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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบ                               
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และ                                           
เฉพำะของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน                  
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                                       
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ                     
จำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุใน
ขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
กำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ความไม่แน่นอนทีม่ีสาระส าคัญทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 1.2 เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 
ตำมท่ีปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวยีนสูงกวำ่
สินทรัพยห์มุนเวยีนเป็นจ ำนวน 699 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ 660 ลำ้นบำท) และมีกำรใชเ้งินในกำรลงทุนต่ำงๆ                               
เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงส่วนใหญ่ของหน้ีสินหมุนเวยีนประกอบดว้ย หุน้กูท่ี้จะถึงก ำหนดไถ่ถอนในไตรมำสท่ีสอง
และสำมของปี 2561 จ ำนวนเงิน 986 ลำ้นบำท และเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินท่ีจะครบก ำหนดช ำระภำยในปี 
2561 จ ำนวน 409 ลำ้นบำท และ 138 ลำ้นเยน (ประมำณ 40 ลำ้นบำท)
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บริษทัฯไดเ้รียกคืนเงินลงทุนอ่ืนในรูปตัว๋แลกเงินแลว้จ ำนวน 80 ลำ้นบำท ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2561 และอยู ่                          
ในระหวำ่งด ำเนินกำรขออนุมติัวงเงินสินเช่ือเพิ่มเติมจำกสถำบนักำรเงินโดยน ำโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อน                            
ใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่นเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนักำรขอกูย้มืเงิน และไดมี้กำรเร่ิมเจรจำในกำรหำแหล่งเงินกูอ่ื้นๆ 
เพิ่มเติม รวมถึงมีแผนท่ีจะขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงเงินทุนท่ีเพียงพอในกำรไถ่ถอนหุ้นกู้
และช ำระคืนเงินกูย้มืและภำระผกูพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด อยำ่งไรก็ตำม ปัจจุบนั บริษทัฯยงัไม่ไดล้งนำมใน
สัญญำกูย้มืเงินใดๆ เพิ่มเติมและยงัมีควำมไม่แน่นอนอยู ่

นอกจำกน้ี ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 20 บริษทัฯผิดเง่ือนไขตำมสัญญำเงินกูร้ะยะสั้น
กบัธนำคำรในประเทศแห่งหน่ึง ไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนดได ้ปัจจุบนั บริษทัฯอยู่
ระหวำ่งเจรจำขอผอ่นผนักบัธนำคำรดงักล่ำว ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่จะไดรั้บกำรผอ่นผนัในท่ีสุด 

เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ดงักล่ำวขำ้งตน้แสดงใหเ้ห็นวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกิด
ขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีขำ้พเจำ้มิไดแ้สดง
ควำมคิดเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ  ำนวนเงินประมำณ 610 ลำ้นบำท) 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 8.1 บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงซ่ึงจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เงินลงทุนในหุ้นดงักล่ำวคิดเป็นประมำณ
ร้อยละ 14 ของหุ้นทุนทั้งหมดของบริษทันั้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นบำงส่วนของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทันั้นดว้ย 
บริษทัฯไดแ้จง้วำ่บริษทัฯไม่มีควำมตั้งใจท่ีจะเขำ้ไปมีส่วนร่วมบริหำรงำนในบริษทันั้น และไม่มีอิทธิพลเหนือ
บริษทัดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินลงทุนดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 610 ลำ้นบำท คิดเป็น                                       
ร้อยละ 44 ของสินทรัพยสุ์ทธิของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงถือเป็นสินทรัพยท่ี์มีควำมเส่ียงกระจุกตวัอยูท่ี่บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเพียงบริษทัเดียว มูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวของบริษทัฯข้ึนอยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนและรำคำ
ตลำดในอนำคตของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว และกำรท่ีบริษทัฯจะตดัสินใจขำยเงินลงทุนน้ี 



3 

2. เงินลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่น (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 
บนัทึกเป็นสินทรัพยป์ระเภทต่ำงๆ เช่น ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เงินจ่ำยล่วงหนำ้                                                  
และค่ำควำมนิยมรวมจ ำนวนเงินสุทธิประมำณ 434 ลำ้นบำท หลงัหกัส ำรองเผื่อกำรดอ้ยค่ำไปแลว้จ ำนวนเงิน
ประมำณ 182 ลำ้นบำท)  

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 12.2 ในระหวำ่งปี 2559 Tluxe Holdings Limited                          
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดล้งทุนซ้ือหุน้สำมญัทั้งหมดของ PPSN Company Limited และ Sumo Power 
Company Limited บริษทัเหล่ำน้ีมีแผนท่ีจะด ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในประเทศ
ญ่ีปุ่น บริษทัฯแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบวำ่โรงผลิตไฟฟ้ำก ำลงัอยูใ่นระหวำ่งกำรก่อสร้ำง และโรงผลิตไฟฟ้ำ     
บำงแห่งยงัไม่มีสัญญำกำรขำยไฟใหก้บัลูกคำ้ ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่ำว
ทั้งหมดรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขำดทุน บริษทัฯไดแ้จง้วำ่มีโรงผลิตไฟฟ้ำ 4 แห่งท่ีด ำเนินกำรแลว้ (2559:                                 
2 แห่ง) ส่วนอีก 8 แห่งอยูใ่นระหวำ่งเตรียมกำรด ำเนินงำน นอกจำกนั้น บริษทัยอ่ยอีกแห่งของกลุ่มบริษทัคือ 
SNS Power Company Limited ไดล้งทุนซ้ือโรงผลิตไฟฟ้ำท่ีด ำเนินงำนแลว้อีก 1 แห่ง ทั้งน้ี เงินลงทุนใน
โครงกำรดงักล่ำวไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยป์ระเภทต่ำงๆในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมจ ำนวนเงินสุทธิประมำณ 
434 ลำ้นบำท หลงัหกัส ำรองเผือ่กำรดอ้ยค่ำไปแลว้จ ำนวนเงินประมำณ 182 ลำ้นบำท กำรจะไดรั้บคืนมูลค่ำ
ของเงินลงทุนดงักล่ำวข้ึนอยูก่บัควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงใหโ้ครงกำรเสร็จสมบูรณ์และผลกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรในอนำคต 

3. เงินลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่น (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 
บนัทึกเป็นสินทรัพยป์ระเภทต่ำงๆ เช่น ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เงินจ่ำยล่วงหนำ้                                                  
และตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วนจ ำนวนเงินประมำณ 750 ลำ้นบำท หลงัหกัส ำรองเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
ไปแลว้จ ำนวนเงินประมำณ 26 ลำ้นบำท และมีกำรจ่ำยค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในกำรซ้ือกิจกำรจ ำนวนเงิน 98 
ลำ้นบำท) 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 12.2.8 (ข) ในระหวำ่งเดือนสิงหำคม 2560 และ
กนัยำยน 2560 Geothermal Power A Company Limited และ Geothermal Power B Company Limited                                 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดล้งทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ โดยกำรเขำ้ซ้ือหุน้
ทั้งหมดของบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่นจ ำนวน 5 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยโรงผลิตไฟฟ้ำ 10 แห่ง โดยมี                             
4 แห่งท่ีเร่ิมด ำเนินกำรแลว้ มูลค่ำเงินลงทุนทั้งหมดประมำณ 835 ลำ้นบำท ปัจจุบนับริษทัฯอยูร่ะหวำ่ง
ด ำเนินกำรใหมี้กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัซ้ือกิจกำร ซ่ึงจะถูก
ด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในระยะเวลำสิบสองเดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือกิจกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) ณ วนัซ้ือกิจกำร บริษทัฯบนัทึกผลแตกต่ำงระหวำ่งตน้ทุนกำร
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงสูงกวำ่มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของบริษทัยอ่ยดงักล่ำวจ ำนวน 248 ลำ้นบำท                                                     
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ไวเ้ป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนภำยใตห้วัขอ้ “ตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมของบริษทัฯ อยำ่งไรก็ตำม ณ วนัส้ินปี บริษทัฯไดท้ดสอบกำรดอ้ยค่ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน
ควำมร้อนใตพ้ิภพทั้ง 10 แห่ง และไดรั้บรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน
จ ำนวน 26 ลำ้นบำท ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินรวมส ำหรับปี 2560 และบนัทึกขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (บริษทัยอ่ย) จ  ำนวน 119 ลำ้นบำท ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี 2560 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้                                
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ                 
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                       
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ไดร้วม
วธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง                              
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรวมธุรกิจ  

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นวรรคขอ้มูลและเหตุกำรณ์ท่ีเนน้ขอ้ 3 และในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 12.2.8 (ข)                                             
ในเดือนสิงหำคม 2560 และเดือนกนัยำยน 2560 บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดซ้ื้อธุรกิจ โดยกำรซ้ือหุน้สำมญัของ
บริษทั 5 แห่ง ซ่ึงประกอบธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนจ ำนวน 835 
ลำ้นบำท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทัได้บนัทึกรำยกำรบญัชีเก่ียวกบักำรซ้ือธุรกิจในเบ้ืองตน้โดยใช้
ประมำณกำรมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดส ำหรับสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีได้มำและหน้ีสินท่ีรับมำจำกกำรวดัมูลค่ำตำมวิธีซ้ือ 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะสรุปผลกำรบนัทึกบญัชีกำรซ้ือธุรกิจให้เสร็จส้ินในระหว่ำงปี 2561 และจ ำนวนเงินของ
รำยกำรท่ีบนัทึกไว ้ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 อำจตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลง ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงให้ควำมส ำคญั
เป็นพิเศษกบัรำยกำรซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินโดยรวม นอกจำกน้ี กำร
ตั้งขอ้สมมติต่ำงๆ ท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในกำรบนัทึกบญัชีกำรซ้ือธุรกิจเร่ิมแรกเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีมี
นัยส ำคญัของผูบ้ริหำรท ำให้เกิดควำมเส่ียงในกำรรับรู้และวดัมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์ระบุได้ท่ีไดม้ำและหน้ีสิน
ท่ีรับมำ รวมถึงส่วนต่ำงในเบ้ืองตน้จำกกำรซ้ือธุรกิจ  
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ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญำซ้ือขำยหุ้น และสอบถำมฝ่ำยบริหำรถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงค์ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรซ้ือดงักล่ำวเพื่อประเมินว่ำรำยกำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมค ำนิยำม
ของกำรรวมธุรกิจภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ
หรือไม่ ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบมูลค่ำกำรซ้ือธุรกิจกบัเอกสำรประกอบกำรซ้ือธุรกิจและกำรจ่ำยเงิน ประเมินว่ำ
มูลค่ำดงักล่ำวสะทอ้นมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้และไม่รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือ
ธุรกิจ ขำ้พเจำ้ได้พิจำรณำวิธีกำรและขอ้สมมติต่ำงๆท่ีส ำคญัท่ีผูบ้ริหำรใช้ในกำรประมำณมูลค่ำท่ีใช้ในกำร
บนัทึกรำยกำรซ้ือธุรกิจในเบ้ืองตน้ ตลอดจนพิจำรณำกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรำยกำรซ้ือธุรกิจในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวม 

โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญีปุ่่น ค่าความนิยมและเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ตำมท่ีกล่ำวในวรรคขอ้มูลและเหตุกำรณ์ท่ีเนน้เก่ียวกบัเงินลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ
ในประเทศญ่ีปุ่น และในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 12.2 และขอ้ 18 กลุ่มบริษทัฯมีกำรลงทุนโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพจ ำนวน 23 แห่ง มูลค่ำตำมบญัชีประมำณ 961 ลำ้นบำท และ ณ วนัท่ี                                               
31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมกิจกำรจ ำนวน 16 ลำ้นบำท และตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงั
ไม่ไดปั้นส่วนจ ำนวน 206 ลำ้นบำท สุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 26 ลำ้นบำท รำยกำรดงักล่ำวแสดงอยูใ่น      
งบกำรเงินรวม นอกจำกน้ี บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (บริษทัยอ่ย) จ ำนวน 1,516 ลำ้นบำท สุทธิ
จำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 271 ลำ้นบำท ซ่ึงแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(บริษทัยอ่ย) ดงักล่ำวใชใ้นกำรลงทุนโครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศญ่ีปุ่น รำยกำรต่ำงๆ ดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน                                  
ท่ีมีสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำ
ของค่ำควำมนิยม โครงกำรโรงไฟฟ้ำในประเทศญ่ีปุ่น และเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (บริษทัยอ่ย) 
เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำจำกมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำร
ตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและกำรประมำณกำรกระแสเงินสดใน
อนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงกำรก ำหนดอตัรำคิดลด ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่ำของค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ รวมถึง          
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (บริษทัยอ่ย) 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัฯเลือกใชโ้ดยกำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรวำ่สอดคลอ้งตำมลกัษณะกำรให้
ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำร
กระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำทั้งหมดท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ                     
โดยกำรเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลต่ำงๆ รวมถึงเปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดกบั                                  
ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสด                            
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ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว และพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเลือกใช้โดยวเิครำะห์
ตน้ทุนทำงกำรเงินถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของอุตสำหกรรม ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
จำกโครงกำรดงักล่ำว นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของ                                   
ค่ำควำมนิยมและตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                                       
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน 
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                              
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร                                     
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้
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• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบ                                
ต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน                                         
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี                                       
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

