อ้ 10.5  
ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนำยน 2563 มีมติติอนุมติัไถ่ถอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง และท่ีดิน
เปล่ำ จงัหวดัสมุทรสงครำม รวมจ ำนวน 2 แปลง และหุ้นบริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั ออกจำกกำรเป็นหลกัประกนั 
และน ำเคร่ืองจกัรมูลค่ำ 129.41 ลำ้นบำท ท่ีจงัหวดัสงขลำ มำจดจ ำนองเป็นหลกัประกนัแทน 
ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2564 (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561) เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2564 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 
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1. มีมติอนุมติัให้ขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้ออกไปอีก 2 ปี โดยแกไ้ขวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้
จำกเดิมวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2564 เป็นวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2566 โดยแบ่งช ำระคืนเงินตน้เป็นจ ำนวน 2 งวด คือ 
วนัท่ี 8 พฤษภำคม 2565 และวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2566 

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

3. มีมติอนุมติัให้เปล่ียนแปลงสถำนท่ีตั้งเคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัหุ้นกูจ้ำกโรงงำนจงัหวดัสงขลำยำ้ยมำ
ติดตั้งท่ีโรงงำนจงัหวดัเพชรบุรี และให้น ำทะเบียนเคร่ืองจกัรไปด ำเนินกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงสถำนท่ีตั้ง
ต่อส ำนกังำนทะเบียนเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในเดือนมิถุนำยน 2564 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปลดหุ้นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยจำกกำรเป็นหลกัประกนัหน้ีตำม
หุ้นกู ้เพ่ือน ำไปขำยในตลำดหลกัทรัพยฯ์ และจะน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยทั้งจ ำนวนไปช ำระหน้ีตำมหุ้นกู ้

 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 

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

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

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

  ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2564 (หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562) เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2564 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1. มีมติอนุมติัให้ขยำยระยะเวลำครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นก็ ออกไปอีก 2 ปี โดยแกไ้ขวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุ้นกู ้จำก
เดิมวันท่ี 18 มีนำคม 2564 เป็นวันท่ี 18 มีนำคม 2566 โดยแบ่งช ำระคืนเงินต้นเป็นจ ำนวน 2 งวด คือวนัท่ี  
18 มีนำคม 2565 และวนัท่ี 18 มีนำคม 2566 

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

มีมติอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ก ำหนดสิทธิ ขอ้ 7 ค ำรับรอง ค ำรับประกนั และหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้โดยยกเลิกขอ้ 7.2.11 เง่ือนไข
ทำงกำรเงินท่ีก ำหนดว่ำผูอ้อกหุ้นกูจ้ะด ำรงไวซ่ึ้งอตัรำส่วนของ “หน้ีสินสุทธิ” ต่อ “ส่วนของผูถื้อหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ใน
อตัรำส่วนไม่เกิน 7:1 ณ วนัส้ินงวดบญัชีรำยไตรมำสหรือวนัส้ินปีบญัชีของผูอ้อกหุ้นกู ้และอนุมติัให้เพ่ิมขอ้ก ำหนดสิทธิขอ้ 7.4.4 
หนำ้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกูโ้ดยก ำหนดว่ำ ผูอ้อกหุ้นกูต้กลงจะก่อภำระเงินกูยื้มท่ีมีภำระดอกเบ้ีย เกินกว่ำ 1,500 ลำ้นบำท 
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แผนกำรจ่ำยช ำระหุ้นกูท่ี้จะครบก ำหนดไถ่ถอนในอนำคต 
บริษทัจะด ำเนินกำรช ำระหน้ีดอกเบ้ียปกติและช ำระหน้ีไถ่ถอนหุ้นกูภ้ำยในก ำหนดโดยมีแหล่งท่ีมำของกำรช ำระเงินดงัน้ี 

หุ้นกูท่ี้ยงัไมค่รบก ำหนดไถ่ถอน (หน่วย : ลำ้นบำท) แหล่งท่ีมำของกำรช ำระเงิน 

คร้ังท่ี มูลค่ำ ครบก ำหนด  
บริษัทก ำหนดจะขำยหลักทรัพย์ประเภทตรำสำรทุน และขำย
สินทรัพย์ท่ีไม่ได้ใช้ด ำเนินกิจกำร รวมทั้ งน ำเงินจำกเงินทุน
หมุนเวียนและสภำพคล่องของกิจกำรมำช ำระไถ่ถอนหุ้นกู ้ต่อไป 

1/2561 138.00 8 พฤษภำคม 2566 

2/2561 250.80 2 กรกฎำคม 2566 

1/2562 207.60 18 มีนำคม 2566 
 

29 หุ้นกู้แปลงสภำพ 

เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2564 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2564 ไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ ออกและเสนอขำยหุ้นกู้
แปลงสภำพจ ำนวนไม่เกิน 300 ลำ้นบำท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดงัต่อไปน้ี 

-   หุ้นกูแ้ปลงสภำพชุดท่ี 1 (Tranche 1) มีมูลค่ำไม่เกิน 100 ลำ้นบำท โดยแบ่ง ออกเป็น 20 
ชุดยอ่ย ชุดละ 5.00 ลำ้นบำท 

-   หุ้นกูแ้ปลงสภำพชุดท่ี 2 (Tranche 2) มีมูลค่ำไม่เกิน 100 ลำ้นบำท โดยแบ่ง ออกเป็น 20 
ชุดยอ่ย ชุดละ 5.00 ลำ้นบำท 

-   หุ้นกูแ้ปลงสภำพชุดท่ี 3 (Tranche 3) มีมูลค่ำไม่เกิน 100 ลำ้นบำท โดยแบ่ง ออกเป็น 10 
ชุดยอ่ย ชุดละ 10.00 ลำ้นบำท 

ให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพำะเจำะจง ไดแ้ก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO 
Fund 1”) ในกำรออกและเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพ บริษทัจะทยอยออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพเป็นชุด ๆ ทีละชุดตำมล ำดบั และ 
ในกำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพในแต่ละชุดบริษทัจะทยอยออกเป็นชุดยอ่ยแต่ละชุดตำมควำมตอ้งกำรใชเ้งินของบริษทัในแต่ละ
ครำวจนกว่ำจะครบวงเงิน 300 ลำ้นบำท ทั้งน้ีก ำหนดใหร้ะยะเวลำในกำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพมีระยะเวลำภำยใน 1 ปี นบัแต่
วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัให้ออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ หำกบริษทัมิไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภำพครบ จ ำนวนภำยใน 1 ปี 
บริษทัอำจขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพส่วนท่ียงัไม่ออกโดยขึ้นอยูก่บัควำมจ ำเป็นในกำรใชเ้งินของ
บริษทัและมีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุ้นกูแ้ปลงสภำพดงักล่ำว  
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บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภำพดงักล่ำว โดยมีขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขหลกัของหุ้นกูแ้ปลงสภำพ ดงัน้ี 

ช่ือหุ้นกูแ้ปลงสภำพ หุ้นกูแ้ปลงสภำพระยะยำวไม่มีประกนัของ
บริษทั พีพี ไพรม ์จ ำกดั (มหำชน) ดอกเบ้ีย
ร้อยละ 1 คร้ังท่ี 1/2564 ครบก ำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ.2567  

