
 

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัที' 31 มีนาคม +,-. 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที' 67 มีนาคม +,-. งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง
การเปลี'ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับงวดสามเดือนสิ$นสุดวนัเดียวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 
ซึ' งผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่านี$ตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที' 6= เรื'อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้
ขอ้สรุปเกี'ยวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั +=7. เรื'อง การสอบทานขอ้มลูทางการเงินระหวา่ง
กาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธีิการสอบถามบุคลากร                             
ซึ' งส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวธีิการสอบทานอื'น                                
การสอบทานนี$ มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เชื'อมั'นวา่จะพบเรื'องที'มีนยัสาํคญัทั$งหมดซึ'งอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั$นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น            
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลที'สอบทาน 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ'งที'เป็นเหตุใหเ้ชื'อวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไมไ่ดจ้ดัทาํขึ$นตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที' 34 เรื'อง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที$เน้น 

โดยมิไดเ้ป็นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเงื'อนไขต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ดงัต่อไปนี$  

1. เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื'อขาย (ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 จาํนวนเงินประมาณ 1,044 ลา้นบาท) 

ตามที'กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 4.1 บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สามญัของ
บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนัแห่งหนึ'งซึ' งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เงินลงทุนในหุน้ดงักล่าวคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 14 ของหุน้ทุนทั$งหมดของบริษทันั$น ซึ' งผูถื้อหุน้บางส่วนของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทันั$นดว้ย บริษทัฯไดแ้จง้วา่บริษทัฯไม่มีความตั$งใจที'จะเขา้ไปมีส่วนร่วมบริหารงานในบริษทันั$น และ  
ไม่มีอิทธิพลเหนือบริษทัดงักล่าว ในเดือนมิถุนายน 2559 บริษทัฯไดเ้ปลี'ยนการจดัประเภทเงินลงทุนนี$จาก
หลกัทรัพยเ์ผื'อขายเป็นหลกัทรัพยเ์พื'อคา้ โดยถือพื$นฐานจากวตัถุประสงคใ์นการถือเงินลงทุนตามมติ          
ที'ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ และในปี 2559 บริษทัฯรับรู้กาํไรที'ยงัไม่เกิดขึ$นจริงจากการตีราคา
หลกัทรัพยด์งักล่าว (โดยคาํนวณจากราคาเสนอซื$อหลงัสุดของหุน้ดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ                                         
ณ วนัที' 30 ธนัวาคม 2559) เป็นจาํนวนเงิน 653 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม จนถึงวนัที'ในรายงานนี$ เป็นเวลา
เกือบ 1 ปี จากการจดัประเภทใหม่แลว้ ปรากฎวา่บริษทัฯไดมี้การซื$อขายหุน้นี$ ในปริมาณที'ต ํ'าและ                                                       
ไม่สมํ'าเสมอ ซึ' งประเมินแลว้ทาํใหข้าดหลกัฐานสนบัสนุนการจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื'อคา้ เงินลงทุน
ดงักล่าวจึงถูกจดัประเภทใหม่กลบัเป็นหลกัทรัพยเ์ผื'อขายและถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวตั$งแต่วนัที'              
1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป กาํไรที'ยงัไม่เกิดขึ$นจริงจากการตีราคาหลกัทรัพยด์งักล่าวในไตรมาสที' 1                                                             
ของปี 2560 จาํนวนประมาณ 109 ลา้นบาท จึงนาํไปบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงผา่นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื'นโดยอิงจากราคาเสนอซื$อหลงัสุดของหุน้ดงักล่าว ณ วนัที' 30 ธนัวาคม 2559 คือ 21.7 บาทต่อหุน้ 
และราคาเสนอซื$อหลงัสุด ณ วนัสิ$นไตรมาสที' 1 ของปี 2560 คือ 24.3 บาทต่อหุน้  

ณ วนัที' 12 พฤษภาคม 2560 ราคาเสนอซื$อหลงัสุดของหุน้ดงักล่าวคือ 19.8 บาทต่อหุน้ ถา้คาํนวณดว้ยราคา
ดงักล่าวจะทาํใหก้าํไรที'ยงัไม่เกิดขึ$นจริงจากการตีราคาในไตรมาสที' 1 จาํนวนประมาณ 109 ลา้นบาท                                                  
ที'บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงดงักล่าวหายไปทั$งหมดและกลบัเป็นขาดทุนแทน 

เงินลงทุนดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 1,044 ลา้นบาท ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 55 ของ
สินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทัฯ ซึ' งถือเป็นสินทรัพยที์'มีความเสี'ยงกระจุกตวัอยูที่'บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนัเพียง
บริษทัเดียว มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวของบริษทัฯขึ$นอยูก่บัผลการดาํเนินงานและราคาตลาดในอนาคต
ของบริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนัดงักล่าว และการที'บริษทัฯจะตดัสินใจขายเงินลงทุนนี$  
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2. เงินลงทุนชั'วคราวอื'น (ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 จาํนวนเงินประมาณ 360 ลา้นบาท และ 80 ลา้นบาท) 

ตามที'กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล ขอ้ 4.2 บริษทัฯลงทุนในตัOวแลกเงินของบริษทั
ที'เกี'ยวขอ้งกนั (รายเดียวกบัตามที'กล่าวไวข้า้งตน้ในขอ้ 1) โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2559 
เป็นจาํนวนเงิน 450 ลา้นบาท ซึ' งเมื'อถึงกาํหนดชาํระคืนไดมี้การขยายระยะเวลาการชาํระคืนไปจนถึงเดือน
มีนาคม 2560 ซึ' งในไตรมาสที' 1 ของปี 2560 บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนัไดจ่้ายคืนตัOวแลกเงินเมื'อถึงกาํหนดใหแ้ก่
บริษทัฯเป็นจาํนวนเพียง 120 ลา้นบาท ส่วนที'เหลืออีก 330 ลา้นบาท บริษทัฯไดมี้การขยายกาํหนดชาํระคืน
ใหเ้ป็นเดือนมิถุนายน 2560 นอกจากนี$  บริษทัฯยงัลงทุนในตัOวแลกเงินของบริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนันี$ เพิ'มอีก 30 
ลา้นบาท ซึ' งมีกาํหนดชาํระคืนในเดือนพฤษภาคม 2560 ทาํใหมี้ยอดคงคา้ง ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 เป็น
จาํนวน 360 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทัฯ ตัOวแลกเงินเหล่านี$ไม่มี
หลกัทรัพยค์ ํ$าประกนั  

บริษทัฯไดแ้จง้เหตุผลของการขยายกาํหนดชาํระคืนวา่ บริษทัฯตอ้งการบริหารสภาพคล่องซึ' งอยูร่ะหวา่งรอ
กาํหนดการใชเ้งินตามแผนการใชเ้งินในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ และบริษทัฯแจง้วา่ได้
มีการประเมินเครดิตของผูอ้อกตัOวแลกเงินเหล่านี$แลว้ และเชื'อวา่จะไดรั้บชาํระคืนตัOวแลกเงินทั$งหมดใน
อนาคตโดยไม่มีการผิดนดัชาํระคืน 

เงินลงทุนในตัOวแลกเงินนี$ ถือเป็นสินทรัพยที์'มีความเสี'ยงกระจุกตวัอยูที่'บริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนัเพียงบริษทั
เดียว การจะไดรั้บชาํระคืนตัOวแลกเงินดงักล่าวขึ$นอยูก่บัความสามารถในการจ่ายคืนของบริษทัที'เกี'ยวขอ้งกนั
ดงักล่าว 

นอกจากนี$  บริษทัฯยงัไดล้งทุนในตัOวแลกเงินของบริษทัอื'นโดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที' 31 ธนัวาคม 2559 
จาํนวน 150 ลา้นบาท ซึ' งในระหวา่งไตรมาสที' 7 ของปี +,-. บริษทัฯไดรั้บชาํระคืนตัOวแลกเงินเพียง 70 
ลา้นบาท ส่วนที'เหลืออีกจาํนวน 8. ลา้นบาท เมื'อถึงกาํหนดชาํระคืนไดมี้การขยายกาํหนดชาํระคืนให้เป็น
เดือนเมษายน 2560 และขยายต่อเป็นเดือนพฤษภาคม +,-. ตามลาํดบั ตัOวแลกเงินนี$ไม่มีหลกัทรัพย ์                  
ค ํ$าประกนั บริษทัฯไดแ้จง้เหตุผลของการขยายกาํหนดชาํระคืนดว้ยเหตุผลเดียวกนั การจะไดรั้บชาํระคืน               
ตัOวแลกเงินดงักล่าวขึ$นอยูก่บัความสามารถในการจ่ายคืนของผูกู้ ้ 
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3. เงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศญี'ปุ่น (ณ วนัที' 31 มีนาคม 2560 R 
บนัทึกเป็นสินทรัพยป์ระเภทต่างๆ เช่น ที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เงินจ่ายล่วงหนา้                                                  
และค่าความนิยมรวมจาํนวนเงินประมาณ 422 ลา้นบาท) 