ศิริรัตน์  ศรีเจริญทรัพย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5419 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภำพนัธ์ 2561 



บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 48,293,144           73,201,823         14,706,837         25,352,874         
เงินลงทนุชัว่คราว 8
   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - เพ่ือคา้ -                           1,027,602,807    -                         1,027,602,807    
   หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด - เผ่ือขาย 308,185,887         147,306,550       308,185,887       147,306,550       
   อ่ืนๆ 110,500,000         600,170,159       110,500,000       600,170,159       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 193,785,735         189,729,424       281,581,436       213,848,638       
สินคา้คงเหลือ 10 217,856,536         222,534,893       217,856,536       222,534,893       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 29,656,199           21,414,883         4,558,464           5,717,700           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 908,277,501         2,281,960,539    937,389,160       2,242,533,621    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 11 7,795,693             7,724,545           7,795,693           7,724,545           
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                           -                         2,999,980           2,999,980           
เงินลงทนุในบริษทัร่วม 13 -                           531,647              -                         -                         
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 14 858,930,463         5,449,590           858,930,463       5,449,590           
ลูกหน้ีระยะยาว 9 -                           -                         -                         -                         
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 72,451,500           61,590,100         1,515,741,792    539,359,740       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 15 10,375,601           10,375,601         10,375,601         10,375,601         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 1,494,455,343      908,688,178       663,222,561       701,879,376       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 123,466,901         75,093,179         10,436,770         8,252,052           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 39,778,083           43,129,444         34,789,025         37,456,194         
ค่าความนิยม 18 16,258,117           19,082,209         -                         -                         
ตน้ทนุการซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน 12.2.8 205,856,070         -                         -                         -                         
เงินจ่ายล่วงหนา้ 19 181,845,408         144,641,330       65,053,590         3,600,000           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 10,463,846           11,041,552         4,753,845           5,182,547           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,021,677,025      1,287,347,375    3,174,099,320    1,322,279,625    

รวมสินทรัพย์ 3,929,954,526      3,569,307,914    4,111,488,480    3,564,813,246    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 408,761,483         -                         408,761,483       -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 21 163,937,528         120,749,437       156,786,127       115,167,978       
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                           1,539,753           -                         -                         
เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 22 40,184,664           -                         40,184,664         -                         
หุ้นกู ้- ส่วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 23 983,829,656         496,717,568       983,829,656       496,717,568       
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว - ส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 1,867,001             918,525              1,867,001           918,525              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,856,172             116,221              1,846,749           -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,274,934             10,015,248         4,186,916           2,848,173           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,607,711,438      630,056,752       1,597,462,596    615,652,244       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ี
   ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 606,493,347         -                         606,493,347       -                         
หุ้นกู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดไถ่ถอนภายในหน่ึงปี 23 258,981,251         979,062,132       258,981,251       979,062,132       
หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 24 3,057,258             1,491,372           3,057,258           1,491,372           
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 60,353,509           127,677,459       59,288,137         126,465,983       
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 25 13,545,242           11,674,288         13,545,242         11,674,288         

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 942,430,607         1,119,905,251    941,365,235       1,118,693,775    

รวมหนีสิ้น 2,550,142,045      1,749,962,003    2,538,827,831    1,734,346,019    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 568,451,520 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 568,451,520         568,451,520       568,451,520       568,451,520       
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 563,050,687 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 563,050,687         563,050,687       563,050,687       563,050,687       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 489,124,511         489,124,511       489,124,511       489,124,511       
ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 41,479,200           41,479,200         41,479,200         41,479,200         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 26 56,845,152           56,845,152         56,845,152         56,845,152         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 424,258,522         673,823,682       573,266,420       679,034,993       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (194,945,591)        (4,977,321)          (151,105,321)      932,684              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,379,812,481      1,819,345,911    1,572,660,649    1,830,467,227    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,929,954,526      3,569,307,914    4,111,488,480    3,564,813,246    
-                           -                         -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(หน่วย: บาท)



ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 1,822,329,930       1,511,287,889       1,790,732,106       1,500,846,772       
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 4,818,750              649,045,278          4,818,750              649,045,278          
ดอกเบ้ียรับ 26,201,527            39,433,118            92,822,746            56,949,044            
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             11,106,503            -                             -                             
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             21,003,504            -                             -                             
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                             -                             -                             6,311,008              
รายไดอ่ื้น 21,515,264            8,305,517              15,876,760            11,213,387            

รวมรำยได้ 1,874,865,471       2,240,181,809       1,904,250,362       2,224,365,489       

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 1,521,676,035       1,295,059,325       1,498,393,566       1,286,143,727       
ค่าใชจ่้ายในการขาย 73,876,477            47,523,322            73,875,787            47,523,322
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 218,667,668          161,287,338          182,010,149          146,962,706
ขาดทุนจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                             -                             118,800,000          152,000,000          
ขาดทุนจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                             -                             -                             104,388,734          
ขาดทุนจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 16 15,098,926            71,100,000            12,072,255            71,100,000
ขาดทุนจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าค่าความนิยม 18 -                             201,000,000          -                             -                             
ขาดทุนจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน 12.2.8 25,577,947            -                             -                             -                             
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 61,560,185            19,116,677            16,867,159            -                             
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 12.2 98,052,877            -                             -                             -                             

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,014,510,115       1,795,086,662       1,902,018,916       1,808,118,489       

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ (139,644,644)         445,095,147          2,231,446              416,247,000          
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 (613,502)                (15,445,802)           -                             -                             

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ (140,258,146)         429,649,345          2,231,446              416,247,000          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (104,974,071)         (73,613,315)           (104,970,215)         (73,556,445)           

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ (245,232,217)         356,036,030          (102,738,769)         342,690,555          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (4,332,943)             (116,319,185)         (3,029,804)             (116,050,789)         

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (249,565,160)         239,716,845          (105,768,573)         226,639,766          

กำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก

ขาดทุนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 12.1.1 -                             (7,402,697)             -                             -                             

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (249,565,160)         232,314,148          (105,768,573)         226,639,766          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร



ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (37,930,265)           (5,910,005)             -                             -                             
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (152,038,005)         6,212,238              (152,038,005)         6,212,238              
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (189,968,270)         302,233                 (152,038,005)         6,212,238              

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                             416,283                 -                             416,283                 
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
    - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                             416,283                 -                             416,283                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (189,968,270)         718,516                 (152,038,005)         6,628,521              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (439,533,430)         233,032,664          (257,806,578)         233,268,287          

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (249,565,160)         239,716,845          (105,768,573)         226,639,766          
   ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                             (2,739,868)             -                             -                             

(249,565,160)         236,976,977          (105,768,573)         226,639,766          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                             (4,662,829)             

-                             (4,662,829)             

(249,565,160)         232,314,148          

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                             -                             
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
   ก  าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (439,533,430)         240,435,361          (257,806,578)         233,268,287          
   ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                             (2,739,868)             -                             -                             

(439,533,430)         237,695,493          (257,806,578)         233,268,287          
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                             (4,662,829)             

-                             (4,662,829)             
(439,533,430)         233,032,664          

-                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 



ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก ำไรต่อหุ้น 30
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.44)                      0.42                       (0.19)                      0.40                       

ก ำไรต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 30
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.44)                      0.43                       (0.19)                      0.40                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 



บริษทั ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560

ส่วนของผูมี้

ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ส่วนไดเ้สียท่ี

การแปลงค่า ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุน จากการเปล่ียนแปลง รวม รวม ไมมี่อ านาจ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูค่า ส่วนทุนจากการจ่าย งบการเงินท่ีเป็น จากการวดัมลูค่าเงินลงทุน สดัส่วนการถือหุ้น องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น ควบคุม รวม

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ในบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 563,050,687            489,124,511            41,479,200              56,845,152              432,752,352            -                               (5,279,554)              3,678,070                (1,601,484)              1,581,650,418         12,450,572              1,594,100,990         

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -                               -                               -                               -                               236,976,977            -                               -                               -                               -                               236,976,977            (4,662,829)              232,314,148            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               -                               416,283                   (5,910,005)              6,212,238                -                               302,233                   718,516                   -                               718,516                   

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               -                               237,393,260            (5,910,005)              6,212,238                -                               302,233                   237,695,493            (4,662,829)              233,032,664            

บริษทัยอ่ยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               11,250,000              11,250,000              

ขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                               -                               -                               3,678,070                -                               -                               (3,678,070)              (3,678,070)              -                               (19,037,743)            (19,037,743)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 563,050,687            489,124,511            41,479,200              56,845,152              673,823,682            (5,910,005)              932,684                   -                               (4,977,321)              1,819,345,911         -                               1,819,345,911         

-                               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 563,050,687            489,124,511            41,479,200              56,845,152              673,823,682            (5,910,005)              932,684                   -                               (4,977,321)              1,819,345,911         -                               1,819,345,911         

ขาดทุนส าหรับปี -                               -                               -                               -                               (249,565,160)          -                               -                               -                               -                               (249,565,160)          -                               (249,565,160)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               (37,930,265)            (152,038,005)          -                               (189,968,270)          (189,968,270)          -                               (189,968,270)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               -                               (249,565,160)          (37,930,265)            (152,038,005)          -                               (189,968,270)          (439,533,430)          -                               (439,533,430)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 563,050,687            489,124,511            41,479,200              56,845,152              424,258,522            (43,840,270)            (151,105,321)          -                               (194,945,591)          1,379,812,481         -                               1,379,812,481         

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ

ก าไรสะสม

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) ทุน รวม
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลคำ่ ส่วนทุนจำกกำรจ่ำย จำกกำรวดัมูลคำ่เงินลงทุน องคป์ระกอบอ่ืน รวม

ท่ีออกและช ำระแลว้ หุน้สำมญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขำย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 563,050,687              489,124,511              41,479,200                56,845,152                451,978,944              (5,279,554)                       (5,279,554)                 1,597,198,940           

ก ำไรส ำหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 226,639,766              -                                       -                                 226,639,766              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 416,283                     6,212,238                        6,212,238                  6,628,521                  

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 227,056,049              6,212,238                        6,212,238                  233,268,287              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 563,050,687              489,124,511              41,479,200                56,845,152                679,034,993              932,684                           932,684                     1,830,467,227           

-                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 563,050,687              489,124,511              41,479,200                56,845,152                679,034,993              932,684                           932,684                     1,830,467,227           

ขำดทุนส ำหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 (105,768,573)             -                                       -                                 (105,768,573)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 (152,038,005)                   (152,038,005)             (152,038,005)             

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -                                 -                                 -                                 -                                 (105,768,573)             (152,038,005)                   (152,038,005)             (257,806,578)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 563,050,687              489,124,511              41,479,200                56,845,152                573,266,420              (151,105,321)                   (151,105,321)             1,572,660,649           