หุ้นกูแ้ปลงสภำพระยะยำวไม่มีประกนัของ
บริษทั พีพี ไพรม ์จ ำกดั (มหำชน) ดอกเบ้ีย
ร้อยละ 1 คร้ังท่ี 2/2564 ครบก ำหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ.2567  

ประเภทของหุ้นกูแ้ปลงสภำพ หุ้นกูแ้ปลงสภำพท่ีให้สิทธิแปลงสภำพ เป็น
หุ้นสำมญัของบริษทัฯ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ
และไม่มีหลกัประกนั  

หุ้นกูแ้ปลงสภำพท่ีให้สิทธิแปลงสภำพ 
เป็นหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิและไม่มีหลกัประกนั 

มูลค่ำท่ีเสนอขำย 50,000,000 บำท 50,000,000 บำท 
จ ำนวนหุน้กูแ้ปลงสภำพ 50,000 หน่วย 50,000 หน่วย 
รำคำหนำ้ตัว๋ (Face Value) 1,000 บำท ต่อ 1 หุ้นกูแ้ปลงสภำพ  1,000 บำท ต่อ 1 หุ้นกูแ้ปลงสภำพ  
อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 1 ต่อปี ร้อยละ 1 ต่อปี 
วนัออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ 21 ธนัวำคม 2564 30 ธนัวำคม 2564 
วนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กู้
แปลงสภำพ 

3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุน้กูชุ้ดแรก 
 (21 ธนัวำคม 2567) 

3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุน้กูชุ้ดแรก 
 (21 ธนัวำคม 2567) 

วนัก ำหนดช ำระดอกเบ้ีย 31 ธนัวำคม และ 30 มิถุนำยน  31 ธนัวำคม และ 30 มิถุนำยน 

รำคำแปลงสภำพ รำคำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัหุ้นของบริษทัใน
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่ำ 7 
วนัท ำกำรติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำร
ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพจะ
ใชสิ้ทธิแปลงสภำพ 

รำคำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัหุ้นของบริษทัใน
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่ำ 7 
วนัท ำกำรติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัท ำกำร
ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพ
จะใชสิ้ทธิแปลงสภำพ 

อตัรำส่วนกำรแปลงสภำพ จ ำนวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภำพหำร
ดว้ยรำคำแปลงสภำพ (1 หุน้กูแ้ปลงสภำพ : 
1,388 หุ้นสำมญั ) 

จ ำนวนเงนิตน้ของหุน้กูแ้ปลงสภำพหำร
ดว้ยรำคำแปลงสภำพ (1 หุน้กูแ้ปลงสภำพ 
: 1,766 หุน้สำมญั ) 

วนัแปลงสภำพ 22 ธนัวำคม 2564 10 มกรำคม - 15 กุมภำพนัธ์ 2565 
 

หุ้นกูแ้ปลงสภำพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยจนกว่ำมีกำรแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั หรือครบอำยกุำร
ช ำระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภำพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงก ำหนดขึ้น ณ วนัท่ีออกหุ้นกูจ้ะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลำ
บญัชีถดัไป 
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ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภำพใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญัตำมขอ้ก ำหนดเง่ือนไข
ของหุ้นกูแ้ปลงสภำพเป็นเงินตน้มูลค่ำ 50 ลำ้นบำท หรือร้อยละห้ำสิบของหุ้นกูแ้ปลงสภำพท่ีเสนอขำย คิดเป็นหุ้นสำมญั
จ ำนวน 69.44 ลำ้นหุ้น ท ำให้บริษทัฯ มีทุนช ำระแลว้เพ่ิมขึ้นจำก 2,064 ลำ้นบำท เป็น 2,134 ลำ้นบำท และส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) 
มูลค่ำหุ้นสำมญัลดลงจำก (626)  ลำ้นบำท เป็น (650) ลำ้นบำท (หมำยเหตุ 36 ) และมีหุ้นกูแ้ปลงสภำพแลว้ 50 ลำ้นบำท หรือ
ร้อยละห้ำสิบของหุ้นกูแ้ปลงสภำพท่ีเสนอขำย 

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูแ้ปลงสภำพส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 

   

งบกำรเงินรวม /  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

หุ้นกูแ้ปลงสภำพ -องคป์ระกอบท่ี
เป็นหน้ีสิน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564   - 
ออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ   100 
หกั ค่ำใชจ้่ำยในกำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ   (10) 

ใชสิ้ทธิแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั (หมำยเหตุ 36 )                                (45) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564   45 
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30 หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

เงินมดัจ ำรับจำกกำรขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 174,383 174,408 - - 
อื่นๆ 4,463 3,837 729 1,029 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 178,846 178,245 729 1,029 

เงินมดัจ ำรับจำกกำรขำยโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 
ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 8/2561 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 มีมติอนุมติัให้บริษทัฯ จ ำหน่ำยโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ (Geothermal Energy) ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีใกลเ้คียงกนัท่ี โออำซำทซึรูมิ เบบปุ จงัหวดัโออิตะ
ในประเทศญ่ีปุ่ น และเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชยแ์ลว้ รวมจ ำนวน 15 โครงกำร (“โครงกำรโรงไฟฟ้ำ”) โดยมีรำคำซ้ือขำย
ประมำณ 320 ลำ้นเยน ต่อ 1 โครงกำร หรือประมำณ 91.71 ลำ้นบำท ต่อ 1 โครงกำร คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ินไม่ต ่ำกว่ำ 4,800 
ลำ้นเยน หรือ 1,375.69 ลำ้นบำท (อำ้งอิงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ี 28.6602 บำท ต่อ 100 เยน จำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ 
วนัท่ี 17 พฤษภำคม 2561) ให้แก่ Relocation Group ซ่ึงเป็นบริษทัจัดตั้งขึ้นภำยใตก้ฎหมำยของประเทศญ่ีปุ่ น (“ผูซ้ื้อ”) โดย
บริษทัฯ พิจำรณำจ ำหน่ำยโครงกำรโรงไฟฟ้ำในรูปแบบกำรจ ำหน่ำยหุ้นในบริษทัย่อยของบริษทัฯซ่ึงเป็นเจำ้ของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำ หรือโดยกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ  

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

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

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

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

เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2562 PPSN Co., Ltd. ไดรั้บเงินมดัจ ำแลว้จ ำนวน 400 ลำ้นเยน จำก Beppu Forest Power Co., Ltd. 
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ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บเงินมดัจ ำรวมทั้งส้ินจ ำนวน 600 ลำ้นเยน (ประมำณ 165.56 ลำ้นบำท) แสดงไวเ้ป็นเงินมดัจ ำ ภำยใตห้น้ีสิน
หมุนเวียนอื่น 

เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎำคม 2562 PPSN Co., Ltd. ได้รับเอกสำรจำก Beppu Forest Power Co., Ltd. ให้ PPSN Co., Ltd.  จ่ำยเงิน
จ ำนวน 16.96  ลำ้นเยน (ประมำณ 4.75 ลำ้นบำท) ไปยงับริษทัสองแห่ง ซ่ึงเป็นเจำ้หน้ีของ Beppu Forest Power Co., Ltd. ซ่ึง
บริษทัไดจ้่ำยช ำระเงินดงักล่ำวแลว้ทั้งจ ำนวน โดยแสดงไวภ้ำยใตบ้ญัชีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 