ตามที'กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 8.2 ในระหวา่งปี 2559 Tluxe Holdings 
Limited ซึ' งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดล้งทุนซื$อหุ้นสามญัทั$งหมดของ PPSN Company Limited และ  
Sumo Power Company Limited จาํนวนเงินรวมประมาณ 254 ลา้นบาท บริษทัเหล่านี$ มีแผนที'จะดาํเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศญี'ปุ่น บริษทัฯแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบวา่โรงผลิตไฟฟ้า
กาํลงัอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้าง และโรงผลิตไฟฟ้าบางแห่งยงัไม่มีสัญญาการขายไฟใหก้บัลูกคา้ ในไตรมาส
ที' 1 ของปี 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่าวทั$งหมดรายงานผลการดาํเนินงานขาดทุน บริษทัฯไดแ้จง้วา่สถานะของ
โครงการยงัคงเหมือนกบัวนัสิ$นปีที'แลว้ คือจากแผนการลงทุนโรงผลิตไฟฟ้า 12 แห่ง มี 2 แห่งที'เริ'ม
ดาํเนินการแลว้ ส่วนอีก 10 แห่งอยูใ่นระหวา่งเตรียมการดาํเนินงาน นอกจากนั$น บริษทัยอ่ยอีกแห่งของ
บริษทัฯคือ SNS Power Company Limited ไดล้งทุนซื$อโรงผลิตไฟฟ้าที'ดาํเนินงานแลว้อีก 1 แห่ง แต่ปัจจุบนั
อยูร่ะหวา่งการโอนสัญญาขายไฟฟ้ากบัผูซื้$อมาใหก้ลุ่มบริษทั ทั$งนี$  ในช่วงไตรมาสที' 1 ของปี 2560 ยงัไม่มี
ความคืบหนา้ที'เป็นสาระสาํคญัในโครงการเหล่านี$  กล่าวคือบริษทัยอ่ยยงัไม่มีการจ่ายเงินค่าก่อสร้างหรือซื$อ
สินทรัพยที์'เป็นสาระสาํคญัของโรงผลิตไฟฟ้าที'ยงัไม่ไดเ้ริ'มดาํเนินงาน เพื'อสร้างใหโ้ครงการเสร็จสมบูรณ์
และดาํเนินงานได ้การจะไดรั้บคืนมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวขึ$นอยูก่บัความสาํเร็จในการสร้างให้โครงการ
เสร็จสมบูรณ์และผลการดาํเนินงานของโครงการในอนาคต 

ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ,=7l 
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 15 พฤษภาคม +,-. 



บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที& 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 144,846              73,202                98,755                25,353                

เงินลงทุนชั-วคราว 4

   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 2 เพื-อคา้ 2                         1,027,603           2                     1,027,603           

   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 2 เผื-อขาย 158,902              147,307              158,902              147,307              

   อื-นๆ 440,295              600,170              440,295              600,170              

ลกูหนี7การคา้และลกูหนี7 อื-น 3, 5 193,160              189,729              227,149              213,849              

สินคา้คงเหลือ 6 255,277              222,535              255,277              222,535              

สินทรัพยห์มุนเวียนอื-น 26,910                21,415                5,729                  5,717                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,219,390           2,281,961           1,186,107           2,242,534           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที-มีภาระคํ7าประกนั 7 7,756                  7,724                  7,756                  7,724                  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 2                         2                         3,000                  3,000                  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 364                     532                     2                         2                         

เงินลงทุนระยะยาวอื-น 10 1,148,367           5,450                  1,148,367           5,450                  

ลกูหนี7ระยะยาว 5 2                         2                         2                         2                         

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั 3 76,930                61,590                619,786              539,360              

อสังหาริมทรัพยเ์พื-อการลงทุน 10,376                10,376                10,376                10,376                

ที-ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 979,814              908,688              703,300              701,879              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 86,499                75,093                8,346                  8,252                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 37,907                43,129                32,329                37,456                

ค่าความนิยม 19,068                19,082                2                         2                         

เงินจ่ายล่วงหนา้ 13 124,698              144,641              10,800                3,600                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื-น 5,498                  11,042                5,182                  5,182                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,497,277           1,287,347           2,549,242           1,322,279           

รวมสินทรัพย์ 3,716,667           3,569,308           3,735,349           3,564,813           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี7

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



ณ วันที& 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี0สินหมุนเวียน

เจา้หนี7การคา้และเจา้หนี7 อื-น 3, 14 178,859              120,749              171,803              115,168              

เงินกูย้มืระยะสั7นจากกิจการที-เกี-ยวขอ้งกนั 3 2                         1,540                  2                         2                         

หุน้กู ้2 ส่วนที-ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ-งปี 15 497,627              496,718              497,627              496,718              

หนี7 สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 2 ส่วนที-ถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึ-งปี 1,083                  918                     1,083                  918                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 35                       116                     2                         2                         

หนี7 สินหมุนเวียนอื-น 6,383                  10,016                5,590                  2,848                  

รวมหนี0สินหมุนเวียน 683,987              630,057              676,103              615,652              

หนี0สินไม่หมุนเวียน

หุน้กู ้2 สุทธิจากส่วนที-ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ-งปี 15 980,213              979,062              980,213              979,062              

หนี7 สินตามสัญญาเช่าระยะยาว 2 สุทธิจากส่วนที-ถึง

   กาํหนดชาํระภายในหนึ-งปี 2,043                  1,492                  2,043                  1,492                  

หนี7 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 145,070              127,677              143,879              126,466              

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 12,240                11,674                12,240                11,674                

รวมหนี0สินไม่หมุนเวียน 1,139,566           1,119,905           1,138,375           1,118,694           

รวมหนี0สิน 1,823,553           1,749,962           1,814,478           1,734,346           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี7

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



ณ วันที& 31 มีนาคม 2560

31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 568,451,520 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 568,452              568,452              568,452              568,452              

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 563,050,687 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 563,051              563,051              563,051              563,051              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 489,124              489,124              489,124              489,124              

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 41,479                41,479                41,479                41,479                

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ 2 สาํรองตามกฎหมาย 56,845                56,845                56,845                56,845                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 660,912              673,824              685,702              679,035              

องคป์ระกอบอื-นของส่วนของผูถื้อหุน้ 81,703                (4,977)                84,670                933                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,893,114           1,819,346           1,920,871           1,830,467           

รวมหนี0สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,716,667           3,569,308           3,735,349           3,564,813           

2                     2                         2                     2                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ-งของงบการเงินนี7

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 400,665            340,360            394,338            340,349            

กาํไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 4,731                -                        4,731                -                        

ดอกเบี/ยรับ 8,919                9,575                19,732              9,374                

รายไดอื้1น 3,513                2,628                3,507                4,124                

รวมรายได้ 417,828            352,563            422,308            353,847            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 336,896            284,866            331,682            284,866            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 13,134              8,930                13,134              8,929                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 45,081              41,148              39,030              40,730              

ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                        4,551                -                        4,551                

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี1ยน 8,971                -                        5,417                -                        

รวมค่าใช้จ่าย 404,082            339,495            389,263            339,076            

กาํไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 13,746              13,068              33,045              14,771              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9.2 (168)                  (2,686)               -                        -                        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 13,578              10,382              33,045              14,771              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (21,667)             (11,563)             (21,663)             (11,562)             

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (8,089)               (1,181)               11,382              3,209                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (4,823)               (6,080)               (4,715)               (6,080)               

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนื�อง (12,912)             (7,261)               6,667                (2,871)               

การดําเนินงานที�ยกเลกิ

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที1ยกเลิก 8.1 -                        (4,174)               -                        -                        

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (12,912)             (11,435)             6,667                (2,871)               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการทีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี1ยนจากการแปลงค่างบการเงินที1เป็นเงินตราต่างประเทศ 2,943                -                        -                        -                        

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื1อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 83,737              5,068                83,737              5,068                

รายการที1จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 86,680              5,068                83,737              5,068                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 86,680              5,068                83,737              5,068                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 73,768              (6,367)               90,404              2,197                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนื1อง (12,912)             (7,261)               6,667                (2,871)               

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานที1ยกเลิก -                        (1,628)               -                        -                        
(12,912)             (8,889)               6,667                (2,871)               

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานที1ยกเลิก -                        (2,546)               

-                        (2,546)               
(12,912)             (11,435)             

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                        -                        

ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

   กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนื1อง 73,768              (2,193)               90,404              2,197                

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานที1ยกเลิก -                        (1,628)               -                        -                        
73,768              (3,821)               90,404              2,197                

ส่วนที1เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียที1ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

   ขาดทุนจากการดาํเนินงานที1ยกเลิก -                        (2,546)               

-                        (2,546)               
73,768              (6,367)               

-                        -                        

กาํไรต่อหุ้น 17

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน
   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.02)                 (0.02)                 0.01                  (0.01)                 

กาํไรต่อหุ้นจากการดําเนินงานต่อเนื�อง 17

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั/นพื/นฐาน

   กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที1เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.02)                 (0.01)                 0.01                  (0.01)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ1งของงบการเงินนี/

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูม้ี

ผลต่างจาก ส่วนเกิน (ตํ ากวา่) ทุน ส่วนเกินทุน ส่วนไดเ้สียที 

การแปลงค่า จากการวดั จากการเปลี ยนแปลง รวม รวม ไม่มีอาํนาจ

ทุนเรือนหุ้นที ออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการจ่าย งบการเงินที เป็น มูลค่าเงินลงทุนใน สัดส่วนการถือหุ้น องคป์ระกอบอื น ส่วนของผูถ้ือหุ้น ควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผื อขาย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559 563,051              489,124              41,479                    56,845              432,752            ?                              (5,279)                     3,678                          (1,601)                      1,581,650           12,451                1,594,101           