-                                 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ก ำไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บำท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (245,232,217)          356,036,030           (102,738,769)          342,690,555           
บวก ขาดทุนก่อนภาษีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                             (7,453,348)              -                             -                             
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (245,232,217)          348,582,682           (102,738,769)          342,690,555           
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 102,273,563           102,058,708           78,561,768             91,833,660             
   ตดัจ  าหน่ายคา่ธรรมเนียมในการออกตัว๋แลกเงิน -                             1,001,707               -                             1,001,707               
   ตดัจ  าหน่ายคา่ใชจ่้ายในการจดัหาเงินกูแ้ละการออกหุ้นกู้ 9,039,116               7,538,309               9,039,116               7,538,309               
   หน้ีสูญ 2,701,274               2,564,507               2,701,274               2,564,507               
   คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 14,875,177             (1,122,329)              14,875,177             (1,122,329)              
   โอนกลบัการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (2,154,018)              (4,851,832)              (2,154,018)              (4,950,171)              
   ตดัจ  าหน่ายสินคา้คงเหลือ 972,201                  -                             972,201                  -                             
   ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                             (643,042,983)          -                             (643,042,983)          
   ก  าไรจากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                             (2,334,377)              -                             (2,334,377)              
   ก  าไรจากการขายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (4,818,750)              (3,658,703)              (4,818,750)              (3,658,703)              
   ตดัจ  าหน่ายภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 671,108                  -                             671,108                  -                             
   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                             44,079                    -                             44,079                    
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,305,621)              159,201                  (1,740,854)              173,219                  
   ขาดทุนจากคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             118,800,000           152,000,000           
   ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของมูลคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             -                             104,388,734           
   ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 15,098,926             71,100,000             12,072,255             71,100,000             
   ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของคา่ความนิยม -                             201,000,000           -                             -                             
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของตน้ทุนการซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน 25,577,947             -                             -                             -                             
   ก  าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             (11,106,503)            -                             -                             
   คา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือบริษทัยอ่ย 97,938,000             -                             -                             -                             
   ก  าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             (21,003,504)            -                             -                             
   ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 613,502                  15,445,802             -                             -                             
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,870,954               2,951,747               1,870,954               2,796,829               
   เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (122,188)                 (119,240)                 (122,188)                 (119,240)                 
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 50,591,010             25,521,556             7,150,373               (6,816,928)              
   ดอกเบ้ียรับ (26,201,527)            (39,463,199)            (92,822,746)            (56,949,044)            
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 93,927,065             65,639,620             93,923,209             64,528,447             
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 135,315,522           116,905,248           136,240,110           121,666,271           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน/ลูกหน้ีระยะยาว (43,802,429)            (44,063,388)            (43,069,861)            (40,457,461)            
   สินคา้คงเหลือ 5,860,174               124,614,069           5,860,174               126,161,474           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,692,481               3,642,111               1,159,236               4,751,311               
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (93,402)                  (3,730,740)              (242,406)                 (4,684,141)              
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 28,356,755             (37,269,313)            37,108,617             (27,412,101)            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (4,421,573)              8,297,430               1,338,743               814,126                  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                             (561,690)                 -                             (561,690)                 
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 130,907,528           167,833,727           138,394,613           180,277,789           
   จ่ายดอกเบ้ีย (93,247,647)            (41,772,419)            (93,201,453)            (42,465,034)            
   จ่ายภาษีเงินได้ (28,005,912)            (735,068)                 (27,706,779)            (629,542)                 
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 9,653,969               125,326,240           17,486,381             137,183,213           
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (71,148)                  (72,337)                  (71,148)                  (72,337)                  
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                             (54,527,408)            -                             (54,527,408)            
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                             36,796,661             -                             36,796,661             
ซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย (2,474,371,333)       (2,503,263,818)       (2,474,371,333)       (2,503,263,818)       
เงินสดรับจากการขายหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 2,300,407,722        2,220,124,558        2,300,407,722        2,220,124,558        
ลงทุนในเงินลงทุนชัว่คราวอ่ืนเพ่ิมข้ึน (110,602,995)          (1,057,000,000)       (110,602,995)          (1,057,000,000)       
เงินลงทุนชัว่คราวอ่ืนลดลง 601,327,397           841,106,655           601,327,397           677,000,000           
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (15,541,400)            (61,590,100)            (1,095,182,052)       (470,539,460)          
รับช าระคืนเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                             -                             160,000,000           
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                             (119,887,200)          -                             (119,887,200)          
คา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12.2.8) (97,938,000)            -                             -                             -                             
เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 12.2) (760,604,880)          (253,064,561)          -                             (100,000,000)          
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             (23,269,876)            -                             (22,500,000)            
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10,867,072             23,507,778             10,867,072             23,507,778             
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 14,121,858             30,878,142             14,121,858             30,878,142             
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 2,000,000               -                             2,000,000               -                             
ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (163,348,669)          (83,069,769)            (42,951,923)            (28,437,035)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,344,548               848,290                  2,344,548               834,271                  
เงินสดจ่ายช าระเจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ (65,638,668)            -                             (446,907)                 -                             
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,214,054)              (833,798)                 (3,462,813)              (737,498)                 
เงินสดจ่ายล่วงหนา้คา่โรงไฟฟ้า -                             (76,063,774)            -                             -                             
เงินสดจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินทรัพย์ (92,447,814)            (3,600,000)              (61,453,590)            (3,600,000)              
เงินสดจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,416,466)              (64,977,556)            -                             -                             
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 122,188                  119,240                  122,188                  119,240                  
ดอกเบ้ียรับ 22,964,795             31,892,829             24,429,275             27,709,592             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (837,039,847)          (1,115,946,044)       (832,922,701)          (1,183,594,514)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร



บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจดัหำเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 558,200,000           -                             558,200,000           -                             
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (150,000,000)          (139,639,774)          (150,000,000)          (150,000,000)          
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์ลดลง -                             (78,482,500)            -                             (78,482,500)            
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง (1,539,753)              -                             -                             -                             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัลดลง -                             (255,433,180)          -                             (255,109,906)          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 639,605,797           -                             639,605,797           -                             
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 258,586,325           1,663,852,206        258,586,325           1,663,852,206        
ช าระคืนหุ้นกู้ (500,000,000)          (200,000,000)          (500,000,000)          (200,000,000)          
ช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว (1,601,839)              (1,099,112)              (1,601,839)              (1,099,113)              
เงินสดสุทธิจำกกจิกรรมจดัหำเงิน 803,250,530           989,197,640           804,790,283           979,160,687           
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงค่ำงบกำรเงินลดลง (773,331)                 (19,964,460)            -                             -                             
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (24,908,679)            (21,386,624)            (10,646,037)            (67,250,614)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 73,201,823             108,492,622           25,352,874             92,603,488             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                             (13,904,175)            -                             -                             
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี 48,293,144             73,201,823             14,706,837             25,352,874             

-                             -                             -                             -                             
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน
   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนชัว่คราวจากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้
      เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย 1,027,602,807        -                             1,027,602,807        -                             
   โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนชัว่คราวจากเงินทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย
      เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ -                             270,599,000           -                             270,599,000           
   การเปล่ียนแปลงรายการเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
      เน่ืองจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             220,820,280           -                             220,820,280           
   รายการซ้ือบริษทัยอ่ยโดยการจ่ายช าระล่วงหนา้ -                             -                             -                             13,750,000             
   รายการซ้ือโรงไฟฟ้าโดยการจ่ายช าระล่วงหนา้ 76,141,598             -                             -                             -                             
   รายการซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการจ่ายช าระล่วงหนา้ 46,029,137             -                             -                             -                             
   รายการซ้ือสินทรัพยท่ี์ยงัไม่ไดจ่้ายช าระ 4,408,884               446,907                  4,408,884               446,907                  
   สินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ัญญาเช่าระยะยาว 3,942,000               1,115,300               3,942,000               1,115,300               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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บริษัท ไทยลกัซ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตว์น ้ ำและสัตว์เล้ียง ท่ีอยู่ตำมท่ี            
จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 69/5 หมู่ท่ี 5 ถนนพระรำม 2 (กม. 71) ต ำบลบำงขนัแตก อ ำเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรสงครำม 

1.2  ข้อสมมติทำงกำรบัญชี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่ำสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นจ ำนวน 699                                 
ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ 660 ลำ้นบำท) และมีกำรใชเ้งินในกำรลงทุนต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงส่วนใหญ่
ของหน้ีสินหมุนเวียนประกอบด้วย หุ้นกู้ท่ีจะถึงก ำหนดไถ่ถอนในไตรมำสท่ีสองและสำมของปี 2561 
จ  ำนวนเงิน 986ลำ้นบำท และเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินท่ีจะครบก ำหนดช ำระภำยในปี 2561 จ ำนวน 409 
ลำ้นบำท และ 138 ลำ้นเยน (ประมำณ 40 ลำ้นบำท) ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดเ้รียกคืนเงินลงทุนอ่ืนใน                       
รูปตัว๋แลกเงินแล้วจ ำนวน 80 ล้ำนบำท ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2561 และอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรขออนุมติั
วงเงินสินเช่ือเพิ่มเติมจำกสถำบนักำรเงินโดยน ำโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่นเป็น
หลกัทรัพยค์  ้ำประกนักำรขอกูย้มืเงิน และไดมี้กำรเร่ิมเจรจำในกำรหำแหล่งเงินกูอ่ื้นๆ เพิ่มเติม รวมถึงมีแผน
ท่ีจะขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย เพื่อให้ไดม้ำซ่ึงเงินทุนท่ีเพียงพอในกำรไถ่ถอนหุ้นกูแ้ละช ำระคืน
เงินกูย้ืมและภำระผูกพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด อยำ่งไรก็ตำม ปัจจุบนั บริษทัฯยงัไม่ไดล้งนำมในสัญญำ
กูย้ืมเงินใดๆ เพิ่มเติม สถำนกำรณ์ดงักล่ำวแสดงให้เห็นวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมำกเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม 
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือมัน่วำ่สำมำรถจดัหำเงินทุนเพิ่มเติมไดเ้พียงพอในกำรด ำเนินงำนและช ำระภำระ
ผูกพนัในอนำคตเม่ือถึงก ำหนด ดงันั้น ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจึงเช่ือวำ่กลุ่มบริษทัจะสำมำรถด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง งบกำรเงินน้ีจึงถูกจดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง กำรบนัทึก
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจึงเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีว่ำกลุ่มบริษทัจะสำมำรถขำยสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินได้
ตำมปกติธุรกิจ  
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี         
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี            
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ไทยลกัซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ำกดั (มหำชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน  
ในประเทศ 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ     
บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั จ ำหน่ำยวตัถุดิบอำหำรสัตว ์ ไทย 100 100 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ  ำกดั ลงทุนในธุรกิจพลงังำน ไทย 100 100 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย 
   บริษัท ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด 

    

Tluxe Investments Limited ลงทุนในธุรกิจพลงังำน สำธำรณรัฐมอริเชียส 100 100 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  
   Tluxe Investments Limited 

    

Tluxe Holdings Limited ลงทุนในธุรกิจพลงังำน เขตบริหำรพิเศษ
ฮ่องกง 

100 100 

Geothermal Power A Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจพลงังำน เขตบริหำรพิเศษ
ฮ่องกง 

100 - 

Geothermal Power B Co., Ltd. ลงทุนในธุรกิจพลงังำน เขตบริหำรพิเศษ
ฮ่องกง 

100 - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  
   Tluxe Holdings Limited 

    

PPSN Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น - 100 
Sumo Power Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal  
   Power Station No.1 Liaison Company 

ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 - 

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

ญ่ีปุ่ น 100 - 
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ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน  
ในประเทศ 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Geothermal  
   Power A Co., Ltd. 

    

Fino Binary Power Plant LLC. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 - 
NIS Binary Power Plant LLC. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 - 
Lena Power Station No.1 LLC. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Geothermal  
   Power B Co., Ltd. 

    

PPSN Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 - 
SNS Power Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 - 
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 
   LLC. 

ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 - 

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  
   PPSN Co., Ltd. 

    

Otomeyama Energy Co., Ltd ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น - 100 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย  
   Sumo Power Co., Ltd. 