เม่ือวนัท่ี 23 ธันวำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 22/2562 ไดพ้ิจำรณำควำมคืบหน้ำกำรขำยโรงไฟฟ้ำโครงกำร
พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่ นจ ำนวน 15 โรง สรุปเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นไดด้งัน้ี 

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

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

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

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

ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดป้รึกษำกบัท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ในกรณีของสัญญำท่ีสำม นั้นจะมีผลผูกพนักบับริษทัหรือไม่  
ซ่ึงท่ีปรึกษำกฎหมำยไดมี้ Legal Opinion โดยให้ขอ้สรุปมำดงัน้ี 

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

2. กรณีบริษทัพิสูจน์ไดว่้ำ บริษทัไม่ไดม้อบฉนัทะให้ทำง PPSN Co., Ltd. ลงนำมกระท ำสัญญำแทนตนเอง ก็จะไม่มีผลผูกพนั
บริษทั PPSN Co., Ltd.โดยอดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 2 ในขณะนั้น แจง้มำว่ำในส่วนตวันั้นไม่ไดล้งนำมเอง แต่ทำงอดีตกรรมกำร
ท่ำนท่ี 1 ลงนำมแทน โดยทำงท่ีปรึกษำกฎหมำยญ่ีปุ่ นแจง้ว่ำ ตำมกฎหมำยญ่ีปุ่ นกรณีน้ีถือเป็นเร่ือง True Intention คือเร่ือง
เจตนำท่ีแทจ้ริงในกำรท ำสัญญำ หำกขดักบัเจตนำของผูล้งนำม สัญญำน้ีจะเป็นโมฆะ ซ่ึงถำ้พิสูจน์ไดว่้ำอดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 2 
ไม่ไดล้งนำมในสัญญำน้ีแต่เป็นอดีตกรรมกำรท่ำนท่ี 1 ลงนำมแทน สัญญำน้ีก็จะไม่ผกูพนั PPSN Co., Ltd. เช่นกนั 

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

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

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

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 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 

เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนำยน 2563 PPSN Co., Ltd. ไดรั้บหนงัสือจำก Beppu Forest Power Co., Ltd. ซ่ึงเป็นคู่สัญญำท่ีจะเขำ้ซ้ือโรงไฟฟ้ำ
พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพของ PPSN Co., Ltd. โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. อำ้งอิงสัญญำฉบบัท่ี 2 ท่ีลงวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 
โดยเน้ือหำของสัญญำฉบบัน้ีจะท ำกำรขำยโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 4 โรง ในรำคำโรงละ 200 ลำ้นเยน รวม 800 ลำ้นเยน โดย Beppu Forest 
Power Co., Ltd. จะจ่ำยเงิน 400 ลำ้นเยน ภำยใน 2 สัปดำห์ และท่ีเหลืออีก 400 ลำ้นเยน จ่ำยภำยใน 1 ปี ทั้งน้ี โรงไฟฟ้ำ 4 โรงเป็นของ 
PPSN Co., Ltd. 2 โรง และอีก 2 โรงเป็นของ Lena Power Station No.1 LLC. โดย Beppu Forest Power Co., Ltd. จะแจง้ยกเลิกกำร
ซ้ือโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โรงของ Lena Power Station No.1 LLC. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 100% ของบริษทั 

และในวนัท่ี 17 กรกฎำคม 2563 PPSN Co., Ltd. ไดรั้บ “หมำยเรียกให้มำรำยงำนตวัในวนัแถลงทำงวำจำคร้ังท่ี 1 และจดหมำยทวง
ถำมหนงัสือตอบกลบั” 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 เป็นตน้ไป
จนกว่ำจะจ่ำยช ำระเสร็จและช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้องร้อง ทั้งน้ี “หมำยเรียกให้มำรำยงำนตวัในวนัแถลงทำงวำจำคร้ังท่ี 1 และ
จดหมำยทวงถำมหนงัสือตอบกลบั” ก ำหนดให้ PPSN Co., Ltd. ย่ืนค ำให้กำรในวนัท่ี 27 สิงหำคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 6 สิงหำคม 2563 PPSN Co., Ltd. ไดรั้บค ำส่ังอำยดัทรัพยช์ัว่ครำว จำกศำลแขวงโตเกียวในประเทศญ่ีปุ่ น จ ำนวน 2 ฉบบั 
โดยสำระสำคญัของค ำส่ังอำยดัทรัพยช์ัว่ครำวสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ค ำส่ังอำยดัทรัพยช์ัว่ครำว ฉบบัท่ี 1 ศำลมีค ำส่ังอำยดัท่ีดิน 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. สำมำรถวำงเงินหลกัประกนัจ ำนวน 1,404,131 เยน PPSN Co., Ltd. สำมำรถขอระงบัค ำส่ัง หรือถอน
ค ำส่ังอำยดัทรัพยช์ัว่ครำวได ้
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2. ค ำส่ังอำยดัทรัพย์ชั่วครำว ฉบับท่ี 2 ศำลมีค ำส่ังอำยดัรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำของโรงงำนไฟฟ้ำยูนิต B ตั้งแต่วนัท่ี 
17 กรกฎำคม 2563 ถึง 16 กรกฎำคม 2564 เป็นกำรชั่วครำวโดยก ำหนดให้ Beppu Forest Power Co., Ltd. วำงประกัน 
7,900,000 เยน ทั้งน้ี หำก PPSN Co., Ltd. สำมำรถวำงเงินหลกัประกนัจ ำนวน 39,433,306 เยน PPSN Co., Ltd. สำมำรถขอ
ระงบัค ำส่ังน้ี หรือถอนค ำส่ังอำยดัทรัพยช์ัว่ครำวได ้

ทั้งน้ี บริษทัไดม้อบหมำยให้ทนำยควำมท่ีรับผิดชอบคดี ย่ืนค ำร้องคดัคำ้นค ำส่ังอำยดัทั้ง 2 ฉบบั ซ่ึงอยูร่ะหว่ำงรอด ำเนินกำร 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหำคม 2563 กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรของ PPSN Co., Ltd. ได้ไปรำยงำนตัวโดยเป็นกำรแถลง 
ดว้ยวำจำคร้ังท่ี 1 PPSN Co., Ltd. ไดด้ ำเนินกำรแต่งตั้งทนำยควำมในวนัดงักล่ำว และ PPSN Co., Ltd. ไดด้ ำเนินกำรช้ีแจงขอ้มูลต่อ
ศำลแลว้ในวนัท่ี 6 ตุลำคม 2563 และ 5 พฤศจิกำยน 2563 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม 2563 Beppu Forest Power Co., Ltd. และ PPSN Co., Ltd. ไดร้ำยงำนตวัต่อศำลตำมเวลำท่ีก ำหนด โดย Beppu 
Forest Power Co., Ltd. ไดแ้ถลงต่อศำลว่ำ Beppu Forest Power Co., Ltd. จะขอให้กำรเพ่ิมเติมอีก ศำลจึงไดก้ ำหนดให้ Beppu Forest 
Power Co., Ltd. ยื่นค ำโต้แย้งค ำให้กำร ภำยในวันท่ี 5 กุมภำพันธ์ 2564 โดยก ำหนดวันนัดพิจำรณำคดีคร้ังท่ี 4 ในวันท่ี  
15 กุมภำพนัธ์ 2564 