ขาดทุนสาํหรับงวด ?                          ?                          ?                              ?                       (8,889)              ?                              ?                              ?                                 ?                              (8,889)                 (2,546)                 (11,435)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื นสาํหรับงวด ?                          ?                          ?                              ?                       ?                       ?                              5,068                       ?                                 5,068                       5,068                  ?                          5,068                  

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด ?                          ?                          ?                              ?                       (8,889)              ?                              5,068                       ?                                 5,068                       (3,821)                 (2,546)                 (6,367)                 

บริษทัยอ่ยออกหุ้นสามญัเพิ มทุน ?                          ?                          ?                              ?                       ?                       ?                              ?                              ?                                 ?                              ?                          11,250                11,250                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2559 563,051              489,124              41,479                    56,845              423,863            ?                              (211)                        3,678                          3,467                       1,577,829           21,155                1,598,984           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 563,051              489,124              41,479                    56,845              673,824            (5,910)                     933                          ?                                 (4,977)                      1,819,346           ?                          1,819,346           

ขาดทุนสาํหรับงวด ?                          ?                          ?                              ?                       (12,912)             ?                              ?                              ?                                 ?                              (12,912)               ?                          (12,912)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื นสาํหรับงวด ?                          ?                          ?                              ?                       ?                       2,943                       83,737                     ?                                 86,680                     86,680                ?                          86,680                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด ?                          ?                          ?                              ?                       (12,912)             2,943                       83,737                     ?                                 86,680                     73,768                ?                          73,768                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 มีนาคม 2560 563,051              489,124              41,479                    56,845              660,912            (2,967)                     84,670                     ?                                 81,703                     1,893,114           ?                          1,893,114           

?                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนีA

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ

กาํไรสะสม

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ6นสุดวันที� 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม

องคป์ระกอบอื นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

ส่วนเกิน (ต ํ�ากวา่) ทุน

จากการวดัมูลค่า รวม

ทุนเรือนหุ้นที�ออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการจ่าย เงินลงทุน องคป์ระกอบอื�น รวมส่วนของ

และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 563,051                 489,124                 41,479                    56,845                   451,979                 (5,279)                             (5,279)                     1,597,199               

ขาดทุนสาํหรับงวด <                            <                            <                             <                            (2,871)                   <                                      <                              (2,871)                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด <                            <                            <                             <                            <                            5,068                              5,068                      5,068                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด <                            <                            <                             <                            (2,871)                   5,068                              5,068                      2,197                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มีนาคม 2559 563,051                 489,124                 41,479                    56,845                   449,108                 (211)                                (211)                        1,599,396               

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 563,051                 489,124                 41,479                    56,845                   679,035                 933                                 933                         1,830,467               

กาํไรสาํหรับงวด <                            <                            <                             <                            6,667                     <                                      <                              6,667                      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับงวด <                            <                            <                             <                            <                            83,737                            83,737                    83,737                    

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด <                            <                            <                             <                            6,667                     83,737                            83,737                    90,404                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มีนาคม 2560 563,051                 489,124                 41,479                    56,845                   685,702                 84,670                            84,670                    1,920,871               

<                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี>

กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ6นสุดวนัที� 31 มีนาคม 2560

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดอืนสิ$นสุดวนัที' 31 มนีาคม 2560

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดาํเนินงานต่อเนื'อง (8,089)                   (1,181)                   11,382                  3,209                    
บวก ขาดทุนก่อนภาษีจากการดาํเนินงานที'ยกเลิก ,                            (4,268)                   ,                            ,                            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (8,089)                   (5,449)                   11,382                  3,209                    

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื'อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 23,086                  25,420                  19,052                  23,718                  

   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกตั6วแลกเงิน ,                            412                       ,                            412                       

   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 2,060                    1,030                    2,060                    1,030                    

   หนี9 สูญ ,                            1,040                    ,                            1,040                    

   ค่าเผื'อหนี9สงสัยจะสูญเพิ'มขึ9น (โอนกลบั) 1,207                    (278)                      1,207                    (278)                      

   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที'จะไดรั้บ  (2,299)                   (10,401)                 (2,299)                   (10,795)                 

   ขาดทุนที'ยงัไม่เกิดขึ9นจากการเปลี'ยนแปลงในมูลค่าหลกัทรัพยเ์พื'อคา้ ,                            3,667                    ,                            3,667                    

   ขาดทุนจากการขายหลกัทรัพยเ์พื'อคา้ ,                            1,275                    ,                            1,275                    

   กาํไรจากการขายหลกัทรัพยเ์ผื'อขาย (4,731)                   (391)                      (4,731)                   (391)                      

   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (332)                      44                         (332)                      58                         

   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 168                       2,686                    ,                            ,                            

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 566                       585                       566                       506                       

   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื'อขาย (122)                      ,                            (122)                      ,                            

   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี'ยนที'ยงัไม่เกิดขึ9นจริง 5,658                    (3,747)                   4,295                    (3,747)                   

   ดอกเบี9ยรับ (8,919)                   (9,575)                   (19,732)                 (9,374)                   

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี9ย 19,221                  10,260                  19,216                  9,755                    

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี'ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี9 สินดาํเนินงาน 27,474                  16,578                  30,562                  20,085                  

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ'มขึ9น) ลดลง

   ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื'น/ลูกหนี9ระยะยาว (25,930)                 1,311                    (24,986)                 (46,878)                 

   สินคา้คงเหลือ (30,443)                 76,631                  (30,443)                 79,112                  

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื'น (5,495)                   12,490                  147                       (2,468)                   

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื'น 5,702                    (687)                      ,                            (687)                      

หนี9 สินดาํเนินงานเพิ'มขึ9น (ลดลง)

   เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื'น 53,985                  (37,436)                 51,878                  (32,920)                 

   หนี9 สินหมุนเวียนอื'น (7,892)                   296                       (1,517)                   (252)                      

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 17,401                  69,183                  25,641                  15,992                  

   จ่ายดอกเบี9ย (19,759)                 (2,231)                   (19,712)                 (1,729)                   

   จ่ายภาษีเงินได้ (275)                      (128)                      (159)                      (106)                      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (2,633)                   66,824                  5,770                    14,157                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี9

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ$นสุดวนัที' 31 มนีาคม 2560

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที'มีภาระคํ9าประกนัเพิ'มขึ9น (32)                        (31)                        (32)                        (31)                        

ซื9อเงินลงทุนชั'วคราว , หลกัทรัพยเ์พื'อคา้ ,                            (14,422)                 ,                            (14,422)                 

เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์พื'อคา้ ,                            20,733                  ,                            20,733                  

ซื9อเงินลงทุนชั'วคราว , หลกัทรัพยเ์ผื'อขาย (296,478)               (849,730)               (296,478)               (849,730)               

เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์ผื'อขาย 275,862                619,125                275,862                619,125                

ลงทุนในเงินลงทุนชั'วคราวอื'นเพิ'มขึ9น (80,603)                 (406,604)               (80,603)                 (406,604)               

เงินลงทุนชั'วคราวอื'นลดลง 240,000                379,499                240,000 217,000

รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั9นแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนั ,                            ,                            ,                            160,000

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั9นแก่กิจการที'ไม่เกี'ยวขอ้งกนัเพิ'มขึ9น ,                            (119,887)               ,                            ,119,887

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัเพิ'มขึ9น (15,541)                 ,                            (80,426)                 ,                            

เจา้หนี9ค่าหุน้ลดลง ,                            (22,500)                 ,                            ,22,500

เงินสดจ่ายเพื'อลงทุนในบริษทัยอ่ย ,                            ,                            ,                            ,25,000

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9,580                    ,                            9,580                    ,                            

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12,699                  ,                            12,699                  ,                            

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ ,                            ,                            ,                            ,25,000

ซื9ออาคารและอุปกรณ์ (14,461)                 (8,254)                   (14,461)                 (7,292)                   

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 897                       99                         897                       85                         

ซื9อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (402)                      (274)                      (402)                      (178)                      

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าเครื'องจกัร ,                            (39)                        ,                            ,                            

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าโรงไฟฟ้า (58,159)                 ,                            ,                            ,                            

เงินสดจ่ายล่วงหนา้ค่าซื9อสินทรัพย์ (7,200)                   ,                            (7,200)                   ,                            

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื'อขาย 122                       ,                            122                       ,                            

ดอกเบี9ยรับ 8,374                    2,999                    8,374                    3,226                    

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 74,658                  (399,286)               67,932                  (450,475)               

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั9นจากสถาบนัการเงินลดลง ,                            (73,587)                 ,                            (80,000)                 

เจา้หนี9ทรัสตรี์ซีทส์และเจา้หนี9แพค็กิ9งเครดิตลดลง ,                            (978)                      ,                            (2,777)                   

เงินกูย้ืมระยะสั9นจากกิจการที'เกี'ยวขอ้งกนัลดลง (1,540)                   ,                            ,                            ,                            