    

Otomeyama Energy Co., Ltd ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 - 
S-Power Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น 100 100 
SNS Power Co., Ltd. ธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ ญ่ีปุ่ น - 100 

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร 
“ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของ                         
ผูถื้อหุน้ 
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ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัได้ถูกตดัออกจำก       
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำม
และกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำ
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับกำรเปิดเผย
ขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญั
ของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำให้กับผูซ้ื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำ                       
โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 
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 รายได้จากการขายไฟฟ้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำรับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส ำคญัให้กบัผูซ้ื้อแล้ว 
ตำมปริมำณไฟฟ้ำท่ีจ่ำยจริงและตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำซ้ือขำย รำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำแสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำในใบก ำกบัภำษีโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

รายได้ค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

 ค่าเช่ารับ 

 ค่ำเช่ำรับจะบนัทึกเป็นรำยไดต้ำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำเช่ำ โดยถือตำมเกณฑสิ์ทธิ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2  เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร     
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวธีิเขำ้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกว่ำ รำคำทุนดงักล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกล้เคียงกบัตน้ทุนจริง และประกอบดว้ย
ตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบ วสัดุหีบห่อ วสัดุส้ินเปลืองและอะไหล่เคร่ืองจกัรแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิ                       
ท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม                                                
ของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่ำวบนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน   
เม่ือไดจ้  ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี                 
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 มูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำร
สุดทำ้ยของปี ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล
ปรับด้วยค่ำควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจะปรับมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน                            
ผลแตกต่ำงระหวำ่งรำคำตำมบญัชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
หลงัจำกนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
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 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีเป็นอำคำรค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีเป็นท่ีดิน 

บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์นส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี  

 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 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดั
รำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำร
เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม 
(ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำย
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน 
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดั มีดงัน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 10 ปี 3 ปี 
สิทธิบตัร   8 ปี     - 
สิทธิน ้ำพุร้อน     - 15 ปี 
สิทธิในสัญญำขำยไฟฟ้ำ     - 15 - 16 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับซอฟตแ์วร์ระหวำ่งติดตั้ง 

4.9 ค่ำควำมนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวำ่มูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มำสูงกว่ำตน้ทุนกำรรวม
ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำม
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด)ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
ประโยชน์เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร และบริษทัฯจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)                            
หำกมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี บริษทัฯจะ
รับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และบริษทัฯไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

4.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยหรือถูกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่
ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหำร
ส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย 
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4.11 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำยำนพำหนะท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือ
เป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำ
หรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำม
สัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยุกำร
ใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ  

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน         
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ 
และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย ์บริษัทฯและบริษทัย่อย
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำ
ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสด
ตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู ่ในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสม
กบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนใน
กำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกับผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถ
ต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้ ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ย
ค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ตอ้งไม่
สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยรำคำท่ีตีใหม่ กำรกลบัรำยกำรส่วนท่ีเกินกวำ่มูลค่ำตำม
บญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพยเ์พิ่ม 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ
เกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำว
เป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริษัทฯจดัให้มีโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและ
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน 

4.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยำกรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนั
นั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.16 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณท์ทีช่ ำระด้วยตรำสำรทุน 

 บริษทัฯบนัทึกโครงกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัให้สิทธิ ตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น โดย
บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมระยะเวลำให้ไดรั้บสิทธิซ้ือหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็น
เกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดงักล่ำว ต้องใช้ดุลยพินิจในกำรวดัมูลค่ำ 
รวมทั้งสมมติฐำนต่ำงๆท่ีเหมำะสม เช่น อำยุของสิทธิซ้ือหุ้น ควำมผนัผวนของรำคำหุ้น และอตัรำเงินปันผล 
เป็นตน้ 

4.17 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีต้องเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้ ง              
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 บริษทัฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือ
บำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.18 ตรำสำรอนุพนัธ์ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีตำมสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้จะถูกแปลงค่ำตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดงักล่ำวจะถูก
บนัทึกใน ส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท ำสัญญำจะถูกตดัจ ำหน่ำยดว้ย
วธีิเส้นตรงตำมอำยขุองสัญญำ 

4.19 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ี
สำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ 
ทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และเงินลงทุน
ทัว่ไปเม่ือมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมี
ข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ กำรท่ีจะสรุปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญหรือเป็นระยะ
เวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินให้กู้ยืม 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินให้กู ้ยืม ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร                          
ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกเงินให้กู ้ยืม โดยกำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหน้ีแต่ละรำย และ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนจำกผลประกอบกำรของลูกหน้ี ประสบกำรณ์ในกำรเรียกเก็บหน้ีจำกลูกหน้ี
และสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่ำควำมนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำก
สินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำร
ค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อ่ืนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลง
ในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2560 2559 2560 2559  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย       
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยวตัถุดิบ - - - 1 รำคำตน้ทุนเฉล่ียบวกก ำไร

ขั้นต ่ำร้อยละ 6 ต่อปี 
ค่ำเช่ำรับ - - - 3 รำคำตำมสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับ - - 69 20 อตัรำร้อยละ 3 - 8 ต่อปี 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 2 - - - อตัรำร้อยละ 3 ต่อปี 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขำยสินคำ้ 213 - 213 - ตน้ทุนบวกอตัรำตำมสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับ 18 22 18 22 อตัรำร้อยละ 5 - 7 ต่อปี 
ซ้ือวตัถุดิบ 77 - 77 - รำคำตลำด 
ค่ำท่ีปรึกษำ 2 - 2 - รำคำตำมสญัญำ 
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 ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
เงนิลงทุนช่ัวครำวอ่ืน - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ร่วมกนัและบริษทัฯ 
   เป็นผูถื้อหุน้รำยหน่ึง) - 450,000 - 450,000 

รวมเงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 450,000 - 450,000 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 95,186 26,434 
บริษทัร่วม 3,406 605 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรร่วมกนั) 16 - - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรและผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 11,730 - 11,730 - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ผูถื้อหุน้ร่วมกนัและบริษทัฯ 
   เป็นผูถื้อหุน้รำยหน่ึง) - 571 - 571 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (กรรมกำรของบริษทัยอ่ย) - 1 - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,152 1,177 106,916 27,005 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 21)     
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรร่วมกนั) 5 47 - - 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรและผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 4,250 - 4,250 - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมกำรของบริษทัยอ่ย) 1,179 979 - - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,434 1,026 4,250 - 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ยอดคงค้ำงของเงินให้กู ้ยืมของบริษัทฯแก่กิจกำรท่ี เก่ียวข้องกัน ณ ว ันท่ี  31 ธันวำคม 2560 และ                                                      
กำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 
2560 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ผลต่ำงจำก 
กำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงิน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่   

31 ธนัวำคม 
2560 

M-Luxe Energy Co., Ltd. บริษทัร่วม 61,590 15,541 (4,679) 72,452 

รวม  61,590 15,541 (4,679) 72,452 
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เงินให้กู ้ยืมแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันมีอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 ต่อปี และก ำหนดช ำระเรียกคืนในเดือน
สิงหำคม 2561 และเดือนมีนำคม 2563 อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯไม่คำดวำ่จะมีกำรเรียกช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืแก่
บริษัทร่วมในเดือนสิงหำคม 2561 จึงจัดประเภทเงินให้กู ้ยืมดังกล่ำวเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใน                     
งบกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 
2560 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวำคม 
2560 

บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 166,659 - - 166,659 
PPSN Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 440,972 502,868 (345,054) 598,786 
Sumo Power Co., Ltd. บริษทัยอ่ย 83,729 - - 83,729 
Geothermal Power A Co., Ltd. บริษทัยอ่ย - 557,619 - 557,619 
Geothermal Power B Co., Ltd. บริษทัยอ่ย - 375,939 - 375,939 
P Green Energy Co., Ltd. บริษทัยอ่ย - 3,810 - 3,810 
รวม  691,360 1,440,236 (345,054) 1,786,542 

หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ  (152,000) (118,800) - (270,800) 

เงินใหกู้ย้มื - สุทธิ  539,360 1,321,436 (345,054) 1,515,742 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินให้กูย้ืมเพื่อลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ท่ีประเทศ
ญ่ีปุ่น เงินให้กู ้ยืมดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3 - 8 ต่อปี และก ำหนดช ำระคืนเม่ือทวงถำม อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทฯไม่คำดว่ำจะมีกำรเรียกช ำระคืนเงินให้กู ้ยืมดังกล่ำวภำยใน 1 ปี บริษัทฯจึงจดัประเภทเงินให้กู ้ยืม
ดงักล่ำวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบกำรเงิน 

ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 12.2.8 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ประเมิน                             
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนจำกมูลค่ำจำกกำรใช้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ดว้ยวิธี
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บและค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั พบว่ำ 
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของเงินให้กูย้ืม บริษทัฯจึงพิจำรณำบนัทึกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ
ของเงินให้กู ้ยืมดงักล่ำวจ ำนวน 119 ลำ้นบำท ในก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (2559: 152 ลำ้นบำท) 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และกำรเคล่ือนไหว
ของเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

เงินกูย้ืม ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

1 มกรำคม 2560 ลดลงระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี                     

31 ธนัวำคม 2560 
Dual Energy Co., Ltd. กรรมกำรร่วมกนั 1,540 (1,540) - 

รวม  1,540 (1,540) - 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 19 16 14 12 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1 1 1 1 
รวม 20 17 15 13 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรข้ำงต้นได้รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรของส่วนกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวน 0.5 ลำ้นบำท 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 141 351 105 347 
เงินฝำกธนำคำร 48,152 72,851 14,602 25,006 
รวม 48,293 73,202 14,707 25,353 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหวำ่งร้อยละ 0.0 ถึง 0.5 ต่อปี (2559: ร้อยละ 
0.0 ถึง 0.5 ต่อปี) 
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8. เงินลงทุนช่ัวครำว 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ - มูลค่ำยติุธรรม - 1,027,603 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย - รำคำทุน 307,522 146,142 
บวก: ส่วนเกินทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน 664 1,165 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย - มูลค่ำยติุธรรม 308,186 147,307 
อ่ืนๆ 110,500 600,170 

รวม 418,686 1,775,080 

8.1 ในปี 2558 บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทั                       
ท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ โดยหุ้นสำมญัของบริษทัดงักล่ำวจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ                                              
เงินลงทุนในหุ้นดงักล่ำวคิดเป็นประมำณร้อยละ 14 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทันั้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นบำงส่วน
ของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทันั้นดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯไม่มีควำมตั้งใจท่ีจะเขำ้ไปมีส่วนร่วมบริหำรงำน
ในบริษทันั้นและไม่มีอิทธิพลเหนือบริษทัดงักล่ำว เงินลงทุนน้ีแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 
ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติให้โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน
ชัว่ครำวดงักล่ำวจำกหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ บริษทัฯไดป้รับมูลค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำว
ใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนดงักล่าวแสดงมูลค่ายุติธรรมจ านวน 938 ล้านบาท และบริษทัฯรับรู้
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการตีราคาหลกัทรัพยด์งักล่าว (โดยค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของหุ้น                              
ในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2559) เป็นจ านวนเงิน 653 ลา้นบาท ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนส าหรับปี 2559  
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 ในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2560 บริษทัฯพิจำรณำจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่กลบัเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย
และถือเป็นเงินลงทุนระยะยำวตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 เป็นตน้ไป เน่ืองจำกในรอบระยะเวลำเกือบ 1 ปีท่ี
ผำ่นมำนบัจำกกำรจดัประเภทใหม่ มีกำรซ้ือขำยหุน้น้ีในปริมำณท่ีต ่ำและไม่สม ่ำเสมอ ซ่ึงประเมินแลว้ท ำให้
ขำดหลกัฐำนสนบัสนุนกำรจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ บริษทัฯจึงรับรู้ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำก
กำรตีรำคำหลกัทรัพยด์งักล่ำวในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 จ ำนวนประมำณ 192 ล้ำนบำท 
(สุทธิจำกผลกระทบของกำรท่ีบริษทัดงักล่ำวออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัในไตรมำสท่ีสอง
ของปีปัจจุบนั) ในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยอิงจำกผลต่ำงของรำคำ
เสนอซ้ือหลงัสุดของหุ้นดงักล่ำว ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2559 คือ 21.7 บำทต่อหุ้น และรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด 
ณ วนัส้ินปี 2560 คือ 14.1 บำทต่อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เงินลงทุนดงักล่ำวแสดงมูลค่ำยุติธรรม
จ ำนวน 610 ลำ้นบำท ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 14 

 นอกจำกน้ี ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี 2560 บริษทัฯพิจำรณำจดัประเภทเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของ
บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดจำกหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้เป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยและถือเป็นเงินลงทุนระยะยำว
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 เป็นตน้ไป บริษทัฯรับรู้ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกกำรตีรำคำหลกัทรัพย์
ดงักล่ำวในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ  ำนวนประมำณ 12 ลำ้นบำท (สุทธิจำกผลกระทบของ
กำรท่ีบริษทัดงักล่ำวออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัในไตรมำสท่ีหน่ึงและไตรมำสท่ีสำมของปี
ปัจจุบนั) โดยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงผ่ำนงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยอิงผลต่ำงของรำคำ
เสนอซ้ือหลงัสุดของหุ้นดงักล่ำว ณ วนัท่ี 30 ธันวำคม 2559 และรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินปี 2560 ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เงินลงทุนดงักล่ำวแสดงมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวน 75 ลำ้นบำท ตำมท่ีเปิดเผยในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 14 