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 PPSN Co., Ltd. และ Beppu Forest Power Co., Ltd. ไดใ้ห้กำรต่อศำลและด ำเนินกำรช้ีแจงขอ้มูลต่อ
ศำลแลว้ โดยก ำหนดวนันดัพิจำรณำคดีคร้ังท่ี 5 ในวนัท่ี 13 เมษำยน 2564 

บริษทัไดแ้จง้เก่ียวกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวแก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดงัน้ี 

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

ทั้งน้ีบริษทัขอช้ีแจง้ว่ำบริษทัไม่ทรำบสำเหตุท่ี Beppu Forest Power Co., Ltd. แจง้ยกเลิกกำรซ้ือโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โรงของ 
Lena Power Station No.1 LLC. แต่ในค ำฟ้องท่ี Beppu Forest Power Co., Ltd. ย่ืนต่อศำลท้องถ่ินในกรุงโตเกียวนั้น Beppu 
Forest Power Co., Ltd. ระบุว่ำไดมี้กำรจ่ำยช ำระหน้ีค่ำธุรกรรมซ้ือขำยโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 400 ลำ้นเยน ในส่วนโรงไฟฟ้ำของ P-
Power จ ำนวน 2 แห่งให้แก่ PPSN Co., Ltd. ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ Beppu Forest Power Co., Ltd. จึงไดแ้จง้กำรเพิกถอนกำร
ซ้ือโรงไฟฟ้ำจ ำนวน 2 โรงของ Lena Power Station No.1 LLC. และ Beppu Forest Power Co., Ltd. ไดข้อให้ศำลพิพำกษำให้ 
PPSN Co., Ltd. จ ำนวน 2 โรงท่ี Beppu Forest Power Co., Ltd. ระบุว่ำไดมี้กำรจ่ำยช ำระหน้ีค่ำธุรกรรมซ้ือขำยจ ำนวน 400 ลำ้น
เยน ว่ำ 

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

  



บริษัท พพี ีไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย    
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน       
วันที่ 31 ธันวำคม 2564 

 82 

2. ให้ PPSN Co., Ltd. รับภำระค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องร้อง 

ทั้งน้ี Beppu Forest Power Co., Ltd. มิไดเ้รียกร้องให้ PPSN Co., Ltd. คืนเงินจ ำนวน 400 ลำ้นเยน ซ่ึงบริษทัไม่ทรำบสำเหตุท่ี 
Beppu Forest Power Co., Ltd. ไม่ไดเ้รียกร้องในส่วนน้ี อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรตรวจสอบอยูใ่น
ระหว่ำงรอให้ท่ีปรึกษำกฎหมำย และทนำยควำมให้ควำมเห็นและวำงกลยทุธ์เพื่อด ำเนินคดีต่อไป 

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

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

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 บริษทัยอ่ยและผูซ้ื้อรำยท่ีสองไดใ้ห้กำรต่อศำลและด ำเนินกำรช้ีแจงขอ้มูลต่อศำลแลว้ โดยก ำหนด
วนันดัพิจำรณำคดีคร้ังท่ี 5 ในวนัท่ี 13 เมษำยน 2564 

เม่ือวนัท่ี 13 เมษำยน 2564 บริษทัย่อยและผูซ้ื้อรำยท่ีสองไดใ้ห้กำรต่อศำลและด ำเนินกำรช้ีแจงขอ้มูลต่อศำล ศำลไดน้ดัวนัย่ืน
เอกสำรขอ้โตแ้ยง้ภำยในวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2564 โดยก ำหนดวนันดัพิจำรณำคดีคร้ังถดัไปในวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2564 

เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนำยน 2564 ไดมี้กำรเพ่ิมเร่ืองกำร Off Set ค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 40.5 ลำ้นเยน โดยก ำหนดวนันัดพิจำรณำคดีคร้ัง
ถดัไปในวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2564 
 

เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎำคม 2564 ผูซ้ื้อรำยท่ีสอง ไม่ไดย่ื้นขอ้โตแ้ยง้เขำ้มำ เน่ืองจำกอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำ Settlement ทั้งน้ีในวนั
นดัพิจำรณำคดีในวนัท่ี 17 กนัยำยน 2564 และ 9 พฤศจิกำยน 2564 ยงัอยูใ่นระหว่ำงกำรเจรจำ Settlement โดยก ำหนดวนันดัคดี
คร้ังถดัไปในวนัท่ี 20 มกรำคม 2565 (เดิมศำลนดัวนัท่ี 21 ธนัวำคม 2564 แต่ไดแ้จง้เปล่ียนวนัเป็นวนัท่ี 20 มกรำคม 2565) 
 

เม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2565 ผูซ้ื้อรำยท่ีสอง ไม่ไดย่ื้นขอ้โตแ้ยง้เขำ้มำ เน่ืองจำกอยู่ในระหว่ำงกำรเจรจำ Settlement โดยก ำหนด
วนันดัคดีคร้ังถดัไปในวนัท่ี 10 มีนำคม 2565 
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31 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  

จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน และโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนซ่ึงไดแ้ก่โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 35,722 27,093 17,218 12,583 
รับ (โอน) ผลประโยชน์พนกังำนให้แก่บริษทัยอ่ย - - - 751 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
   ตน้ทุนบริกำรในปัจจบุนั  4,418 4,183 2,343 2,080 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 488 726 236 362 
ตน้ทุนในอดีต - - - 730 

  ตน้ทุนบริกำรในอดีตเน่ืองจำกเปล่ียนแผนผลประโยชน์ (4,065) 1,624 (3,888) 395 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น :     
  ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
  ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงินและ       
ประชำกรศำสตร์ - 3,778 - 1,620 

  ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (867) - (973) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหว่ำงปี (710) (815) (255) (330) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 35,854 35,722 15,654 17,218 

ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 

(หน่วย : พนับำท)  
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

2564 2563 2564 2563 

ตน้ทุนขำย 418 3,354 - - 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 424 3,179 (1,309) 3,566 

รวมค่ำใชจ้่ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ 842 6,533 (1,309) 3,566 
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สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 0.53 - 2.97 0.53 - 2.97 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  5  5  
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  0.00 - 35.00 0.00 - 35.00 
อตัรำมรณะ 100 ของตำรำง 

มรณะไทย พ.ศ.2560  
100 ของตำรำง 

มรณะไทย พ.ศ.2560  

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัซ่ึงมีผลกระทบเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ต่อ
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2564 2563 

 เพ่ิมขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง 

อตัรำคิดลด (เพ่ิมขึ้น/ลดลง ร้อยละ 1) (3,642) 4,179 (3,499) 4,022 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน (เพ่ิมขึ้น/ลดลง ร้อยละ 1) 4,058 (3,552) 3,556 (3,117) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (เพ่ิมขึ้น/ลดลง ร้อยละ 20) (2,788) 3,516 (2,427) 3,028 
อตัรำมรณะ (เพ่ิมขึ้น/ลดลง ร้อยละ 1) 148 (166) 130 (146) 