เงินกูย้ืมระยะสั9นจากบุคคลที'ไม่เกี'ยวขอ้งกนัลดลง ,                            (95,110)                 ,                            (95,110)                 

เงินสดรับจากหุน้กู้ ,                            687,188                ,                            687,188                

ชาํระคืนหนี9 สินตามสัญญาเช่าระยะยาว (300)                      (235)                      (300)                      (235)                      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (1,840)                   517,278                (300)                      509,066                

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ'มขึ$น 1,459                    ,                            ,                            ,                            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ'มขึ$นสุทธิ 71,644                  184,816                73,402                  72,748                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 73,202                  108,492                25,353                  92,604                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจากการดาํเนินงานที'ยกเลิก ,                            (23,936)                 ,                            ,                            
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 144,846                269,372                98,755                  165,352                

,                            ,                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี9

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนสิ$นสุดวนัที' 31 มนีาคม 2560

2560 2559 2560 2559

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ'มเติม

รายการที'ไม่เป็นตวัเงิน

   โอนเปลี'ยนประเภทเงินลงทุนชั'วคราวจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื'อคา้

      เป็นเงินลงทุนเผื'อขาย 1,027,603              ,                            1,027,603              ,                            

   รายการซื9อบริษทัยอ่ยโดยการจ่ายชาํระล่วงหนา้ ,                            ,                            ,                            13,750                  

   รายการซื9อโรงไฟฟ้าโดยการจ่ายชาํระล่วงหนา้ 72,707                  ,                            ,                            ,                            

   รายการซื9อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการจ่ายชาํระล่วงหนา้ 12,595                  ,                            ,                            ,                            

   รายการซื9ออุปกรณ์ที'ยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 5,253                    3,107                    5,253                    1,655                    

   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาว 1,016                    486                       1,016                    486                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี9

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ&นสุดวนัที( )* มีนาคม ,-./ 

1. ข้อมูลทั(วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ)งจดัตั*งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายอาหารสัตว์นํ* าและสัตวเ์ลี* ยง ที)อยู่ตามที)                         
จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่) 78/: หมู่ที) : ถนนพระราม < (กม. >?) ตาํบลบางขนัแตก อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงคราม 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี* จดัทาํขึ*นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที) 34 (ปรับปรุง 2559) เรื)อง การรายงานทาง
การเงินระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี)ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ
งบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนี* จดัทาํขึ*นเพื)อให้ขอ้มูลเพิ)มเติมจากงบการเงินประจาํปีที)นาํเสนอครั* งล่าสุด ดงันั*น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี)ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื)อไม่ให้
ขอ้มูลที)นาํเสนอซํ* าซอ้นกบัขอ้มูลที)ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลนี*ควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที)บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี*  

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมนี* จัดทําขึ* นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน)                    
(ซึ) งต่อไปนี* เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึ) งต่อไปนี* เรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) และไดจ้ดัทาํขึ*นโดยใช้
หลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที) N? ธนัวาคม <::8 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ) งมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินที)มีรอบระยะเวลาบญัชีที)เริ)มในหรือหลงัวนัที) 1 มกราคม 257P มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ*นเพื)อให้มีเนื*อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการ
ใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั
นี*ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

2. นโยบายการบัญชีที(สําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนี* จัดทําขึ* นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับที)ใช้ใน                            
งบการเงินสาํหรับปีสิ*นสุดวนัที) 31 ธนัวาคม 2559 

3. รายการธุรกจิกบักจิการที(เกี(ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที)สําคญักบับุคคลหรือกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื)อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที)ตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัเหล่านั*น ซึ) งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี*   

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) N? มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ค่าเช่ารับ T T T 1 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบี*ยรับ T T 11 T อตัราร้อยละ N T U ต่อปี 
รายการธุรกิจกบักิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั      
ขายสินคา้ 45 T 45 T ตน้ทุนบวกอตัราตามสญัญา 
ซื*อวตัถุดิบ 19 T 19 T ราคาตลาด 
ดอกเบี*ยรับ 7 T 7 T อตัราร้อยละ 6 ต่อปี 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั ณ วนัที) N? มีนาคม <:7P และวนัที) N? ธนัวาคม <::8 
มีรายละเอียดดงันี*  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 N? มีนาคม              

2560 
N? ธนัวาคม 

2559 
N? มีนาคม              

2560 
N? ธนัวาคม 

2559 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงนิลงทุนชั(วคราวอื(น @ กิจการที(เกี(ยวข้องกนั (หมายเหตุ 4)     

กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 359,795 450,000 359,795 450,000 
รวมเงินลงทุนชั)วคราวอื)น T กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 359,795 450,000 359,795 450,000 

     
ลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อื(น @ กจิการที(เกี(ยวข้องกนั               

(หมายเหตุ 5)     
บริษทัยอ่ย T T 37,730 26,434 
บริษทัร่วม 1,501 605 T T 
กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 38,186 571 38,186 571 
บุคคลที)เกี)ยวขอ้ง (กรรมการของบริษทัยอ่ย) T 1 T T 

รวมลูกหนี*การคา้และลูกหนี* อื)น T กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 39,687 1,177 75,916 27,005 

     
เจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อื(น @ กจิการที(เกี(ยวข้องกนั                

(หมายเหตุ 14) 
    

กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั (กรรมการร่วมกนั) 5 47 T T 
กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 16,498 T 16,498 T 
บุคคลที)เกี)ยวขอ้งกนั (กรรมการของบริษทัยอ่ย) 971 979 T T 

รวมเจา้หนี*การคา้และเจา้หนี* อื)น T กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 17,474 1,026 16,498 T 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั  

 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมของบริษัทฯแก่กิจการที) เกี)ยวข้องกัน ณ วนัที)  N? มีนาคม <:60 และการ
เคลื)อนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี*   

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

เงินให้กูย้มื 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที) 

1 มกราคม 2560 
เพิ)มขึ*น                    

ระหวา่งงวด 
ผลต่างจากการ

แปลงค่างบการเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที)             

31 มีนาคม <:60 

MTLuxe Energy Co., Ltd. บริษทัร่วม 61,590 15,541 (201) 76,930 

รวม  61,590 15,541 (201) 76,930 

 เงินให้กูย้ืมแก่กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบี* ยร้อยละ 3 ต่อปี และกาํหนดชาํระเรียกคืนในเดือนสิงหาคม 
<:7? และเดือนมีนาคม <:7N 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ         

ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที)                                  

1 มกราคม 2560 
เพิ)มขึ*น                      

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที)                     

N? มีนาคม <:7P 

บริษทั ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 166,659 T 166,659 
PPSN Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 440,972 80,426 521,398 

Sumo Power Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 83,729 T 83,729 

รวม  691,360 80,426 771,786 
หกั: ค่าเผื)อการดอ้ยค่า  (152,000) T (152,000) 

เงินใหกู้ย้มื T สุทธิ  539,360 80,426 619,786 

 เงินให้กูย้ืมแก่กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนัมีอตัราดอกเบี*ยร้อยละ 3 T 8 ต่อปี และกาํหนดชาํระคืนเมื)อทวงถาม บริษทัฯ
ไม่คาดว่าจะมีการเรียกชําระคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยภายใน 1 ปี จึงจดัประเภทเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็น
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนในงบการเงิน 

 เงินกูย้มืระยะสั*นจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั* นจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั ณ วนัที) N? มีนาคม <:60 และการเคลื)อนไหว
ของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี*  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

เงินกูย้มื ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที) 

1 มกราคม 2560 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที)                     

N? มีนาคม <:7P 

Dual Energy Co., Ltd. กรรมการร่วมกนั 1,540 (1,540) T 

รวม  1,540 (1,540) T 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

สําหรับงวดสามเดือนสิ* นสุดวนัที)  N? มีนาคม <:7P และ <::8 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี*  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั*น 4,347 3,362 3,234 3,091 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 228 250 228 248 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื)น T 1 T 1 

รวม 4,575 3,613 3,462 3,340 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารข้างต้นได้รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของส่วนการดาํเนินงานที)ยกเลิกสําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) N? มีนาคม <::8 จาํนวน P.N 
ลา้นบาท 

4. เงินลงทุนชั(วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 N? มีนาคม <:7P N? ธนัวาคม <::8 

  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื)อคา้ T มลูค่ายติุธรรม T 1,027,603 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื)อขาย T ราคาทุน 158,458 146,142 
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี)ยนแปลงมลูค่าเงินลงทุน 444 1,165 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื)อขาย T มลูค่ายติุธรรม 158,902 147,307 
อื)นๆ 440,295 600,170 

รวม 599,197 1,775,080 
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4.1 ในปี 2558 บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซึ) งเป็นบริษทัที)
เกี)ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ                                              
เงินลงทุนในหุ้นดงักล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 14 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทันั*น ซึ) งผูถื้อหุ้นบางส่วน
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทันั*นดว้ย ทั*งนี*  บริษทัฯไม่มีความตั*งใจที)จะเขา้ไปมีส่วนร่วมบริหารงาน
ในบริษทันั*นและไม่มีอิทธิพลเหนือบริษทัดงักล่าว เงินลงทุนนี*แสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื)อขาย 
ต่อมา เมื)อวนัที) 24 มิถุนายน 2559 ที)ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้โอนเปลี)ยนประเภทเงินลงทุน
ชั)วคราวดงักล่าวจากหลกัทรัพยเ์ผื)อขายเป็นหลกัทรัพยเ์พื)อคา้ บริษทัฯไดป้รับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าว
ใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัที)โอนเปลี)ยนประเภทเงินลงทุน  