8.2  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เงินลงทุนชั่วครำวอ่ืนเป็นตัว๋แลกเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.4 และ 5.9 ต่อปี                                                     
ตัว๋แลกเงินดงักล่ำวจ ำนวน 450 ลำ้นบำท เป็นตัว๋แลกเงินของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ ตัว๋แลกเงินน้ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั ซ่ึงในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2560 
บริษัทท่ี เก่ี ยวข้องกันได้จ่ำยคืนตั๋วแลกเงินเม่ือถึงก ำหนดให้แก่บริษัทฯเป็นจ ำนวน 120 ล้ำนบำท                            
และบริษทัฯไดล้งทุนในตัว๋แลกเงินของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ีเพิ่มอีก 30 ลำ้นบำท ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัฯ                                
มีกำรขยำยก ำหนดช ำระคืนให้แก่บริษทัดงักล่ำวเม่ือครบก ำหนดช ำระคืนเป็นจ ำนวนหลำยคร้ัง ในระหว่ำง                       
ไตรมำสท่ี 3 ของปี 2560 บริษทัฯไดรั้บช ำระเงินคืนตัว๋แลกเงินดงักล่ำวจ ำนวน 165 ลำ้นบำท และในระหวำ่ง
ไตรมำสท่ี 4 ของปี 2560 บริษทัฯไดรั้บช ำระเงินคืนตัว๋แลกเงินส่วนท่ีเหลือทั้งจ  ำนวนแลว้ 

 นอกจำกน้ี บริษัทฯยงัได้ลงทุนในตัว๋แลกเงินของบริษัทอ่ืนโดยมียอดคงค้ำง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 
จ ำนวน 150 ล้ำนบำท ซ่ึงในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี 2560 บริษทัฯได้รับช ำระคืนตัว๋แลกเงินเพียง 70                           
ลำ้นบำท ส่วนท่ีเหลืออีกจ ำนวน 80 ลำ้นบำท มีกำรขยำยก ำหนดช ำระคืนให้แก่บริษทัดงักล่ำวเม่ือครบก ำหนด
ช ำระคืนเป็นจ ำนวนหลำยคร้ัง นอกจำกน้ี ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 4 ของปี 2560 บริษทัฯไดล้งทุนในตัว๋แลกเงิน
ของบริษทัอ่ืนอีกแห่งหน่ึงจ ำนวน 30 ล้ำนบำท ท ำให้มียอดคงคำ้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เป็นจ ำนวน                               
110 ล้ำนบำท ตั๋วแลกเงินดังกล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.4 ต่อปี และ 6.3 ต่อปี ตั๋วแลกเงินเหล่ำน้ีไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้ ำประกนั ต่อมำในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 บริษทัฯได้รับช ำระคืนตัว๋แลกเงินจ ำนวน                         
80 ลำ้นบำท เรียบร้อยแลว้ 
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 บริษทัฯพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรช ำระคืนตัว๋แลกเงินขำ้งต้นเน่ืองจำกตอ้งกำรบริหำรสภำพคล่องของ
บริษทัฯซ่ึงอยู่ระหว่ำงรอก ำหนดกำรใช้เงินตำมแผนกำรใช้เงินในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน                       
ใต้พิภพ ทั้ งน้ีบริษัทฯประเมินเครดิตของผู ้ออกตั๋วแลกเงินเหล่ำน้ีแล้ว และเช่ือว่ำจะได้รับช ำระคืน                   
ตัว๋แลกเงินทั้งหมดในอนำคตโดยไม่มีกำรผดินดัช ำระคืน 

8.3 ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัฯขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยมูลค่ำตำมบญัชี 2,144 ลำ้นบำท (2559: 2,220 
ลำ้นบำท) และรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยสุทธิจำกภำษีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนจ ำนวน 2 ลำ้นบำท (2559:                              
3 ล้ำนบำท) ทั้ งน้ี  จ ำนวนดังกล่ำวได้รวมก ำไรท่ีโอนมำจำกรำยกำรก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน                                      
ในหลักทรัพยเ์ผื่อขำยสุทธิจำกภำษีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในระหว่ำงปีจ ำนวน 0.5 ล้ำนบำท (2559: 0.6                              
ลำ้นบำท) 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น/ลูกหนีร้ะยะยำว 

9.1 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 11,730 - 11,730 - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,730 - 11,730 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 140,033 139,406 136,064 137,698 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน  29,445 23,505 29,445 23,505 
3 - 6 เดือน 17,770 1,244 17,770 1,244 
6 - 12 เดือน 8,082 2,710 8,082 2,710 
มำกกวำ่ 12 เดือน 228 1,347 228 1,347 

รวม 195,558 168,212 191,589 166,504 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (17,195) (4,679) (17,195) (4,679) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 178,363 163,533 174,394 161,825 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 190,093 163,533 186,124 161,825 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน - 24,989 - 24,989 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 916 161 1,997 2,108 
ลูกหน้ีกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 140 - 140 - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,506 1,016 93,189 24,897 
ดอกเบ้ียคำ้งรับจำกกิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 131 30 131 30 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 3,693 26,196 95,457 52,024 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 193,786 189,729 281,581 213,849 

9.2 ลูกหนีร้ะยะยำว 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีระยะยำวมูลค่ำ 58 ล้ำนบำท (2559: 55 ล้ำนบำท) เป็นลูกหน้ีกำรค้ำหลำยรำยซ่ึง                                          
คำ้งช ำระเป็นเวลำนำนและอยู่ในระหวำ่งด ำเนินคดีของบริษทัฯ บริษทัฯตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ
ลูกหน้ีดงักล่ำวโดยค ำนึงถึงรำคำขำยทอดตลำดของหลกัประกนัหรือมูลค่ำหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 บริษทัฯไดต้ั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ ำนวน 58 ลำ้นบำท (2559: 55 ลำ้นบำท) 

10. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  รำยกำรปรับลดรำคำทุน   
 รำคำทุน ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 42,006 49,397 (2,893) (4,400) 39,113 44,997 
วตัถุดิบ 124,423 103,007 (118) (1,583) 124,305 101,424 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 18,750 40,844 - - 18,750 40,844 
ภำชนะบรรจุหีบห่อและ        
วสัดุส้ินเปลือง 17,215 16,083 (2,248) (3,448) 14,967 12,635 

อะไหล่เคร่ืองจกัร 29,363 29,258 (8,641) (6,623) 20,722 22,635 

รวม 231,757 238,589 (13,900) (16,054) 217,857 222,535 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯมีกำรบันทึกกำรกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ ำนวน  2                    
ลำ้นบำท โดยน ำไปหกัจำกตน้ทุนขำย (2559: 5 ลำ้นบำท) 
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11. เงินฝำกธนำคำรทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝำกประจ ำซ่ึงบริษทัฯไดน้ ำไปค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 

12. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 
ของเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวธีิรำคำทุน - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัทฯ           
บริษทั ทีลกัซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ ำกดั 3,000 3,000 100 100 3,000 3,000 - - 3,000 3,000 
บริษทั ทีลกัซ์ พำวเวอร์ จ  ำกดั 100,000 100,000 100 100 100,000 100,000 (100,000) (100,000) - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย 
   บริษทัฯ - สุทธิ     103,000 103,000 (100,000) (100,000) 3,000 3,000 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดยบริษัท 
   ทีลักซ์ พำวเวอร์ จ ำกัด           
Tluxe Investments Limited 10* 10* 100 100 - - - - - - 
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย Tluxe 
   Investments Limited           
Tluxe Holdings Limited 10* 10* 100 100 - - - - - - 
Geothermal Power A Co., Ltd. 10* - 100 - - - - - - - 
Geothermal Power B Co., Ltd. 10* - 100 - - - - - - - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Tluxe 
   Holdings Limited           
PPSN Co., Ltd. - 12,000** - 100 - - - - - - 
Sumo Power Co., Ltd. 1,000** 1,000** 100 100 - - - - - - 
Beppu Tsurumi Onsen Geothermal 
   Power Station No.1 Liaison Company 10** - 100 - - - - - - - 
P Green Energy Co., Ltd. 1,000** - 100 - - - - - - - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Geothermal 
   Power A Co., Ltd.           
Fino Binary Power Plant LLC. 10** - 100 - - - - - - - 
NIS Binary Power Plant LLC. 10** - 100 - - - - - - - 
Lena Power Station No.1 LLC. 5,000** - 100 - - - - - - - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย Geothermal 
   Power B Co., Ltd.           
PPSN Co., Ltd. 12,000** - 100 - - - - - - - 
SNS Power Co., Ltd. 500** - 100 - - - - - - - 
Dual Energy Binary - Power Plant No.1 
   LLC. 100** - 100 - - - - - - - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย 
   PPSN Co., Ltd.           
Otomeyama Energy Co., Ltd. - 500** - 100 - - - - - - 
บริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย 
   Sumo Power Co., Ltd.           
Otomeyama Energy Co., Ltd 500** - 100 - - - - - - - 
S-Power Co., Ltd. 500** 500** 100 100 - - - - - - 
SNS Power Co., Ltd. - 500** - 100 - - - - - - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     103,000 103,000 (100,000) (100,000) 3,000 3,000 
* หน่วย: พนัเหรียญสหรัฐ 
** หน่วย: พนัเยน 
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12.1 บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยตรง 

12.1.1 บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้จ  ำหน่ำยเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษทั นิปปอน ฟู้ด โปรดกัส์ จ  ำกดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นอยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 55 ของหุ้นสำมญั
ทั้งหมด ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีมูลค่ำกำรซ้ือขำยจ ำนวนเงินประมำณ 34 ลำ้นบำท 
โดยบริษัทฯได้ลงนำมในสัญญำจะซ้ือจะขำยหุ้นกับผู ้ซ้ือเพื่อท ำธุรกรรมดังกล่ำวข้ำงต้นเม่ือวนัท่ี                                   
15 กรกฎำคม 2559 และไดรั้บช ำระเงินค่ำหุ้นร้อยละ 50 ในวนัเดียวกนั ส่วนท่ีเหลือผูซ้ื้อขอแบ่งช ำระเป็น
จ ำนวนหกงวด เร่ิมงวดแรกในเดือนพฤศจิกำยน 2559 โดยคิดดอกเบ้ียจ่ำยล่ำช้ำในอตัรำร้อยละ 5 ต่อปี 
บริษทัฯจะท ำกำรโอนหุ้นส่วนท่ีเหลือเม่ือไดรั้บเงินครบตำมสัญญำ ในระหวำ่งไตรมำสสองของปีปัจจุบนั 
ผูซ้ื้อไดช้ ำระเงินค่ำหุน้ครบถว้นแลว้ และบริษทัฯโอนหุน้ส่วนท่ีเหลือใหก้บัผูซ้ื้อเรียบร้อยแลว้ 

รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในส่วนงำนท่ียกเลิก
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวำคม 2559 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 145,153 
รำยไดอ่ื้น 680 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (134,697) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย (3,285) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (14,244) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (1,060) 
รำยไดภ้ำษีเงินได ้ 50 

ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก (7,403) 

12.1.2 บริษัท ทลีกัซ์ พำวเวอร์ จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2559 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อย ภำยใตช่ื้อบริษทั ทีลกัซ์     
พำวเวอร์ จ  ำกดั เพื่อลงทุนในธุรกิจพลงังำน โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้ำนบำท (หุ้นสำมญั 10 ลำ้นหุ้น                 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท) บริษทัฯมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 100 บริษทัฯไดจ่้ำย
ช ำระค่ำหุ้นจ ำนวน 100 ลำ้นบำทแลว้ และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนหุ้นทุนช ำระแลว้กบักระทรวงพำณิชย์
เรียบร้อยแลว้ 
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ในปี 2559 บริษัทฯประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษทั ทีลักซ์ พำวเวอร์ จ  ำกัด                         
จำกมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพยด์ว้ยวิธีประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บและ
ค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั ซ่ึงผลกำรประเมินพบวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี 
ดงันั้น บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 100 ลำ้นบำท ในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี 2559 

12.2 บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯถือหุ้นโดยอ้อม 

12.2.1 Tluxe Investments Limited 

เม่ือวนัท่ี 12 เมษำยน 2559 บริษัท ทีลักซ์ พำวเวอร์ จ  ำกัด ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้ งบริษัทย่อย                            
ในสำธำรณรัฐมอริเชียส ภำยใตช่ื้อ Tluxe Investments Limited เพื่อเขำ้ลงทุนในธุรกิจพลงังำน โดยมีทุน                       
จดทะเบียน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ (หุ้นสำมญั 100 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกำ) 
โดยบริษทัยอ่ยมีสัดส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 100 

12.2.2 Tluxe Holdings Limited 

เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2559 Tluxe Investments Limited ได้เขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัของ Tluxe Holdings Limited    
ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในเขตบริหำรพิเศษฮ่องกงเพื่อเขำ้ลงทุนในธุรกิจพลงังำน เป็นจ ำนวน 100 หุ้น มูลค่ำ                     
ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกำ รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ (0.3 ลำ้น
บำท) คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 100  