 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 
 เพ่ิมขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง 

อตัรำคิดลด (เพ่ิมขึ้น/ลดลง ร้อยละ 1) (1,710) 1,935 (1,649) 1,874 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน (เพ่ิมขึ้น/ลดลง ร้อยละ 1) 1,945 (1,725) 1,701 (1,509) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (เพ่ิมขึ้น/ลดลง ร้อยละ 20) (1,096) 1,367 (957) 1,179 
อตัรำมรณะ (เพ่ิมขึ้น/ลดลง ร้อยละ 1) 60 (67) 52 (58) 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจไม่ได้แสดงถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจริงในภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
เน่ืองจำกเป็นกำรยำกท่ีกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนต่ำงๆท่ีเกิดขึ้นแยกต่ำงหำกจำกขอ้สมมติฐำนอ่ืนซ่ึงอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั 
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กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินผลประโยชน์ท่ีต้องจ่ำยในอนำคตก่อนคิดลด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำยใน 1 ปี 1,085  422 

มำกกว่ำ 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 13,264  5,502 

เกินกว่ำ 5 ปี 90,077  42,054 

32 ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรอง
น้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้            

33 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ้่ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ้่ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังำน 127,858 155,202 57,782 73,780 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 101,604 106,385 4,276 5,372 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 469 1,053 - - 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำ (8,808) 29,003 (10,764) (43,600) 
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคำ้งรับ - 67,443 13 225,179 
ผลขำดทนุดำ้นเครดิตเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 3,000 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำท่ีดิน - - 52 - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำอำคำรและอุปกรณ์ - 20,263 - - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 94,313 - - 
ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำค่ำควำมนิยม - 6,761 - - 
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34 ภำษีเงินได้ 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน :     
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับปี 1,465 22,794 174 - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง     
   ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (6,082) (27,312) (6,082) (15,761) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (4,617) (4,518) (5,908) (15,761) 

 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 
และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (ก ำไร) ขำดทุน                                              

จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 2,708 107 2,708 107 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั(ก ำไร) ขำดทนุ                                                             

จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - 130 - 130 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร  
     จำกกำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวร                                                  28,109 - 17,479 - 
 30,817 237 20,187 237 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 19,736 20,719 19,736 20,719 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ 121 - 121 - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 3,131 3,444 3,131 3,444 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนโอน 
   ให้แก่บริษทัยอ่ย 1,957 - 1,957 - 
ขำดทนุท่ียงัไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลง       
    มูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 24,477 23,050 24,477 23,050 
ขำดทนุสะสม 12,216 10,492 12,216 10,492 
รวม 61,638 57,705 61,638 57,705 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
   ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัหำเงินกูแ้ละกำรออกหุ้นกู ้
   รอตดับญัชี - 200 - 200 

   ก ำไรจำกกำรตีรำคำสินทรัพยถ์ำวร                                                  59,387 66,238 63 17,544 
ส่วนเกินจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ 5,886 10,541 5,886 10,541 
รวม 65,273 76,979 5,949 28,285 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 964 ลำ้น
เยน (2563 : 502 ลำ้นเยน) ท่ีบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกบริษทัย่อยพิจำรณำแลว้เห็นว่ำ
บริษทัย่อยอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้ำ้งตน้มำใช้
ประโยชน์ได ้ 
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35 กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

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

 นอกจำกน้ี บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุน
เลขท่ี 1856 (2)/2556 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2556 และบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1131 (2)/2558 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2558 
ส ำหรับกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ ำ ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น (ส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1856 (2)/2556 เร่ิมมีรำยไดเ้ม่ือวนัท่ี 16 พฤษภำคม 2561 
และส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1131 (2)/2558 เร่ิมมีรำยไดเ้ม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558) โดยจ ำนวนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ท่ีได้รับยกเวน้จะต้องไม่เกินมูลค่ำเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนและได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับ
เคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติัและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงจ่ำยจำกก ำไร
ของกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและไดรั้บอนุญำตให้หกัเงินลงทุนใน
กำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ  

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั พีพี ไพร์ม จ ำกดั (มหำชน) มีมติอนุมติักำรโอน
สิทธิบตัรส่งเสริมกำรลงทุน เลขท่ี 1131(2)/2558 ,เลขท่ี 1856(2)/2556 และเลขท่ี 2091(2)/2554 ประเภท 1.6 กิจกำรผลิตอำหำร
สัตวห์รือส่วนผสมอำหำรสัตวข์องบริษทั ให้กบับริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 6.4 
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รำยไดข้องบริษทัฯจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รำยไดจ้ำกกำรขำย       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 210,737 305,864 417,275 1,290,355 628,012 1,596,219 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ - - 21,783 21,419 21,783 21,419 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 210,737 305,864 439,058 1,311,774 649,795 1,617,638 
 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รำยไดจ้ำกกำรขำย       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ - - 114,000 1,253,316 114,000 1,253,316 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ - - - - - - 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย - - 114,000 1,253,316 114,000 1,253,316 
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36 ทุนเรือนหุ้น  

36.1 ปี 2563 

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

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

1.2 มีมติอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้ให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
 

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

36.2 ปี 2564 

1. ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2564 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

1.1 มีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 1,669,041,301 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 916,901,123 บำท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2,585,942,424 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 1,669,041,301 หุ้น ในมูลค่ำท่ีตรำ
ไวหุ้้นละ 1 บำท (หน่ึงบำท) เพื่อ (1) เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนดงักล่ำวแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right 
Offering) ในอตัรำส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสำมญัเพ่ิมทุน (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) จ ำนวน 1,376,132,952 หุ้น ท่ีรำคำ
เสนอขำยหุ้นละ 0.10 บำท คิดเป็นมูลค่ำกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจำนวน 137,613,295.20 บำท และ (2) รองรับกำรปรับ
อตัรำกำรใชสิ้ทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั พีพี ไพร์ม จำกดั (มหำชน) รุ่นท่ี 4 (PPPM-W4) 
จ ำนวน 292,908,349 หุ้น 

1.2 มีมติอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ ต่อกรมพฒันำ
ธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

1.3 มีมติอนุมติักำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 1,376,132,952 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ให้แก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมตำมสัดส่วน (Right Offering: RO) 

กำรจดัสรรหุน้สำมญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering: RO) มีรำยละเอียดดงัน้ี 

จดัสรรให้แก่ 
จ ำนวนหุน้  
(หุ้น) 

อตัรำส่วน  
(เดิม : ใหม่) 

รำคำขำย  
(บำทต่อหุ้น) 

วนั เวลำ จองซ้ือ และช ำระ
เงินค่ำหุ้น 

ผูถื้อหุ้นเดิม ไม่เกิน 
1,376,132,952 หุน้ 

1 หุ้นสำมญัเดิม  
: 2 หุ้น สำมญั

ใหม ่

0.10 บำทต่อหุน้ คิดเป็น
มูลค่ำ 137,613,295.20 บำท 

วนัท่ี 21 - 25 มิถุนำยน 2564 
(รวม 5 วนัท ำกำร) 