 ในไตรมาสที) 1 ของปี 2560 บริษทัฯพิจารณาจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวใหม่กลบัเป็นหลกัทรัพยเ์ผื)อขาย
และถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวตั*งแต่วนัที) 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป เนื)องจากในรอบระยะเวลาเกือบ 1 ปี
ที)ผา่นมานบัจากการจดัประเภทใหม่ มีการซื*อขายหุ้นนี* ในปริมาณที)ต ํ)าและไม่สมํ)าเสมอ ซึ) งประเมินแลว้ทาํ
ให้ขาดหลกัฐานสนบัสนุนการจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื)อคา้ บริษทัฯจึงรับรู้กาํไรที)ยงัไม่เกิดขึ*นจริงจาก
การตีราคาหลกัทรัพยด์งักล่าวในไตรมาสที) 1 ของปี 2560 จาํนวนประมาณ 109 ลา้นบาท ในส่วนของผูถื้อ
หุ้นโดยตรงผ่านงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)น โดยอิงจากราคาเสนอซื*อหลงัสุดของหุ้นดงักล่าว ณ วนัที) 30 
ธนัวาคม 2559 คือ 21.7 บาทต่อหุ้น และราคาเสนอซื*อหลงัสุด ณ วนัสิ*นไตรมาสที) 1 ของปี 2560 คือ 24.3 
บาทต่อหุ้น ณ วนัที) N? มีนาคม <:7P เงินลงทุนดงักล่าวแสดงมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 1,044 ลา้นบาท ตามที)
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ ?P 

 นอกจากนี*  ในระหว่างไตรมาสที) 1 ของปี 2560 บริษทัฯพิจารณาจดัประเภทเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ
บริษทัที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนัทั*งหมดจากหลกัทรัพยเ์พื)อคา้เป็นหลกัทรัพยเ์ผื)อขายและถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว
ตั*งแต่วนัที) 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป บริษทัฯรับรู้ขาดทุนที)ยงัไม่เกิดขึ*นจริงจากการตีราคาหลกัทรัพย์
ดงักล่าวในไตรมาสที) 1 ของปี 2560 จาํนวนประมาณ > ล้านบาท โดยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรง
ผา่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นโดยอิงจากราคาเสนอซื*อหลงัสุดของหุ้นดงักล่าว ณ วนัที) 30 ธนัวาคม 2559 
และราคาเสนอซื*อหลงัสุด ณ วนัสิ*นไตรมาสที) 1 ของปี 2560 ณ วนัที) N? มีนาคม <:7P เงินลงทุนดงักล่าว
แสดงมูลค่ายติุธรรมจาํนวน 99 ลา้นบาท ตามที)เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ ?P 
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4.2 ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนชั)วคราวอื)นเป็นตัpวแลกเงินที)มีอตัราดอกเบี* ยร้อยละ 5.4 และ 5.9 ต่อปี                                              
ตัpวแลกเงินดงักล่าวจาํนวน 450 ลา้นบาท เป็นตัpวแลกเงินของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ซึ) งเป็นบริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ ตัpวแลกเงินนี* ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ*าประกนั และเมื)อถึงกาํหนดชาํระคืน
ในเดือนธนัวาคม 2559 ไดมี้การขยายระยะเวลาการชาํระคืนไปจนถึงเดือนมีนาคม 2560 ซึ) งในไตรมาสที) 1 
ของปี 2560 บริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนัดงักล่าวไดจ่้ายคืนตัpวแลกเงินเมื)อถึงกาํหนดให้แก่บริษทัฯเป็นจาํนวนเพียง 
120 ล้านบาท ส่วนที)เหลืออีก 330 ล้านบาท บริษทัฯได้มีการขยายกาํหนดชําระคืนให้เป็นเดือนมิถุนายน 
2560 นอกจากนี*  บริษทัฯยงัลงทุนในตัpวแลกเงินของบริษทัที)เกี)ยวขอ้งกนันี* เพิ)มอีก 30 ลา้นบาท ซึ) งมีกาํหนด
ชาํระคืนในเดือนพฤษภาคม 2560 ทาํให้มียอดคงค้าง ณ วนัที) 31 มีนาคม 2560 เป็นจาํนวน 360 ล้านบาท 
อตัราดอกเบี*ยร้อยละ 5.5 และ 5.9 ต่อปี ตัpวแลกเงินเหล่านี*ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ*าประกนั 

 นอกจากนี*  บริษทัฯยงัไดล้งทุนในตัpวแลกเงินของบริษทัอื)นโดยมียอดคงคา้ง ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 เป็น
จาํนวนเงินรวม 150 ลา้นบาท ซึ) งในระหวา่งไตรมาสที) ? ของปี <:7P บริษทัฯไดรั้บชาํระคืนตัpวแลกเงินเป็น
จาํนวน 70 ลา้นบาท ส่วนที)เหลืออีกจาํนวน 8P ลา้นบาท เมื)อถึงกาํหนดชาํระคืนไดมี้การขยายกาํหนดชาํระ
คืนให้เป็นเดือนเมษายน 2560 และขยายต่อเป็นเดือนพฤษภาคม <:7P ตามลําดับ ตัpวแลกเงินนี* ไม่มี
หลกัทรัพยค์ ํ*าประกนั 

 บริษทัฯพิจารณาขยายระยะเวลาการชาํระคืนตัpวแลกเงินขา้งตน้เนื)องจากตอ้งการบริหารสภาพคล่องของ
บริษทัฯซึ) งอยู่ระหว่างรอกาํหนดการใช้เงินตามแผนการใช้เงินในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้
พิภพ ทั*งนี* บริษทัฯประเมินเครดิตของผูอ้อกตัpวแลกเงินเหล่านี* แลว้ และเชื)อวา่จะไดรั้บชาํระคืนตัpวแลกเงิน
ทั*งหมดในอนาคตโดยไม่มีการผดินดัชาํระคืน 

4.3 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื)อขายมูลค่า
ตามบญัชี 254.0 ลา้นบาท (2559: 619.1 ลา้นบาท) และรับรู้กาํไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนจาํนวน 1.3 ลา้นบาท (2559: 0.3 ลา้นบาท) 
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5. ลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อื(น/ลูกหนี&ระยะยาว 

5.1 ลูกหนี&การค้าและลูกหนี&อื(น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 N? มีนาคม 
2560 

N? ธนัวาคม 
2559 

N? มีนาคม 
2560 

N? ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลกูหนี*การคา้ T กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั     
อายหุนี*คงคา้งนบัจากวนัที)ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 21,534 T 21,534 T 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 16,335 T 16,335 T 

รวมลกูหนี*การคา้ T กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 37,869 T 37,869 T 

ลกูหนี*การคา้ T กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั     
อายหุนี*คงคา้งนบัจากวนัที)ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 126,532 139,406 124,292 137,698 
คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน  22,052 23,505 22,052 23,505 
3 T 6 เดือน 4,036 1,244 4,036 1,244 
6 T 12 เดือน 2,332 2,710 2,332 2,710 
มากกวา่ 12 เดือน 2,061 1,347 2,061 1,347 

รวม 157,013 168,212 154,773 166,504 
หกั: ค่าเผื)อหนี*สงสยัจะสูญ (6,410) (4,679) (6,410) (4,679) 

รวมลกูหนี*การคา้ T กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั, สุทธิ 150,603 163,533 148,363 161,825 

รวมลกูหนี*การคา้ T สุทธิ 188,472 163,533 186,232 161,825 

ลกูหนี* อื)น     
ลกูหนี*จากการจาํหน่ายเงินลงทุน 2,710 24,989 2,710 24,989 
ลกูหนี* กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 579 161 2,111 2,108 
ลกูหนี* กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 128 T 128 T 
ดอกเบี*ยคา้งรับจากกิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 1,239 1,016 35,936 24,897 
ดอกเบี*ยคา้งรับจากกิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 32 30 32 30 

รวมลกูหนี* อื)น 4,688 26,196 40,917 52,024 

รวมลกูหนี*การคา้และลกูหนี* อื)น T สุทธิ 193,160 189,729 227,149 213,849 
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5.2 ลูกหนี&ระยะยาว 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี* ระยะยาวมูลค่า :: ลา้นบาท เป็นลูกหนี* การคา้หลายรายซึ) งคา้งชาํระเป็นเวลานาน
และอยูใ่นระหวา่งดาํเนินคดีของบริษทัฯ บริษทัฯตั*งค่าเผื)อหนี*สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี*ดงักล่าวโดยคาํนึงถึง
ราคาขายทอดตลาดของหลกัประกนัหรือมูลค่าหลกัประกนั ณ วนัที) N? มีนาคม <:7P บริษทัฯไดต้ั*งค่าเผื)อหนี*
สงสัยจะสูญเป็นจาํนวน 55 ลา้นบาท (N? ธนัวาคม <::8: :: ลา้นบาท) 

6. สินค้าคงเหลอื 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 N? มีนาคม <:7P 31 ธนัวาคม 2559 