12.2.3 PPSN Company Limited 

(ก) เม่ือว ันท่ี  11 พฤษภำคม 2559 บริษัทฯได้ลงทุนซ้ือหุ้นสำมัญทั้ งหมดของ PPSN Company Limited                              
ซ่ึ งประกอบ ธุรกิจพลังงำนควำม ร้อนใต้พิ ภพในประเทศญ่ี ปุ่น เป็นจ ำนวน เงินประมำณ  280                            
ล้ำนเยน (90 ล้ำนบำท ) และในเดือนมิถุนำยน 2559 บริษัทฯโอนขำยหุ้นสำมัญทั้ งหมดของ PPSN 
Company Limited ให้แก่  Tluxe Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯเป็นจ ำนวนเงิน 90                                           
ล้ำนบำท ดังนั้ น บริษัทฯจึงถือว่ำ PPSN Company Limited เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทตั้ งแต่วนัท่ี                                 
11 พฤษภำคม 2559 เป็นตน้ไป  

 งบกำรเงินของ PPSN Company Limited ได้ถูกรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ                          
มีอ ำนำจควบคุมเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2559 โดยมีรำยละเอียดกำรซ้ือกิจกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ ณ วนัซ้ือกิจกำร (9,497) 
ค่ำควำมนิยม 99,043 
ตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 89,546 
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือ (91) 

เงินสดจ่ำยสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  89,455 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 PPSN Company Limited มีโรงผลิตไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพทั้งหมด
จ ำนวน 3 แห่ง ซ่ึงเร่ิมด ำเนินกำรทั้งหมดแลว้ (2559: ด ำเนินกำร 1 แห่ง) 

(ข) เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนำยน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้ลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใต้พิภพ ในประเทศญ่ีปุ่น โดยกำรเขำ้ซ้ือกิจกำรท่ีจดัตั้ งในประเทศญ่ีปุ่น
จ ำนวน 4 บริษทั (แต่ละบริษทัมีโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 2 แห่ง) ได้แก่ Fino Binary Power 
Plant Limited Liability Company, NIS Binary Power Plant Limited Liability Company, Beppu Tsurumi 
Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company และ  Dual Energy Binary - Power Plant No.1 
Limited Liability Company โดยมีมูลค่ำโครงกำรจ ำนวน 2,200 ล้ำนเยน (675 ล้ำนบำท) และเม่ือวนัท่ี                    
28 มิถุนำยน 2560 PPSN Company Limited ได้ลงนำมตกลงในหนังสือข้อเสนอกำรลงทุน (Investment 
proposal letter) กบัผูข้ำย และไดจ่้ำยเงินมดัจ ำจ  ำนวนร้อยละ 20 ของมูลค่ำโครงกำรคิดเป็นเงินจ ำนวน 440 
ลำ้นเยน (134 ลำ้นบำท) แลว้ เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2560 

 ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2560 บริษทัฯได้ลงนำมในสัญญำซ้ือหุ้น Fino Binary Power Plant Limited 
Liability Company และเม่ือวนัท่ี 4 กนัยำยน 2560 บริษทัฯไดล้งนำมในสัญญำซ้ือหุ้น NIS Binary Power 
Plant Limited Liability Company,  Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison 
Company และ Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company และได้จ่ำยช ำระค่ำ
หุ้นส่วนท่ีเหลือเป็นจ ำนวนเงิน 1,760 ล้ำนเยน (541 ล้ำนบำท) และช ำระคืนเงินมดัจ ำค่ำหุ้นจ ำนวน 440 
ลำ้นเยน (134 ลำ้นบำท) ใหแ้ก่ PPSN Company Limited 

 บริษัทฯมีอ ำนำจควบคุมในบริษัทเหล่ำน้ีเม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2560 และ 7 กันยำยน 2560 ดังนั้ น                               
บริษทัฯจึงถือวำ่บริษทัเหล่ำน้ีเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ีดงักล่ำวเป็นตน้ไป 

 ต่อมำ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 บริษทัฯไดป้รับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นใหม่โดยกำรโอนขำยหุ้นทั้งหมด
ใน Fino Binary Power Plant Limited Liability Company และ NIS Binary Power Plant Limited Liability 
Company ให้แก่  Geothermal Power A Company Limited ในรำคำ 375.9 ล้ำนบำท และโอนขำยหุ้น
ทั้งหมดใน Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison Company และ Dual Energy 
Binary - Power Plant No.1 Limited Liability Company ให้ แ ก่  Geothermal Power B Company Limited 
ในรำคำ 375.9 ลำ้นบำท 

12.2.4 Sumo Power Company Limited  

 ในเดือนกนัยำยน 2559 Tluxe Holdings Limited ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสำมญัของ 
Sumo Power Company Limited ซ่ึงประกอบธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่น เป็นจ ำนวน
เงินประมำณ 495 ลำ้นเยน (165 ลำ้นบำท)  
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งบกำรเงินของ Sumo Power Company Limited ได้ถูกรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี
บริษทัฯมีอ ำนำจควบคุมเม่ือวนัท่ี 6 กนัยำยน 2559 โดยมีรำยละเอียดกำรซ้ือกิจกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ ณ วนัซ้ือกิจกำร 43,334 
ค่ำควำมนิยม 121,039 
ตน้ทุนกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 164,373 
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือ (764) 

เงินสดจ่ำยสุทธิเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  163,609 

ในเดือนมีนำคม 2560 บริษัทฯมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในกลุ่มบริษัทโดยกำรให้ Sumo Power 
Company Limited เข้ ำ ซ้ื อ หุ้ น ส ำมัญ ทั้ งหมดของ  Otomeyama Energy Company Limited จำก  PPSN 
Company Limited เป็นจ ำนวน 50 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 10,000 เยน รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 500,000 เยน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 Sumo Power Company Limited มีโรงผลิตไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพท่ี
ด ำเนินกำรแลว้ 1 แห่ง ส่วนท่ีเหลืออีก 8 แห่งยงัอยูใ่นระหวำ่งเตรียมกำรด ำเนินงำนและยงัไม่มีสัญญำกำร
ขำยไฟให้ลูกคำ้ บริษทัย่อยน้ีไม่มีควำมคืบหน้ำท่ีเป็นสำระส ำคญัของโครงกำรโรงผลิตไฟฟ้ำพลงังำน
ควำมร้อนใตพ้ิภพจำกส้ินปีท่ีแลว้ 

12.2.5 Otomeyama Energy Company Limited 

เม่ือวนัท่ี 23 กนัยำยน 2559 PPSN Company Limited ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้ งบริษทัย่อยในประเทศ
ญ่ีปุ่น ภำยใต้ช่ือ Otomeyama Energy Company Limited เพื่อประกอบธุรกิจพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ                    
ในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสำมญั 50 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10,000 เยน)                           
โดยบริษทัยอ่ยมีสัดส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 100 

12.2.6 S-Power Company Limited 

เม่ือวนัท่ี 23 กันยำยน 2559 Sumo Power Company Limited ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้ งบริษัทย่อยใน
ประเทศญ่ีปุ่น ภำยใต้ช่ือ S-Power Company Limited เพื่อประกอบธุรกิจพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพใน
ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสำมญั 50 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10,000 เยน) โดย
บริษทัยอ่ยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 100 
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12.2.7 SNS Power Company Limited 

เม่ือวนัท่ี  5 ตุลำคม 2559 Sumo Power Company Limited ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทย่อย                   
ในประเทศญ่ีปุ่น ภำยใตช่ื้อ SNS Power Company Limited เพื่อประกอบธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ
ในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 500,000 เยน (หุ้นสำมญั 50 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10,000 เยน) 
โดยบริษทัยอ่ยมีสัดส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 100 

 ในเดือนมีนำคม 2560 SNS Power Company Limited ไดล้งทุนซ้ือโรงผลิตพลงังำนไฟฟ้ำท่ีด ำเนินงำนแลว้ 
1 แห่ง  

12.2.8 Geothermal Power A Company Limited และ Geothermal Power B Company Limited 

(ก) เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2560 Tluxe Investments Limited ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัย่อยภำยใต้ช่ือ 
Geothermal Power A Company Limited และ Geothermal Power B Company Limited ซ่ึ งจดทะเบี ยน
จัดตั้ งในเขตบริหำรพิ เศษฮ่องกง เพื่ อลงทุนในธุรกิจพลังงำน โดยมีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำ (หุ้นสำมญั 100 หุ้น มูลค่ำมีตรำไวหุ้้นละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกำ) โดย Tluxe Investments 
Limited มีสัดส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 100 

(ข)  เม่ือวนัท่ี 2 สิงหำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติกำรลงทุนใน Lena Power 
Station No.1 Limited Liability Company ซ่ึงประกอบธุรกิจพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ในประเทศญ่ีปุ่น โดย
มีโรงผลิตไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพภำยใตบ้ริษทัดงักล่ำวจ ำนวน 2 แห่ง และเม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 
2560 Geothermal Power A Company Limited ไดล้งนำมในสัญญำซ้ือหุ้นในบริษทัดงักล่ำว และจ่ำยช ำระเงิน
ค่ำซ้ือหุน้ทั้งหมดของบริษทัดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 530 ลำ้นเยน (160 ลำ้นบำท) 

 Geothermal Power A Company Limited มี อ ำน ำจควบ คุมใน  Lena Power Station No.1 Limited Liability 
Company เม่ือวนัท่ี 9 กนัยำยน 2560 ดงันั้น บริษทัฯจึงถือว่ำบริษทัดงักล่ำวเป็นบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั
ตั้งแต่วนัท่ีดงักล่ำวเป็นตน้ไป 

 นอกจำกน้ี ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 12.2.3 (ข) ในเดือนกนัยำยน 2560 บริษทัฯได้
มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษทัย่อยใหม่ 4 บริษทั โดยให้ Geothermal Power A Company Limited 
ลงทุนในหุ้นของ Fino Binary Power Plant Limited Liability Company และ NIS Binary Power Plant Limited 
Liability Company และ Geothermal Power B Company Limited ลงทุนในหุ้นของ Beppu Tsurumi Onsen 
Geothermal Power Station No.1 Liaison Company แ ล ะ  Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Limited 
Liability Company ซ่ึงบริษัทดังกล่ำวเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษทัในเดือนสิงหำคม 2560 และกันยำยน 
2560 
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  ประมำณกำรมูลค่ำทำงบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บของบริษทัเหล่ำน้ี ณ วนัท่ีมีอ ำนำจควบคุม มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 

Fino Binary Power Plant 
Limited Liability 

Company 

NIS Binary Power Plant 
Limited Liability 

Company 

Beppu Tsurumi Onsen 
Geothermal Power 

Station No.1 Liaison 
Company 

Dual Energy Binary - 
Power Plant No.1 
Limited Liability 

Company 

Lena Power Station 
No.1 Limited Liability 

Company 

 

 ณ วนัท่ี 
30 สิงหำคม 2560 

ณ วนัท่ี 
7 กนัยำยน 2560 

ณ วนัท่ี 
7 กนัยำยน 2560 

ณ วนัท่ี 
7 กนัยำยน 2560 

ณ วนัท่ี  
9 กนัยำยน 2660 รวม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 11,972 20,990 20,953 20,987 1 74,903 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 748 1,023 1,022 1,013 9,194 13,000 
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 95,874 98,407 98,407 98,407 100,913 492,008 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10,887 - - - - 10,887 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน - 18,224 18,224 18,224 18,348 73,020 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน (9,306) (19,025) (19,025) (19,025) - (66,381) 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (4,068) (1,978) (1,928) (1,947) (39) (9,960) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 106,107 117,641 117,653 117,659 128,417 587,477 
บวก: ผลแตกต่ำงระหวำ่งตน้ทุนกำรรวม
ธุรกิจกบัมูลค่ำสุทธิของบริษทัยอ่ย 61,950 51,385 51,373 51,367 32,067 248,142 

หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ของบริษทัยอ่ย (11,972) (20,990) (20,953) (20,987) (1) (74,903) 

เงินสดจ่ำยสุทธิเพ่ือซ้ือเงินลงทุน                     
ในบริษทัยอ่ย 156,085 148,036 148,073 148,039 160,483 760,716 
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 ในกำรเขำ้ซ้ือหุน้ของบริษทัยอ่ยทั้ง 5 บริษทัดงักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯมีค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนรวมทั้งส้ิน 
320 ลำ้นเยน (98 ลำ้นบำท) ซ่ึงบนัทึกรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยอ่ืนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