ในระหว่ำงงวดวนัท่ี วนัท่ี 21 - 25 มิถุนำยน 2564 ผูถื้อหุ้นเดิมไดใ้ช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสำมญัตำมสัดส่วน (RO) 
จ ำนวน 1,376,132,952 หุน้ คิดเป็นมูลค่ำ 137,613,295.20 บำท มีผลใหบ้ริษทัไดจ้ดทะเบียนทนุท่ีออกจ ำหน่ำยและ
ช ำระแลว้จำกจ ำนวน 688 ลำ้นบำท (แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 688 ลำ้นหุน้ มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เป็นจ ำนวน 2,064 ลำ้นบำท 
(แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 2,064 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยใ์น 
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564  
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2. ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2564 มีมติท่ีส ำคญัดงัน้ี 

2.1 มีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 510,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 2,585,942,424 บำท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 3,095,942,424 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวนไม่เกิน 510,000,000 หุ้น ใน
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท (หน่ึงบำท) เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุ้นกูแ้ปลงสภำพ 

บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนช ำระแลว้ของบริษทัฯกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ในวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 
และ 23 ธนัวำคม 2564  

36.3 รำยกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนหุน้สำมญั ทุนช ำระแลว้และส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัของบริษทัฯในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 มีดงัน้ี  

   ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำ 

 จ ำนวนหุน้สำมญั ทุนช ำระแลว้ หุ้นสำมญั 

 (พนัหุ้น) (พนับำท) (พนับำท) 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 688,066 688,066 612,679 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 1,376,133 1,376,133 (1,238,658) 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภำพ  
(หมำยเหตุ 29) 69,445 69,445 (19,514) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 2,133,644 2,133,644 (645,493) 

37 ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

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

ประเภทของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

 

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

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออก 
และเสนอขำย 

ไม่เกิน 229,350,678 หน่วย 

จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ส ำรองเพ่ือ 
รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ 
แสดงสิทธ ิ

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

วิธีกำรเสนอขำย เป็นกำรจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัเดิมของบริษทัฯ ในอตัรำส่วน 3 หุ้น สำมญัเดิม ต่อ 1 
หน่วย (ในกรณีท่ีมีเศษ ให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งน้ี บริษทัฯ ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นสำมญัของ
บริษทัฯ ท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังน้ี (Record Date) ในวนัท่ี 
17 กรกฎำคม 2562 
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รำคำเสนอขำยต่อหน่วย หน่วยละ 0 บำท (ศูนยบ์ำท) 

อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขำย 

วันที่ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ 
แสดงสิทธ ิ

วนัท่ี 23 กนัยำยน 2562  

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

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

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

 

 

ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงใน 
กำรใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 
จะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 5 วนัท ำกำรล่วงหน้ำ
ก่อนวนัก ำหนดใชสิ้ทธิ ยกเวน้กำรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ย ให้แสดงควำม
จ ำนงในกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ไม่น้อยกว่ำ 15 วนัก่อนวนัก ำหนดใช้
สิทธิคร้ังสุดทำ้ย 

วันส้ินสุดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ วนัท่ี 31 กรกฎำคม 2567 

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ บริษทัฯ จะยื่นค ำขออนุญำตน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย ์

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำก 
กำรใช้สิทธิ 

บริษทัฯ จะน ำหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออก และเสนอขำย
ในคร้ังน้ี เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์

 

ตำมมติท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2564 ในวนัท่ี 4 ตุลำคม 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติักำรปรับรำคำกำรใชสิ้ทธิในกำรซ้ือ
หุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ PPPM-W4 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 6 พฤษภำคม 2564 ส่งผลให้รำคำกำรใชสิ้ทธิใหม่
เป็นดงัน้ี 

PPPM-W4 ก่อนปรับสิทธิ หลังปรับสิทธิ 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ (บำทต่อหุ้น) 1.00 0.439 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ (ใบส ำคญัแสดงสิทธิต่อหุน้สำมญั) 1 หน่วย : 1 หุน้ 1 หน่วย : 2.280 หุน้ 
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38 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหว่ำงปี 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดกำรค ำนวณดงัน้ี 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (พนับำท) (186,268) (329,577) (67,605) (324,809) 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 688,066 688,066 688,066 688,066 
ผลกระทบจำกหุ้นท่ีออกจ ำหน่ำยในระหว่ำงปี 695,244 - 695,244 - 
จ ำนวนหุ้นสำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 1,383,310 688,066 1,383,310 688,066 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท : หุ้น) (0.1347) (0.4790) (0.0706) (0.4721) 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้น
สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออกจ ำหน่ำยในระหว่ำงปีปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมติว่ำหุ้นสำมญั
เทียบเท่ำปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสำมญัทั้งหมด บริษทัมีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด คือ ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั 
ซ่ึงบริษทัค ำนวณจ ำนวนหุ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงขึ้นอยู่กบัมูลค่ำท่ีเป็นตวัเงินของรำคำตำมสิทธิ
ซ้ือหุ้นท่ีมำพร้อมกบัใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (ก ำหนดจำกรำคำถวัเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษทัในระหว่ำงปี) 
กำรค ำนวณน้ีท ำขึ้นเพ่ือก ำหนดจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีตอ้งบวกเพ่ิมกบัหุ้นสำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรค ำนวณก ำไร 
(ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด โดยไม่มีกำรปรับปรุงก ำไรสุทธิแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม บริษทัไม่ไดค้  ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 เน่ืองจำกมูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมญัมีรำคำต ่ำกว่ำรำคำใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สำมญั 
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ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนและก ำไรต่อหุ้นปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 ( หน่วย : พนับำท )  

 
งบกำรเงินรวม   

 ก ำไรสุทธิ (บำท) จ ำนวนหุ้น ก ำไรต่อหุ้น 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน            

ก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั (186,268)  
 

(329,577)  
 

1,383,310  
 

688,066  
 

(0.13)   (0.48)  

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเทำ่ ปรับ
ลด            

      - หุ้นกูแ้ปลงสภำพ - 
 

- 
 242  

- 
 

- 
 

- 

      - ใบส ำคญัแสดงสิทธิ - 
 

- 
 85,323  

- 
 

- 
 

- 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            

ก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั            

     สมมติว่ำมีกำรเปล่ียนแปลง            

    เป็นหุ้นสำมญั (186,268)   (329,577)   1,468,875   688,066   (0.13)   (0.48)  

            

 
งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 ก ำไรสุทธิ (บำท) จ ำนวนหุ้น ก ำไรต่อหุ้น 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน            

ก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั (97,605) 
 

(324,809) 
 1,383,310  

688,066  
 

(0.07)  (0.47)  

ผลกระทบของหุ้นสำมญัเทียบเทำ่ปรับลด            

           - หุ้นกูแ้ปลงสภำพ - 
 

- 
 242  

- 
 

- 
 

- 

           - ใบส ำคญัแสดงสิทธิ - 
 

- 
 85,323  

- 
 

- 
 

- 

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด            

ก ำไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั            

     สมมติว่ำมีกำรเปล่ียนแปลง            

    เป็นหุ้นสำมญั (97,605)   (324,809)  1,468,875   688,066   (0.07)   (0.47)  
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39 ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