  (ตรวจสอบแลว้) 
ราคาทุน 269,032 238,589 
หกั: รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บ (13,755) (16,054) 

สินคา้คงเหลือ T สุทธิ 255,277 222,535 

รายการเปลี)ยนแปลงของบญัชีปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บสําหรับงวด
สามเดือนสิ*นสุดวนัที) N? มีนาคม <:7P สรุปไดด้งันี*  

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที) 1 มกราคม <:60 16,054 
กลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือ                

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที)จะไดรั้บ (2,299) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที) N? มีนาคม <:7P 13,755 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 

7. เงินฝากธนาคารที(มีภาระคํ&าประกนั 

 ยอดคงเหลือนี*  คือ เงินฝากประจาํซึ) งบริษทัฯไดน้าํไปคํ*าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที)แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี*  

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ ราคาทุน 

ค่าเผื)อการดอ้ยค่า 

ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิราคาทุน T สุทธิ 

 N? มีนาคม <:7P N? ธันวาคม <::8 N? มีนาคม <:7P N? ธันวาคม <::8 N? มีนาคม <:7P N? ธันวาคม <::8 N? มีนาคม <:7P N? ธันวาคม <::8 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

บริษัทย่อยที(ถือหุ้นโดยบริษัทฯ         

บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จาํกดั 3,000 3,000 3,000 3,000 T T 3,000 3,000 

บริษทั ทีลกัซ์ พาวเวอร์ จาํกดั 100,000 100,000 100,000 100,000 (100,000) (100,000) T T 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที)ถือหุ้นโดย    

   บริษทัฯ T สุทธิ   103,000 103,000 (100,000) (100,000) 3,000 3,000 

บริษัทย่อยที(ถือหุ้นโดยบริษัท           

   ทีลักซ์ พาวเวอร์ จํากัด 

        

Tluxe Investments Limited 10* 10* T T T T T T 

บริษัทย่อยที(ถือหุ้นโดย Tluxe     

   Investments Limited 

        

Tluxe Holdings Limited 10* 10* T T T T T T 

บริษัทย่อยที(ถือหุ้นโดย Tluxe     

   Holdings Limited 

        

PPSN Co., Ltd. 12,000** 12,000** T T T T T T 

Sumo Power Co., Ltd. 1,000** 1,000** T T T T T T 

บริษัทย่อยที(ถือหุ้นโดย  

   PPSN Co., Ltd. 

        

Otomeyama Energy Co., Ltd. T 500** T T T T T T 

บริษัทย่อยที(ถือหุ้นโดย  

   Sumo Power Co., Ltd. 

        

Otomeyama Energy Co., Ltd. 500** T T T T T T T 

STPower Co., Ltd. 500** 500** T T T T T T 

SNS Power Co., Ltd. 500** 500** T T T T T T 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย T สุทธิ   103,000 103,000 (100,000) (100,000) 3,000 3,000 

* หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 
** หน่วย: พนัเยน 
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8.1 บริษัทย่อยที(บริษัทฯถือหุ้นโดยตรง 

 บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จํากดั 

เมื)อวนัที) <{ มิถุนายน <::8 ที)ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั*งหมด
ในบริษทั นิปปอน ฟู้ ด โปรดกัส์ จาํกดั ซึ) งบริษทัฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 55 ของหุ้นสามญัทั*งหมด 
ให้แก่บริษทัที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนัแห่งหนึ)ง โดยมีมูลค่าการซื*อขายจาํนวนเงินประมาณ 34 ลา้นบาท โดยบริษทัฯ
ไดล้งนามในสัญญาจะซื*อจะขายหุ้นกบัผูซื้*อเพื)อทาํธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้เมื)อวนัที) 15 กรกฎาคม 2559 
และไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นแลว้ร้อยละ :P ในวนัเดียวกนั ส่วนที)เหลือผูซื้*อขอแบ่งชาํระเป็นจาํนวน 6 งวด                                             
เริ)มงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยคิดดอกเบี*ยจ่ายล่าช้าในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี บริษทัฯจะทาํการ
โอนหุ้นส่วนที)เหลือเมื)อไดรั้บเงินครบตามสัญญา ณ วนัที) 31 มีนาคม 2560 ยอดคงคา้งดงักล่าวรวมอยู่ใน
ลูกหนี*จากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 1 ลา้นบาท (N? ธนัวาคม <::8: 11 ลา้นบาท) 

ต่อมา ในเดือนเมษายน 2560 ผูซื้*อไดช้าํระเงินค่าหุน้ทั*งหมดครบแลว้ และบริษทัฯอยูร่ะหวา่งดาํเนินการเพื)อ
โอนหุน้ส่วนที)เหลือใหก้บัผูซื้*อ 

 รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายที)เกี)ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานที)ยกเลิกจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในส่วนงานที)ยกเลิก
สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) N? มีนาคม <:59 มีดงันี*  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน                   
สิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2559 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 62,666 
รายไดอื้)น 244 
ตน้ทุนขายและบริการ (58,405) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย (1,127) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (7,141) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (505) 

รายไดภ้าษีเงินได ้ 94 

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานที(ยกเลิก (4,174) 
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8.2 บริษัทย่อยที(บริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม 

8.2.1 PPSN Company Limited (ถือโดย Tluxe Holdings Limited) 

เมื)อวนัที)  11 พฤษภาคม <::8 บริษัทฯได้ลงทุนซื* อหุ้นสามัญทั* งหมดของ PPSN Company Limited ซึ) ง
ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศญี)ปุ่นเป็นจาํนวนเงินประมาณ <UP ลา้นเยน 
(90 ลา้นบาท) และในเดือนมิถุนายน <::8 บริษทัฯโอนขายหุ้นสามญัทั*งหมดของ PPSN Company Limited 
ให้แก่ Tluxe Holdings Limited ซึ) งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 8P ลา้นบาท ดงันั*น บริษทัฯจึง
ถือวา่ PPSN Company Limited เป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัฯ ตั*งแต่วนัที) 11 พฤษภาคม 2559 เป็นตน้ไป 

ณ วนัที) 31 ธนัวาคม 2559 โรงผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ 1 แห่งภายใต ้PPSN Company Limited 
ได้เริ)มดาํเนินการแล้ว และโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพอีก 2 แห่งอยู่ในระหว่างเตรียมการ
ดาํเนินงานและยงัไม่มีสัญญาการขายไฟใหลู้กคา้ 

ณ วนัที) 31 มีนาคม 2560 บริษทัย่อยไม่มีความคืบหน้าที)เป็นสาระสําคญัของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนใตพ้ิภพจากสิ*นปีที)แลว้ 

8.2.2 Sumo Power Company Limited (ถือโดย Tluxe Holdings Limited) 

(ก)  ในเดือนกนัยายน <::8 Tluxe Holdings Limited ซึ) งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสามญัของ 
Sumo Power Company Limited ซึ) งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลงังานความร้อนใตพ้ิภพในประเทศญี)ปุ่น 
เป็นจาํนวนเงินประมาณ {8: ลา้นเยน (165 ลา้นบาท) ณ วนัที) 31 ธันวาคม 2559 โรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนใตพ้ิภพ 1 แห่งภายใต ้Sumo Power Company Limited ไดเ้ริ)มดาํเนินงาน ส่วนที)เหลืออีก 8 
แห่งยงัอยูใ่นระหวา่งเตรียมการดาํเนินงานและยงัไม่มีสัญญาการขายไฟใหลู้กคา้ 

ณ วนัที)  31 มีนาคม 2560 บริษัทย่อยไม่มีความคืบหน้าที) เป็นสาระสําคัญของโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใตพ้ิภพจากสิ*นปีที)แลว้ 

 (ข)  ในเดือนมีนาคม <:7P Sumo Power Company Limited ได้เข้าซื* อหุ้นสามัญทั* งหมดของ Otomeyama 
Energy Company Limited ซึ) งจดทะเบียนจัดตั* งในประเทศญี) ปุ่น เป็นจาํนวน :P หุ้น ในราคาหุ้นละ 
10,PPP เยน รวมเป็นจาํนวนเงินทั*งสิ*น :PP,PPP เยน จาก PPSN Company Limited 

8.2.3 SNS Power Company Limited (ถือโดย Sumo Power Company Limited) 

 ณ วนัที) 31 มีนาคม 2560 SNS Power Company Limited ได้ลงทุนซื*อโรงผลิตพลงังานไฟฟ้าที)ดาํเนินงาน
แลว้ 1 แห่ง ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการโอนสัญญาขายไฟฟ้าจากผูข้ายมาใหบ้ริษทัยอ่ย 

8.3 เงินปันผลรับ 

 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2560 
และ 2559 
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9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 N? มีนาคม <:7P N? ธนัวาคม <::9 N? มีนาคม <:7P N? ธนัวาคม <::9 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ตรวจสอบแลว้) 
บริษัทร่วมที(ถือหุ้นโดย PPSN Co., Ltd.      
MTLuxe Energy Co., Ltd. 25 25 364 532 

รวม   364 532 

9.1 เมื)อวนัที) <{ มิถุนายน <::8 ที)ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ้าํหน่ายเงินลงทุนทั*งหมด
ในบริษทั เอ็นพีพี ฟู้ ด อินคอร์ปอเรชั)น จาํกดั ซึ) งบริษทัฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ {: ของหุ้นสามญั
ทั*งหมด ให้แก่บริษทัที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนัแห่งหนึ) ง โดยมีมูลค่าการซื*อขายจาํนวนเงินประมาณ {: ลา้นบาท 
โดยบริษัทฯได้ลงนามในสัญญาจะซื* อจะขายหุ้นกับผู ้ซื* อเพื)อทําธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นเมื)อว ันที)                          
15 กรกฎาคม 2559 และไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นแลว้ร้อยละ :P ในวนัเดียวกนั ส่วนที)เหลือผูซื้*อขอแบ่งชาํระ
เป็นจาํนวน 6 งวด เริ)มงวดแรกในเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยคิดดอกเบี*ยจ่ายล่าช้าในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี 
บริษทัฯจะทาํการโอนหุ้นส่วนที)เหลือเมื)อไดรั้บเงินครบตามสัญญา ณ วนัที) 31 มีนาคม 2560 ยอดคงคา้ง
ดงักล่าวรวมอยูใ่นลูกหนี*จากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 2 ลา้นบาท (N? ธนัวาคม <::8: ?{ ลา้นบาท) 

 ต่อมา ในเดือนเมษายน <:7P ผูซื้*อไดช้าํระเงินค่าหุน้ทั*งหมดครบแลว้และบริษทัฯอยูร่ะหวา่งดาํเนินการเพื)อ
โอนหุน้ส่วนที)เหลือใหก้บัผูซื้*อ 

9.2 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที)  N? มีนาคม <:7P บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน                      
บริษทัร่วมในงบการเงินรวมจาํนวน 0.2 ลา้นบาท (2559: 2.7 ลา้นบาท)  
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10. เงินลงทุนระยะยาวอื(น  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  (ตรวจสอบแลว้) 

เงินลงทุนในตราสารหนี* ที)จะถือจนครบกาํหนด 2,000 2,000 

   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื)อขาย T ราคาทุน 1,040,634 T 
บวก: ส่วนเกินทุนจากการเปลี)ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน           102,283 T 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื)อขาย T มูลค่ายติุธรรม 1,142,917 T 

   
เงินลงทุนทั)วไป T ราคาทุน 5,000 5,000 

หกั: ค่าเผื)อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (1,550) (1,550) 

เงินลงทุนทั)วไป T สุทธิ 3,450 3,450 

รวม 1,148,367 5,450 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯมีการโอนเปลี)ยนประเภทเงินลงทุนชั)วคราวจากหลักทรัพยเ์พื)อคา้เป็น
หลักทรัพย์เผื)อขายและถือเป็นเงินลงทุนระยะยาวตามที)กล่าวไวห้มายเหตุประกอบงบการเงินรวม                         
ระหวา่งกาลขอ้ {.? 

 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) N? มีนาคม <:7P บริษทัฯขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื)อขายมูลค่าตาม
บญัชี ?>.8 ลา้นบาท และรับรู้กาํไรจากการขายสุทธิจากภาษีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน N.{ ลา้นบาท 

11. ที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี)ยนแปลงของบญัชีที)ดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) N? มีนาคม <:7P 
สรุปไดด้งันี*  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที( * มกราคม 2560 908,688 701,879 
ซื*อเพิ)มระหวา่งงวด T ราคาทุน 93,437 20,730 
จาํหน่ายระหวา่งงวด T มูลค่าสุทธิตามบญัชี                                   

ณ วนัที)จาํหน่าย (565) (565) 
ค่าเสื)อมราคาสาํหรับงวด (21,550) (18,744) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (196) T 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที( )* มนีาคม ,-./ 979,814 703,300 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปลี)ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 2560 สรุป

ไดด้งันี*  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) 1 มกราคม 2560 75,093 8,252 
ซื*อเพิ)มในระหวา่งงวด 12,997 402 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (1,536) (308) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (55) T 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที) N? มีนาคม <:7P 86,499 8,346 

13. เงินจ่ายล่วงหน้า 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม
2560 

N? ธนัวาคม 
2559 

31 มีนาคม
2560 

N? ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับการสร้างโรงไฟฟ้า 
   พลงังานความร้อนใตพิ้ภพ T 76,064 T T 
เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลม 65,858 7,699 T T 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสิทธินํ*าพุร้อน 48,040 57,278 T T 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพย ์ 10,800 3,600 10,800 3,600 

รวม 124,698 144,641 10,800 3,600 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16 

14. เจ้าหนี&การค้าและเจ้าหนี&อื(น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 N? มีนาคม 
2560 

N? ธนัวาคม 
2559 

N? มีนาคม 
2560 

N? ธนัวาคม 
2559 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หนี*การคา้ T กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 16,498 T 16,498 T 
เจา้หนี*การคา้ T กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 110,011 75,320 108,022 73,966 
เจา้หนี* อื)น T กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 971 979 T T 
เจา้หนี* อื)น T กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 10,508 10,261 7,229 7,265 
เจา้หนี* ค่าซื*อเครื)องจกัร 5,253 447 5,253 447 
ดอกเบี*ยคา้งจ่าย T กิจการที)เกี)ยวขอ้งกนั 5 47 T T 
ดอกเบี*ยคา้งจ่าย T กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 11,338 11,834 11,338 11,834 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย T กิจการที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั 24,275 21,861 23,463 21,656 

รวมเจา้หนี*การคา้และเจา้หนี* อื)น 178,859 120,749 171,803 115,168 

15. หุ้นกู้ระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 N? มีนาคม <:7P N? ธนัวาคม <::8 

  (ตรวจสอบแลว้) 
หุน้กู ้ 1,486,200 1,486,200 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (8,360) (10,420) 

หุน้กู ้T สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 1,477,840 1,475,780 
หกั: ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวที)ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ)งปี (497,627) (496,718) 

หุน้กู ้T สุทธิจากส่วนที)ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในหนึ)งปี 980,213 979,062 
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 ณ วนัที) 31 มีนาคม 2560 ยอดคงเหลือของหุ้นกู้ที)ออกและเสนอขายโดยบริษทัฯจาํนวน 1,486 ล้านบาท 
เป็นหุ้นกูช้นิดระบุชื)อผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ซึ) งเสนอขาย                            
นกัลงทุนในวงจาํกดั หุน้กูด้งักล่าวกาํหนดชาํระดอกเบี*ยทุก N เดือน มีรายละเอียดที)สาํคญัดงันี*  

วนัที)ออกหุน้กู ้ จาํนวนหน่วย 
มูลค่าที)ตราไว้

ต่อหน่วย มูลค่ารวม อตัราดอกเบี*ย วนัครบกาํหนดไถ่ถอน 
 (บาท) (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี)  
?U กมุภาพนัธ์ <::8 500,000 1,000 500 5.5 <P พฤศจิกายน <:60 
30 เมษายน <::8 386,200 1,000 386 5.4 NP เมษายน <:7? 
28 กรกฎาคม <::8 200,000 1,000 200 5.0 30 กรกฎาคม <:61 
5 สิงหาคม <::8 400,000 1,000 400 5.0 5 สิงหาคม <:61 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการเคลื)อนไหวของหุน้กูข้า้งตน้ 

 ภายใตข้อ้กาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที)ของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื)อนไขทางการเงินบาง
ประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินเป็นตน้ 

16. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณขึ*นจากกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉลี)ยทั*งปีที)ประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) N? มีนาคม <:7P และ <::8 สรุปไดด้งันี*  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 36 T T T 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั)วคราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชั)วคราว 4,787 5,986 4,715 6,080 

หกั: รายไดภ้าษีเงินไดร้อตดับญัชีของการดาํเนินงานที)ยกเลิก T 94 T T 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,787 6,080 4,715 6,080 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที(แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 4,823 6,080 4,715 6,080 
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จาํนวนภาษีเงินได้ที) เกี)ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื)นสําหรับงวด                 
สามเดือนสิ*นสุดวนัที) N? มีนาคม <:7P และ <::8 สรุปไดด้งันี*   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที)เกี)ยวขอ้งกบักาํไร                                               

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื)อขาย 17,825 1,267 

17. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั*นพื*นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที)เป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื)น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี)ยถ่วงนํ*าหนกัของหุน้สามญัที)ออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสําหรับงวดสามเดือนสิ* นสุดวนัที)  N? มีนาคม <:7P และ <::8 มีรายละเอียด                         
การคาํนวณดงันี*  

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
กาํไรต่อหุ้น     

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดส่วนที)เป็นของ 
   ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) (12,912) (8,889) 6,667 (2,871) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี)ยถ่วงนํ*าหนกั (พนัหุน้) 563,051 563,051 563,051 563,051 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (0.02) (0.02) 0.01 (0.01) 
กาํไรต่อหุ้นจากการดําเนินงานต่อเนื(อง     
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดส่วนที)เป็นของ 
   ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับาท) (12,912) (7,261) 6,667 (2,871) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี)ยถ่วงนํ*าหนกั (พนัหุน้) 563,051 563,051 563,051 563,051 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท) (0.02) (0.01) 0.01 (0.01) 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