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

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

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 
 ผูมี้อ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวตัถุประสงค์ในกำรตัดสินใจ

เก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำ
จำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที่ใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนใน
งบกำรเงิน 

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบั
บุคคลภำยนอก 
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 ขอ้มูลรำยไดแ้ละขำดทุนของส่วนงำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 ส่วนงำนในประเทศ ส่วนงำนต่ำงประเทศ  
 ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำร

สัตวน์ ้ำ 
ส่วนงำนธุรกิจ 

ผลิตอำหำรสัตวเ์ลี้ยง 
ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำย

กระแสไฟฟ้ำ รวมส่วนงำน 
 

ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั งบกำรเงินรวม 

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

รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกคำ้ภำยนอก 147 2,338 570 322 36 35 753 2,695 (103) (1,031) 650 1,664 

รวมรำยได้ 147 2,338 570 322 36 35 753 2,695 (103) (1,031) 650 1,664 

ผลกำรด ำเนินงำน             
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน (123) 34 (30) 10 (75) (124) (228) (80) (5) 16 (233) (64) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์           15 - 
ดอกเบ้ียรับ           - 2 
รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) อื่น           49 29 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลี่ยน           42 3 
ค่ำเผื่อดอ้ยค่ำ           - (187) 
ขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำยุติธรรม           5 (32) 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม           - - 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน            (74) (86) 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ก ำไรและกลบัรำยกำรขำดทุน   

จำกกำรดอ้ยค่ำ ซ่ึงเป็นไปตำม TFRS 9)           5 - 

ขำดทุนก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้           (191) (335) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้           (5) (5) 

ขำดทุนส ำหรับปี           (186) (330) 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดขึ้นตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 

 (หน่วย : พนับำท) 
 2564 2563 
ไทย 628,012 1,596,219 
ญ่ีปุ่ น 21,783 21,419 
รวม 649,795 1,617,638 
   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   
(ไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงิน สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี สินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และสิทธิตำม
สัญญำประกนัภยั) 

 (หน่วย : พนับำท) 
 2564 2563 
ไทย 841,653 993,036 
ญ่ีปุ่ น 410,329 445,879 
รวม 1,251,981 1,438,915 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2564 และ 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้
ของกิจกำร 

40 กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
โดยบริษัทฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
น้ีบริหำรโดยบริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำน
ตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2564 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ้่ำยจ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2563 : 
1 ลำ้นบำท) 

41 ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกิดขึน้ 

41.1 สัญญำขำยไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศมีสัญญำขำยไฟฟ้ำกบับริษทัแห่งหน่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัโดยสัญญำ
ดงักล่ำวมีอำยุ 15 ปี นบัตั้งแต่ก ำหนดกำรเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย ์ปริมำณกำรขำยและรำคำขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีระบุไว้
ในสัญญำ  

41.2 สัญญำรับบริกำรน ้ำพุร้อน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยหลำยแห่งในต่ำงประเทศมีภำระผูกพนัตำมสัญญำรับบริกำรน ้ำพุร้อนกบับริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.4 ลำ้นเยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำยุ 15 ปี นบัตั้งแต่
วนัเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์

ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และเดือนมกรำคม 2561 บริษทัย่อยไดเ้ขำ้ลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจเพื่อยกเวน้ค่ำบริกำร
น ้ำพุร้อนกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว ตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำ 
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41.3 สัญญำจ้ำงบริหำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศมีภำระผกูพนัตำมสัญญำจำ้งบริหำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ
กบับริษทัที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ลำ้นเยนต่อเดือน ต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำยุ 5 ปี 
นบัตั้งแต่ไดรั้บมอบโครงกำร โดยสำมำรถต่อสัญญำไดอี้กคร้ังละ 5 ปี ซ่ึงมีระยะเวลำสูงสุด 15 ปี ภำยใตเ้ง่ือนไขเดิม 

41.4 สัญญำก ำหนดสิทธิใช้พื้นที ่

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ มีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำก ำหนดสิทธิใช้พ้ืนท่ีกับ
บริษทัที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเพื่อด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลงังำนลมเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ลำ้นเยนต่อเดือน
ต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำย ุ21 ปีนบัแต่วนัลงนำมในสัญญำ 

41.5 ภำระผูกพนัเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 2,351 ลำ้นเยน (31 ธันวำคม 
2563 : 2,351 ลำ้นเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

41.6 กำรค ำ้ประกัน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ เหลืออยู่
เป็นจ ำนวน 7.64 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2563 : 18 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผกูพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพ่ือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 

42 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

42.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และ
เงินให้กูยื้ม ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้น
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของ
บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำก
รำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้ืมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินฝำกธนำคำรท่ีมี
ภำระค ้ำประกนั เงินลงทุน เงินให้กูยื้ม เงินกูยื้มระยะส้ัน เงินกูยื้มระยะยำว หุ้นกู ้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว สินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯมีอตัรำดอกเบ้ียท่ี ปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถ
แยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับขึ้นลง    
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
             (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - - - 78 38 - - 78 38 0.1 - 0.125 0.0 - 0.6 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 108 193 108 193 - - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 8 18 - - - - - - - - 8 18 0.9 0.9 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - - - - 3 3 3 3 - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่ 

เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั - - - - - - - - 22 46 22 46 - - 
เงินให้กูยื้มแกกิ่จกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - - - - - - - - - 3.0 
 8 18 - - - - 78 38 133 242 219 298   
หนี้สินทำงกำรเงิน               
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 67 84 - - - - - - - - 67 84 5.85 – 5.99 4.5 - 7.5 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - - - 158 245 158 245 - - 
เงินกูย้ืมระยะยำว 334 526 11 3 - 8 - - - - - 537 -JPY TIBOR (3เดือน) 

บวก ร้อยละ 3 
 

-JPY LIBOR (3เดือน) 
บวก ร้อยละ 3 

-อตัรำร้อยละ 0.46 และ 
0.65ต่อปี หลงัจำกวนัท่ี
ในสัญญำกูย้ืม 3 ปี คิด
ในอตัรำร้อยละ 1.36 
และ 1.55 ต่อปี 

หุ้นกู ้ 46 632 - - - - - - 550 - 596 632 7 - 8.59 6.3 - 7.25 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - 1 - - - - - - - - - 1 0.7 1.17 - 5.12 
 447 1,243 11 3 - 8 - - 708 245 1,166 1,508   
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 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับขึ้นลง    
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
             (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - - - 72 30 - - 72 30 0.1 - 0.125 0.0 - 0.05 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 54 115 54 115 - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - - - - - 3 3 3 3 - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่ 

เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั - - - - - - - - 22 46 22 46 - - 
เงินให้กูยื้มแกกิ่จกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 178 168 - - - - - - 178 168 2.5 - 8 2.5 - 8.0 
 - - 178 168 - - 72 30 79 164 329 362   
หนี้สินทำงกำรเงิน               
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 47 60 - - - - - - - - 47 60 5.85 - 5.99 4.5 - 7.5 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - - - 473 576 473 576 - - 
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกกิจกำรอ่ืน 15 10 - - - - - - - - 15 10 10 6.5 - 15 
เงินกูย้ืมระยะยำว 333 525 - - - - - - - - 333 525 JPY TIBOR 