19 

18. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที)นาํเสนอนี*สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที)ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ)าเสมอเพื)อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทั* งนี* ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาํเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริษทัฯ 

 เพื)อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ                        
ตามประเภทของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานที)รายงานทั*งสิ*น N ส่วนงาน ดงันี*   

1. ส่วนงานธุรกิจผลิตอาหารสัตวน์ํ*า 
2. ส่วนงานธุรกิจผลิตอาหารสัตวเ์ลี*ยง 
3. ส่วนงานผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละขาดทุนของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) N? มีนาคม <:7P และ <::8 มีดงัต่อไปนี*  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ*นสุดวนัที) N? มีนาคม 

 ส่วนงานในประเทศ ส่วนงานต่างประเทศ    
 

ส่วนงานธุรกิจ            
ผลิตอาหารสตัวน์ํ*า 

ส่วนงานธุรกิจ                
ผลิตอาหารสตัวเ์ลี*ยง 

ส่วนงานธุรกิจผลิตและ
จาํหน่ายผลิตภณัฑ์

อาหารแปรรูป 

 
ส่วนงานผลิตและ

จาํหน่ายกระแสไฟฟ้า รวมส่วนงาน 
 

ตดัรายการระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายให้ลูกคา้ภายนอก 350 320 45 20 T T 6 T 401 340 T T 401 340 

รวมรายได้ 350 320 45 20 @ @ 6 @ 401 340 @ @ 401 340 

ผลการดําเนินงาน               
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 10 8 1 (3) T T (5) T 6 5 T T 6 5 
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์             5 (4) 
ดอกเบี*ยรับ             9 10 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) อื)น             (6) 3 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             T (3) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน             (22) (12) 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้             (8) (1) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้             (5) (6) 

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนื(อง             (13) (7) 
ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานที)ยกเลิก     T (4)       T (4) 

ขาดทุนสําหรับงวด             (13) (11) 
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19. ภาระผูกพนัและหนี&สินที(อาจเกดิขึ&น 

19.1 สัญญาขายไฟฟ้า 

ณ วนัที) N? มีนาคม <:7P บริษทัยอ่ยหลายแห่งในต่างประเทศมีสัญญาซื*อขายไฟฟ้ากบับริษทัที)ไม่เกี)ยวขอ้งกนั
แห่งหนึ)ง โดยสัญญาดงักล่าวมีอายุ ?: ปี นบัตั*งแต่กาํหนดการเดินเครื)องเชิงพาณิชย ์ปริมาณการซื*อขายและ
ราคาขายไฟฟ้าเป็นไปตามที)ระบุไวใ้นสัญญา  

19.2  สัญญารับบริการนํ&าพุร้อน 

 ณ วนัที) N? มีนาคม <:7P บริษทัย่อยหลายแห่งในต่างประเทศมีภาระผูกพนัตามสัญญารับบริการนํ* าพุร้อน
กับบริษัทที) ไม่ เกี) ยวข้องกันแห่งหนึ) งเป็นจํานวนเงินเดือนละ P.{ ล้านเยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้า                                 
สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ15 ปี นบัตั*งแต่วนัเริ)มจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์  

19.3 สัญญาจ้างบริหารและบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า 

 ณ วนัที)  N? มีนาคม <:7P บริษัทย่อยแห่งหนึ) งในต่างประเทศมีภาระผูกพนัตามสัญญาจ้างบริหารและ
บาํรุงรักษาโรงไฟฟ้ากับบริษทัที)ไม่เกี)ยวข้องกันแห่งหนึ) งเป็นจาํนวนเงินเดือนละ P.? ล้านเยนต่อเดือน                            
ต่อโรงไฟฟ้า สัญญาดงักล่าวมีอายุ 5 ปี นับตั*งแต่ไดรั้บมอบโครงการ โดยสามารถต่อสัญญาไดอี้กครั* งละ                                  
5 ปี ซึ) งมีระยะเวลาสูงสุด 15 ปี ภายใตเ้งื)อนไขเดิม 

19.4 สัญญากาํหนดสิทธิใช้พื&นที( 

 ณ วนัที) N? มีนาคม <:70 บริษทัยอ่ยแห่งหนึ)งในต่างประเทศ มีภาระผูกพนัเกี)ยวกบัสัญญากาํหนดสิทธิใช้พื*นที)
กบับริษทัที)ไม่เกี)ยวข้องกันแห่งหนึ) งเพื)อดาํเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเป็นจาํนวนเงินเดือนละ P.?                                   
ลา้นเยนต่อเดือนต่อโรงงานไฟฟ้า สัญญาดงักล่าวมีอาย ุ21 ปีนบัแต่วนัลงนามในสัญญา 

19.5 ภาระผูกพนัเกี(ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที)  N? มีนาคม <:7P บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงินประมาณ 6 ล้านบาท (N? ธันวาคม <::8:                                  
?> ล้านบาท) ที) เกี)ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร ซื* อและติดตั* งเครื) องจักรและอุปกรณ์ และบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ ?,8?U ล้านเยน (N? ธันวาคม <::8: 1,8?U ล้านเยน)                                  
ที)เกี)ยวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

19.6 ภาระผูกพนัเกี(ยวกบัสัญญาซื&อวตัถุดิบ 

 ณ วนัที) N? มีนาคม <:7P บริษทัฯไม่มีภาระผกูพนัเกี)ยวกบัสัญญาซื*อวตัถุดิบ (N? ธนัวาคม <::8: มีภาระผกูพนั
จาํนวนประมาณ 8 ลา้นเยน) ที)เกี)ยวขอ้งกบัการซื*อวตัถุดิบเพื)อผลิตอาหารสัตวน์ํ*า 

19.7 ภาระผูกพนัเกี(ยวกบัสัญญาเช่าและบริการ 

บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที) เกี)ยวข้องกับการเช่าพื*นที)ในอาคารและสัญญาบริการสําหรับ                            
สิ)งอาํนวยความสะดวกต่างๆ และเช่ายานพาหนะ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั*งแต่ ? ถึง 2 ปี 
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บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั*นตํ)าที)ตอ้งจ่ายในอนาคตทั*งสิ*นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการที)บอกเลิก
ไม่ได ้ดงันี*  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 N? มีนาคม <:7P N? ธนัวาคม <::8 

จ่ายชาํระ   
ภายใน ? ปี 7 7 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน < ปี 3 4 

19.8 การคํ&าประกนั 

 ณ วนัที) 31 มีนาคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือคํ*าประกนัซึ) งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 
8 ลา้นบาท (N? ธันวาคม <::8: U ลา้นบาท) ซึ) งเกี)ยวเนื)องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซึ) งประกอบดว้ย หนงัสือคํ*าประกนัเพื)อคํ*าประกนัการใชไ้ฟฟ้าทั*งจาํนวน 

20. เครื(องมือทางการเงิน 

20.1 ความเสี(ยงจากอตัราแลกเปลี(ยน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของหนี* สินทางการเงินที)เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที)สาํคญัดงันี*  

สกลุเงิน หนี* สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี)ยนเฉลี)ย 

 N? มีนาคม <:7P N? ธนัวาคม <::8 N? มีนาคม <:7P N? ธนัวาคม <::8 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 1 34.45 35.83 
เยน T 3 T 0.31 

บริษทัฯมีสัญญาซื*อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงันี*  

N? มีนาคม <:7P 

สกลุเงิน จาํนวนที)ซื*อ อตัราแลกเปลี)ยนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.9 34.45 T 35.85 28 เมษายน <:7P T 29 กนัยายน 2560 

    
N? ธนัวาคม <::8 

สกลุเงิน จาํนวนที)ซื*อ อตัราแลกเปลี)ยนตามสญัญา วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.7 34.79 T 35.64 14 มีนาคม <:7P T 16 มิถุนายน <:7P 
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20.2 ลาํดับชั&นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที) N? มีนาคม <:7P และ N? ธนัวาคม <::8 บริษทัฯมีสินทรัพยที์)วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดง
ตามลาํดบัชั*นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี*  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั ? ระดบั < ระดบั N รวม 

 

N? มีนาคม 
2560 

N? ธนัวาคม                 
2559 

N? มีนาคม 
2560 

N? ธนัวาคม                 
2559 

N? มีนาคม 
2560 

N? ธนัวาคม                 
2559 

N? มีนาคม 
2560 

N? ธนัวาคม                 
2559 

สินทรัพย์ที(วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื)อคา้          

ตราสารทุน T 1,027,603 T T T T T 1,027,603 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื)อขาย         

ตราสารทุน 1,142,917 T T T T T 1,142,917 T 
ตราสารหนี** T T 158,902 147,307 T T 158,902 147,307 

เงินลงทุนชั)วคราวอื)น         
ตัpวแลกเงิน T T 440,295 600,170 T T 440,295 600,170 

 * ระดบั < การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยใชร้าคามูลค่าหน่วยลงทุนที)ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั*นของมูลค่ายติุธรรม 

21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื)อวนัที) <8 เมษายน 2560 ที)ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ครั* งที) ?/2560 ไดมี้มติอนุมติัการออกและ
เสนอขายหุน้กูข้องบริษทัฯในวงเงินไม่เกิน 2,0PP ลา้นบาท  

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลนี* ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ เมื)อวนัที) ?: พฤษภาคม <:7P 