(3เดือน) บวก
ร้อยละ 3 

JPY LIBOR 
(3เดือน) บวก
ร้อยละ 3 

หุ้นกู ้ 46 632 600 - - - - - - - 646 632 7.06 - 8.59 6.3 - 7.25 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 1 1 - - - - - - - - 1 1 0.7 1.17 - 5.12 
 442 1,228 600 - - - - - 473 576 1,515 1,804   
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42.2 ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรท ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวกบัสถำบนักำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 
สกุลเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน  อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 31 ธันวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 31 ธันวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 33.42 31.29 
เยน 1,132 1,825 0.29 0.29 

42.3 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช ำระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนกนั และสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ ในลกัษณะของผูท่ี้
ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐำนในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมไดเ้ปิดเผยในหมำยตุท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัส้ันแสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
มูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินแต่ละประเภท ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 
2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรหรือ
ขำดทนุ 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 77,641 77,641 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - - 108,310 108,310 
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน - - - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ - 11 - 11 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 3,450 - - 3,450 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสด

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 

- 
 

22,227 
 

- 
 

22,227 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 7,796 7,796 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 3,450 22,238 193,747 219,435 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 38,392 38,392 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - - 193,114 193,114 
เงินให้กูยื้มระยะส้ัน - - - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ - 12 - 12 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรหรือ
ขำดทนุ 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 3,450 - - 3,450 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสด

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 
- 

 
46,127 

 
- 

 
46,127 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - 17,980 17,980 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 3,450 46,139 249,486 299,075 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำยติุธรรม

ผำ่นก ำไรหรือ
ขำดทนุ 

มูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 72,127 72,127 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - - 53,394 53,394 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ - 11 - 11 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 3,450 - - 3,450 
เงินให้กูย้ืมระยะยำว - - 165,424 165,424 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสด

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 
- 

 
22,227 

 
- 

 
22,227 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - - 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 3,450 22,238 290,945 316,633 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 30,317 30,317 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  - - 114,535 114,535 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ - 12 - 12 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 3,450 - - 3,450 
เงินให้กูย้ืมระยะยำว - - 168,014 168,014 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสด

ท่ีเป็นหลกัประกนั 
 
- 

 
46,127 

 
- 

 
46,127 

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

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดก้ ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
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42.4 กำรก ำหนดมลูค่ำยุติธรรม 

นโยบำยกำรบัญชีและกำรเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก ำหนดให้มีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึง รำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินในรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ วตัถุประสงคข์องกำรวดัมูลค่ำและ/หรือ
กำรเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมถูกก ำหนดโดยวิธีต่อไปน้ี 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูยื้มระยะส้ัน สินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูยื้มระยะส้ัน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นมูลค่ำท่ี
ใกลเ้คียงกบัรำคำท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี 

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตรำสำรทุนเผื่อขำยพิจำรณำโดยอำ้งอิงกบัรำคำเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รำยงำน 

มูลค่ำยติุธรรมของเงินกูย้ืมระยะยำวเป็นมูลค่ำท่ีใกลเ้คียงกบัรำคำท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีเน่ืองจำกส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินเหล่ำน้ีมีดอกเบ้ียในอตัรำตลำด 

ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินอ่ืนนอกเหนือจำกท่ีกล่ำวขำ้งตน้มีมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรม  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมดงัน้ี 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย

มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

       
ตรำสำรทุน 22 46 - - - - 22 46 
ตรำสำรหน้ี* - - 0.01 0.01 - - 0.01 0.01 

อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - - 107 135 - - 107 135 
ท่ีดินตำมรำคำท่ีตีใหม่ - - 385 430 - - 385 430 

* ระดบั 2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใชร้ำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 
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 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2563 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย

มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

       
ตรำสำรทุน 22 46 - - - - 22 46 
ตรำสำรหน้ี* - - 0.01 0.01 - - 0.01 0.01 

อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - - 107 135 - - 107 135 
ท่ีดินตำมรำคำท่ีตีใหม่ - - 2 100 - - 2 100 

* ระดบั 2 กำรวดัมูลค่ำยตุิธรรมโดยใชร้ำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

ในระหว่ำงปัจจุบันไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
 

43 คดีควำม 

บริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 10 กนัยำยน 2564 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ถูกฟ้องร้องโดยเจำ้หน้ีรำยหน่ึงในขอ้หำผิดนดัช ำระหน้ีค่ำซ้ือสินคำ้ โดยโจทก์
ฟ้องให้บริษทัย่อย ช ำระค่ำสินคำ้เป็นเงินจ ำนวน 6,809,572 บำท พร้อมดอกเบ้ียผิดนัดในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินตน้จ ำนวน 
6,809,572 บำท นบัแต่วนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จ 

เม่ือวนัท่ี 5 มกรำคม 2565 บริษทัยอ่ยไดส่้งจดหมำยประนอมหน้ีแก่โจทก ์ซ่ึงโจทกไ์ดพิ้จำรณำหนงัสือประนอมหน้ีดงักล่ำวโดย
ตกลงให้ส่วนลด 10% จำกยอดเงินตน้ท่ีคำ้งช ำระจ ำนวน 6,471,000 บำท ซ่ึงบริษทัย่อยไดจ้่ำยช ำระหน้ีคำ้งช ำระทั้งจ ำนวน 
58.823.900 บำทแลว้ในวนัท่ี 28 มกรำคม 2565 

44 กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนที่ส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุน
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้นโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัมี
อัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ 15.35 : 1 (31 ธันวำคม 2563: 24.86 : 1) และเฉพำะบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุน 
เท่ำกบั 3.43 : 1  ( 31 ธนัวำคม 2563: 5.51 : 1 )  
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45 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รำยกำรบำงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จส ำหรับปี 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึงรวมอยู่ในงบกำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำร
เปรียบเทียบไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักำรน ำเสนอในงบกำรเงินมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ตำมท่ีเคย
รำยงำน จดัประเภทใหม ่

หลงักำรจดั
ประเภทใหม ่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563    
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 88,107 (9,189) 78,918 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 254,242 (9,189) 245,053 
    

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี  
ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2564  

   

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,663,836 (46,198) 1,617,638 
ตน้ทุนขำย 1,453,189 (46,198) 1,406,991 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 206,783 (6,437) 200,346 
ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ (ก ำไรและกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำ) ซ่ึงเป็นไปตำม TFRS 9 

 
- 

 
6,437 

 
6,437 

    
 (หน่วย : พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ตำมท่ีเคย

รำยงำน จดัประเภทใหม่ 
หลงักำรจดั
ประเภทใหม่ 

    
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี  
ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวำคม 2564  

   

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร 125,699 (6,406) 119,293 
ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำ (ก ำไรและกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำ) ซ่ึงเป็นไปตำม TFRS 9 

 
- 

 
6,406 

 
6,406 

    

46 กำรอนุมตัิงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2565 