รำยไดแ้ละก ำไรของบริษทัยอ่ยทั้ง 5 บริษทั ตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจกำร ซ่ึงรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีจ  ำนวน 10 ลำ้นบำท และ 2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ปัจจุบนั บริษทัฯอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรให้มีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสิน
ท่ีรับมำ ณ วนัซ้ือกิจกำร เพื่อปันส่วนตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจใหแ้ก่รำยกำรดงักล่ำว โดยกำรวดัมูลค่ำน้ีส่วนใหญ่
แลว้มีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรระบุและวดัมูลค่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยท่ี์มีตวัตนบำงรำยกำร ซ่ึงจะ
ถูกด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จภำยในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือกิจกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2559) โดยในระหวำ่งช่วงระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำน้ี บริษทัฯ
จะท ำกำรปรับปรุงยอ้นหลังประมำณกำรท่ีเคยรับรู้ไว้ ณ วนัซ้ือกิจกำร และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
เพิ่มเติม และปรับปรุงก ำไรขำดทุนเพื่อให้สะทอ้นขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงและสถำนกำรณ์
แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วนัซ้ือกิจกำร บริษัทฯบันทึกผลต่ำงของต้นทุนในกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย                           
ซ่ึงสูงกวำ่มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของบริษทัเหล่ำน้ีไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทัฯ โดยแสดงไว้
ภำยใตห้วัขอ้ “ตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน” 

ในระหว่ำงปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้  ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน
ควำมร้อนใตพ้ิภพท่ีประเทศญ่ีปุ่นทั้งหมด โดยเปรียบเทียบระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะ
ได้รับคืนจำกหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได ้                          
รับคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจำกมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์โดยประมำณกำรกระแสเงินสด                                
ในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัฯ ภำยใตส้มมติฐำนหลกัท่ีว่ำสัญญำขำยไฟของโครงกำรโรงไฟฟ้ำดงักล่ำวมีระยะเวลำ 15 ปี และมี
ขอ้สมมติอ่ืนท่ีส ำคญัในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: กิโลวตัตต่์อชัว่โมง) 

ก ำลงักำรผลิต 83 - 100 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัรำกำรเติบโต 0.1, 1.2 

อตัรำคิดลดก่อนภำษี 3.0 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอัตรำกำรเติบโตจำกอัตรำเงินเฟ้อระยะยำว และอัตรำคิดลดเป็นอัตรำก่อนภำษี                          
ท่ีสะทอ้นถึงควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนั้น ๆ 
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จำกผลกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวขำ้งตน้ บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพจ ำนวน 29 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ซ่ึงประกอบด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพท่ีเพิ่งซ้ือเข้ำมำในระหว่ำงปี 2560 และอยู่ในระหว่ำง
ด ำเนินกำรปันส่วนตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจ โดยบนัทึกเป็นค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ได้
ปันส่วนจ ำนวน 26 ลำ้นบำท และบนัทึกเป็นค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของโรงไฟฟ้ำ เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์จ ำนวน 
3 ลำ้นบำท ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 16 

มูลค่ำตำมบญัชีของตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 

Fino Binary Power 
Plant Limited Liability 

Company 

NIS Binary Power 
Plant Limited 

Liability Company 

Beppu Tsurumi 
Onsen Geothermal 
Power Station No.1 
Liaison Company 

Dual Energy Binary 
- Power Plant No.1 
Limited Liability 

Company 

Lena Power Station 
No.1 Limited 

Liability Company รวม 

ตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงั
ไม่ไดปั้นส่วน 57,771 47,143 47,133 47,126 31,896 231,069 

หกั: ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (17,678) (2,318) (2,029) (3,188) - (25,213) 

ตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงั
ไม่ไดปั้นส่วน - สุทธิ 40,093 44,825 45,104 43,938 31,896 205,856 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วนส ำหรับปี 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี - 
เพิ่มข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย 248,142 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (25,578) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (16,708) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 205,856 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 โรงผลิตไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ 4 แห่ง ภำยใต ้Fino Binary Power Plant 
Limited Liability Company และ Lena Power Station No.1 Limited Liability Company ด ำเนินงำนแลว้ 

(ค) เม่ือวนัท่ี 20 ตุลำคม 2560 บริษทัฯไดมี้กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ในกลุ่มบริษทั ดงัน้ี 

(1) Tluxe Holdings Limited เข้ ำ ซ้ื อ หุ้ น ของ  Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison 
Company จำก Geothermal Power B Company Limited เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 5.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ  

(2) Geothermal Power B Company Limited เข้ำซ้ือหุ้นสำมัญทั้ งหมดจ ำนวน 120,000 หุ้น  ของ PPSN 
Company Limited จำก Tluxe Holdings Limited รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 2.6 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ  
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(3) Geothermal Power B Company Limited เข้ำซ้ือหุ้นสำมัญทั้ งหมดจ ำนวน 50 หุ้น ของ SNS Power 
Company Limited จำก Sumo Power Company Limited เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 0.5 ลำ้นเยน 

12.2.9 P Green Energy Company limited 

 เม่ือวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 Tluxe Holdings Limited บริษทัยอ่ยของบริษทัฯเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัทั้งหมดของ P Green 
Energy Company Limited ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น เป็นจ ำนวน 100 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 10,000 
เยน รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้ งส้ิน 1 ล้ำนเยน จำกกรรมกำรของบริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่น บริษัทดังกล่ำว
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรให้ค  ำปรึกษำ วำงแผน จดักำรเก่ียวกบัธุรกิจ ดงันั้น บริษทัฯจึงถือวำ่บริษทัดงักล่ำว
เป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัตั้งแต่วนัท่ีดงักล่ำวเป็นตน้ไป 

 มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัซ้ือกิจกำร (2 ตุลำคม 2560) ของ P Green Energy 
Company Limited มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 296 
เจำ้หน้ีอ่ืน (97) 
หน้ีสินอ่ืน (14) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 185 
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ย (296) 

เงินสดรับสุทธิจำกกำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (111) 

 บริษทัฯได้ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำรและพบว่ำ
มูลค่ำยติุธรรมมีมูลค่ำไม่แตกต่ำงจำกรำคำตำมบญัชี บริษทัฯบนัทึกผลแตกต่ำงระหวำ่งเงินสดจ่ำยเพื่อลงทุน
ใน P Green Company Limited กบัมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของ P Green Company Limited เป็นค่ำใช้จ่ำยอ่ืน                        
ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

12.3 เงินปันผลรับ 

 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 



 32 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รำยละเอยีดของบริษัทร่วม 
   (หน่วย: พนับำท) 
    งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย รำคำทุน 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

M-Luxe Energy Co., Ltd. ประกอบกิจกำรร่วม 
ทุนพฒันำท่ีดิน                 
เพื่อสร้ำงโรงงำน
พลงังำนควำมร้อน
ใตพ้ิภพ ญ่ีปุ่น 25 25 - 532 - - 

รวม     - 532 - - 

(ก) เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนทั้งหมด
ในบริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จ  ำกัด ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของหุ้นสำมัญ
ทั้งหมด ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยมีมูลค่ำกำรซ้ือขำยจ ำนวนเงินประมำณ 45 ล้ำนบำท 
โดยบริษัทฯได้ลงนำมในสัญญำจะซ้ือจะขำยหุ้นกับผู ้ซ้ือเพื่อท ำธุรกรรมดังกล่ำวข้ำงต้นเม่ือวนั ท่ี                                                       
15 กรกฎำคม 2559 และได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นร้อยละ 50 ในวนัเดียวกนั ส่วนท่ีเหลือผูซ้ื้อขอแบ่งช ำระเป็น
จ ำนวนหกงวด เร่ิมงวดแรกในเดือนพฤศจิกำยน 2559 โดยคิดดอกเบ้ียจ่ำยล่ำช้ำในอตัรำร้อยละ 5 ต่อปี          
ซ่ึงในระหว่ำงไตรมำสสองของปีปัจจุบนับริษทัฯได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นครบถ้วนแล้ว และบริษทัฯโอนหุ้น                     
ส่วนท่ีเหลือใหก้บัผูซ้ื้อเรียบร้อยแลว้ 

(ข) เม่ือวนัท่ี 12 กนัยำยน 2559 PPSN Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรเขำ้ร่วม
ลงทุนจดัตั้งบริษทัร่วมทุนภำยใตช่ื้อ M-Luxe Energy Company Limited เพื่อประกอบกิจกำรร่วมทุนพฒันำ
ท่ีดินเพื่อสร้ำงโรงงำนพลังงำนควำมร้อนใต้พิภพในประเทศญ่ีปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนเยน                               
(หุ้นสำมัญ 1,000 ล้ำนหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10,000 เยน) บริษัทย่อยมีสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท
ดงักล่ำวร้อยละ 25 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 15 กนัยำยน 2560 บริษทัฯมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษทัร่วมโดยให้บริษทั ทีลกัซ์                                 
พำวเวอร์ จ  ำกัด เข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของ M-Luxe Energy Company Limited จำก  PPSN Company Limited                      
เป็นจ ำนวน 250 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 10,000 เยน รวมเป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 2.5 ลำ้นเยน 

13.2  ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมจ ำนวน 0.6                              
ลำ้นบำท (2559: 15 ลำ้นบำท) บริษทัร่วมไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผลในระหวำ่งปี 2560 และ 2559 
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13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทร่วมทีม่ีสำระส ำคัญ 

 สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,765 3,093 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 6 18 
ท่ีดิน  66,076 61,590 
เจำ้หน้ีอ่ืน (3,545) (975) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (57,961) (61,590) 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (21) (5) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  - (4) 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (14,490) - 
สินทรัพย ์- สุทธิ (7,170) 2,127 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)  25 25 
สัดส่วนตำมส่วนไดเ้สียของกิจกำรในสินทรัพย ์- สุทธิ (1,792) 532 
ส่วนแบ่งผลขำดทุนท่ีหยดุรับรู้ 1,792 - 
มูลค่ำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจกำรในบริษทัร่วม - 532 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560 2559 
ขำดทุนส ำหรับปี (9,578) (1,010) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (13) (295) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (9,591) (1,305) 

13.4 ข้อมูลส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จในบริษัทร่วมอ่ืนๆ 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560 2559 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ:   
ขำดทุนหลงัภำษีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - (15) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม - (15) 
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13.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมทีข่ำดทุนเกนิทุน 

 บริษทัฯมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 แห่ง ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ดงักล่ำวจนมูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียเท่ำกบัศูนย ์บริษทัได้หยุดรับรู้ส่วนแบ่งผลขำดทุนจำกเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมเน่ืองจำกบริษทัฯไม่ไดมี้ภำระผูกพนัตำมกฎหมำยหรือทำงพฤตินัยท่ีตอ้งจ่ำยเงินเพื่อ
ช ำระภำระผกูพนัของบริษทัร่วมดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส่วนแบ่งผลขำดทุนท่ีหยดุรับรู้ 

บริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งผลขำดทุน 

ในระหวำ่งปี 
ส่วนแบ่งผลขำดทุนสะสม 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 2560 2559 
M-Luxe Energy Co., Ltd. 2 - 3 - 
รวม 2 - 3 - 

14. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 

เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจนครบก ำหนด - 2,000 

   
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - รำคำทุน 1,045,004 - 
หกั: ส่วนต ่ำกวำ่ทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน (189,524) - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - มูลค่ำยติุธรรม 855,480 - 

   
เงินลงทุนทัว่ไป - รำคำทุน 5,000 5,000 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน (1,550) (1,550) 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 3,450 3,450 

รวม 858,930 5,450 

14.1 ในระหวำ่งไตรมำส 1 ของปี 2560 บริษทัฯมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษทั เอเชีย 
แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ และเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของ
บริษทัท่ีไม่เก่ียวข้องกันทั้ งหมดโดยโอนเปล่ียนประเภทจำกเงินลงทุนชั่วครำว - หลักทรัพย์เพื่อค้ำเป็น
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำยและถือเป็นเงินลงทุนระยะยำว ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 8.1 
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14.2 บริษทัฯไดน้ ำหุ้นสำมญัของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บำงส่วนไปจ ำน ำไวก้บัสถำบนั
กำรเงินแห่งหน่ึงเพื่อค ้ ำประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ีได้รับจำกสถำบันกำรเงินนั้ น ตำมท่ีกล่ำวไวใ้น                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 20 

14.3 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีกำรขำยเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยมูลค่ำตำมบญัชี 
152 ลำ้นบำท (2559: ไม่มี) และรับรู้ก ำไรจำกกำรขำยสุทธิจำกภำษีเงินไดใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนจ ำนวน                           
1 ลำ้นบำท (2559: ไม่มี) 

15. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำน/
ท่ีดินใหเ้ช่ำ 

อำคำรส ำนกังำน 
ใหเ้ช่ำ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560:    
รำคำทุน 10,928 38,417 49,345 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (38,417) (38,417) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (552) - (552) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 10,376 - 10,376 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559:    
รำคำทุน 10,928 38,417 49,345 
หกั  ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (38,417) (38,417) 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (552) - (552) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 10,376 - 10,376 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 10,376 3,365 10,376 11,244 
ค่ำเส่ือมรำคำ - - - (868) 
โอนเปล่ียนประเภทท่ีดินและอำคำรให้เช่ำ
เป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - 7,011 - - 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 10,376 10,376 10,376 10,376 
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 ในระหวำ่งปี 2559 บริษทัฯโอนเปล่ียนประเภทท่ีดินและอำคำรให้เช่ำของบริษทัฯท่ีให้เช่ำแก่บริษทั นิปปอน 
ฟู้ด โปรดกัส์ จ  ำกดั เป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน เน่ืองจำกบริษทัฯไดจ้  ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ดงักล่ำวแลว้ 

 มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 
ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชง้ำน/ท่ีดินใหเ้ช่ำ 32,793 32,793 
อำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ 32,105 32,105 

 มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์รำคำตลำดส ำหรับท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้งำนและ                       
ใชเ้กณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได ้(Income Approach) ส ำหรับท่ีดินและอำคำรส ำนกังำนให้เช่ำ ขอ้สมมติฐำนหลกั
ท่ีใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของอำคำรดงักล่ำวประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำ
พื้นท่ีวำ่งระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ 
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16. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  อำคำรและ โรงไฟฟ้ำ เคร่ืองตกแต่ง    
 ท่ีดินและ ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  งำนระหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 119,400 617,361 1,069,976 57,435 34,001 6,079 1,904,252 
ซ้ือเพ่ิม 14,749 3,727 9,327 3,666 1,553 50,343 83,365 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,828) (7,145) (1,037) (1,985) - (11,995) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย 12,931 - - 909 - 162,474 176,314 
โอน - 2,844 138,883 363 - (142,090) - 
อำคำรและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยท่ีจ ำหน่ำย                               
ในระหวำ่งปี - (16,089) (69,948) (9,161) (3,487) (194) (98,879) 

โอนเปล่ียนประเภทท่ีดินและอำคำรใหเ้ช่ำเป็น
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน (7,011) (38,417) - - - - (45,428) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (1,442) - (6,975) (43) - (4,206) (12,666) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 138,627 567,598 1,134,118 52,132 30,082 72,406 1,994,963 
ซ้ือเพ่ิม 609 2,030 95,204 5,775 6,649 137,603 247,870 
จ ำหน่ำย - - (2,240) (1,023) (7,339) - (10,602) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 12.2.8 (ข)) 30,391 - 99,857 - - 371,795 502,043 
โอน - 26,042 204,748 733 - (231,523) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (2,972) (4) (26,570) (51) - (15,778) (45,375) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 166,655 595,666 1,505,117 57,566 29,392 334,503 2,688,899 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  อำคำรและ โรงไฟฟ้ำ เคร่ืองตกแต่ง    
 ท่ีดินและ ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  งำนระหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - 288,628 661,469 46,386 28,948 - 1,025,431 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 26,272 66,326 4,581 1,975 - 99,154 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,766) (6,167) (1,025) (1,986) - (10,944) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย - - - 41 - - 41 
อำคำรและอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ยท่ีจ ำหน่ำย                                 
ในระหวำ่งปี - (9,933) (43,065) (7,488) (2,669) - (63,155) 

โอนเปล่ียนประเภทท่ีดินและอำคำรใหเ้ช่ำเป็น
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - (38,417) - - - - (38,417) 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - (1,187) (15) - - (1,202) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - 264,784 677,376 42,480 26,268 - 1,010,908 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 25,415 63,810 4,134 1,835 - 95,194 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (2,202) (1,022) (7,339) - (10,563) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย (หมำยเหตุ 12.2.8 (ข)) - - 10,036 - - - 10,036 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - (1,449) (19) - - (1,468) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 290,199 747,571 45,573 20,764 - 1,104,107 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

  อำคำรและ โรงไฟฟ้ำ เคร่ืองตกแต่ง    
 ท่ีดินและ ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  งำนระหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 209 2,300 1,758 - - - 4,267 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - - 71,100 - - - 71,100 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 209 2,300 72,858 - - - 75,367 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 1,635 169 13,295 - - - 15,099 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน - - (129) - - - (129) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 1,844 2,469 86,024 - - - 90,337 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 138,418 300,514 383,884 9,652 3,814 72,406 908,688 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 164,811 302,998 671,522 11,993 8,628 334,503 1,494,455 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2559 (จ ำนวน 83 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 99,154 

2560 (จ ำนวน 80 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 95,194 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  อำคำรและ  เคร่ืองตกแต่ง    
 ท่ีดินและ ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  งำนระหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 112,389 565,290 1,002,850 48,876 31,369 5,627 1,766,401 
ซ้ือเพ่ิม 62 2,047 6,505 3,365 1,553 16,467 29,999 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,828) (7,145) (1,037) (1,740) - (11,750) 
โอน - 2,089 14,116 - - (16,205) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 112,451 567,598 1,016,326 51,204 31,182 5,889 1,784,650 
ซ้ือเพ่ิม 286 1,447 3,325 5,645 6,649 33,951 51,303 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (2,240) (1,023) (8,439) - (11,702) 
โอน - 26,042 10,175 733 - (36,950) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 112,737 595,087 1,027,586 56,559 29,392 2,890 1,824,251 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - 241,778 620,742 39,173 26,627 - 928,320 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 24,772 59,052 4,065 1,893 - 89,782 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,766) (6,167) (1,025) (1,740) - (10,698) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - 264,784 673,627 42,213 26,780 - 1,007,404 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 25,395 46,097 3,933 1,858 - 77,283 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (2,201) (1,023) (7,874) - (11,098) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 290,179 717,523 45,123 20,764 - 1,073,589 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  อำคำรและ  เคร่ืองตกแต่ง    
 ท่ีดินและ ส่วนปรับปรุง เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์  งำนระหวำ่ง  
 ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 209 2,300 1,758 - - - 4,267 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี - - 71,100 - - - 71,100 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 209 2,300 72,858 - - - 75,367 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 1,635 169 10,268 - - - 12,072 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 1,844 2,469 83,126 - - - 87,439 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 112,242 300,514 269,841 8,991 4,402 5,889 701,879 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 110,893 302,439 226,937 11,436 8,628 2,890 663,223 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2559 (จ ำนวน 75 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 89,782 

2560 (จ ำนวน 63 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 77,283 
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ในระหว่ำงปี 2560 บริษทัฯได้บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์จ ำนวน 12 ล้ำนบำท                   
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 (2559: 71                       
ลำ้นบำท) เน่ืองจำกมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี  

นอกจำกน้ี ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 12.2.8 บริษทัย่อยไดป้ระเมินกำรดอ้ยค่ำของ
โรงผลิตไฟฟ้ำ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ                          
ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงพบวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของทรัพยสิ์นจึงไดบ้นัทึกขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำของโรงไฟฟ้ำ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ ำนวน 3 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยำนพำหนะซ่ึงได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำ                           
ทำงกำรเงินโดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 7 ลำ้นบำท (2559: 3 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำน
อยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพยด์ังกล่ำว มีจ ำนวนเงิน
ประมำณ 667 ลำ้นบำท (2559: 594 ลำ้นบำท) 

 บริษทัฯไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวนประมำณ 363 ลำ้นบำท ไปค ้ำประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 22 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์รวมท่ีดิน เคร่ืองจกัร และงำนระหวำ่งก่อสร้ำงของโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพในประเทศญ่ีปุ่นจ ำนวน 23 แห่ง ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 
763 ลำ้นบำท (สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำจ ำนวน 3 ลำ้นบำท) และมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของงำนระหวำ่งก่อสร้ำง
ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม 7 แห่ง มีจ ำนวนเงิน 67 ลำ้นบำท 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2560 2559 

 
ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ สิทธิบตัร 

สิทธิ 
น ้ำพรุ้อน 

สิทธิใน
สัญญำขำย
ไฟฟ้ำ 

ซอฟตแ์วร์
ระหวำ่ง
ติดตั้ง รวม 

ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ สิทธิบตัร 

สิทธิน ้ ำพุ
ร้อน 

สิทธิใน
สัญญำขำย
ไฟฟ้ำ 

ซอฟตแ์วร์
ระหวำ่ง
ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน 18,302 470 74,504 45,905 1,609 140,790 16,400 470 19,955 48,779 48 85,652 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (9,178) (246) (3,460) (3,945) - (16,829) (7,950) (187) (776) (1,152) - (10,065) 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (494) - - - - (494) (494) - - - - (494) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 8,630 224 71,044 41,960 1,609 123,467 7,956 283 19,179 47,627 48 75,093 

 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 

 ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ สิทธิบตัร 

ซอฟตแ์วร์ 
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

ซอฟตแ์วร์
คอมพวิเตอร์ สิทธิบตัร 

ซอฟตแ์วร์ 
ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน 18,259 470 1,609 20,338 16,357 470 48 16,875 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (9,161) (246) - (9,407) (7,942) (187) - (8,129) 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (494) - - (494) (494) - - (494) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 8,604 224 1,609 10,437 7,921 283 48 8,252 
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กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 75,093 8,918 8,252 8,697 
ซ้ือ 51,243 833 3,463 737 
เพิ่มข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย 
   (หมำยเหตุ 12.2.8 (ข)) 10,887 73,200 - - 
ลดลงจำกกำรขำยบริษทัยอ่ย - (213) - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (7,107) (2,904) (1,278) (1,182) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (6,649) (4,741) - - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 123,467 75,093 10,437 8,252 

18. ค่ำควำมนิยม 

บริษทัฯปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรรวมกิจกำรให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อทดสอบ
กำรดอ้ยค่ำประจ ำปี ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 PPSN Company Limited Sumo Power Company Limited รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560    
ค่ำควำมนิยม 89,695 105,634 195,329 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (88,623) (90,448) (179,071) 
ค่ำควำมนิยม - สุทธิ 1,072 15,186 16,258 

    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559    
ค่ำควำมนิยม 99,043 121,039 220,082 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (97,500) (103,500) (201,000) 
ค่ำควำมนิยม - สุทธิ 1,543 17,539 19,082 
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กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของค่ำควำมนิยมส ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2560 2559 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 19,082 - 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ย - 220,082 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ - (201,000) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (2,824) - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 16,258 19,082 

บริษทัฯพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจำกมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย ์โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับอำ้งอิงจำกประมำณกำรทำง
กำรเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกฝ่ำยบริหำร ประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวครอบคลุมระยะเวลำ 15 ปี ตำม
อำยุของสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ ทั้งน้ี จำกกำรประเมินในปี 2560 พบว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ (2559: บนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำค่ำควำมนิยมจ ำนวน 
201 ลำ้นบำท ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบกำรเงินรวมส ำหรับปี 2559) 

ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: กิโลวตัตต่์อชัว่โมง) 
 2560 2559 
ก ำลงักำรผลิต      83 - 100         105 
 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2560 2559 
อตัรำกำรเติบโต       0.1, 1.2           0.1 
อตัรำคิดลดก่อนภำษี              3.0           3.0 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอตัรำกำรเติบโตจำกอตัรำเงินเฟ้อระยะยำว และอตัรำคิดลดเป็นอตัรำก่อนภำษีท่ีสะทอ้น
ถึงควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนั้น ๆ 

19. เงินจ่ำยล่วงหน้ำ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 
   พลงังำนควำมร้อนใตพิ้ภพ 29,850 76,064 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ส ำหรับกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลงังำนลม - 7,699 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสิทธิน ้ำพุร้อน 86,942 57,278 - - 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินทรัพย ์ 65,053 3,600 65,053 3,600 
รวม 181,845 144,641 65,053 3,600 
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เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหล้งทุนในโรงผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพจ ำนวน 9 แห่ง ในประเทศญ่ีปุ่น มีมูลค่ำโครงกำรทั้งหมดจ ำนวน 2,700 ลำ้นเยน 
(786 ล้ำนบำท) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 Sumo Power Company Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ                                  
มีกำรจ่ำยเงินมดัจ ำส ำหรับโรงผลิตไฟฟ้ำ 2 แห่ง เป็นจ ำนวนเงิน 103 ลำ้นเยน (30 ลำ้นบำท)  

20. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 (ร้อยละต่อปี) ก ำหนดช ำระคืน 2560 2559 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 4.8 8 กุมภำพนัธ์ 2561 180,000 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 5.8 5 กนัยำยน 2561 228,761 - 
รวม   408,761 - 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจ ำนวน 229 ลำ้นบำท ค ้ำประกนัโดยกำรจ ำน ำหุ้นสำมญัของบริษทั เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) โดยให้มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 1.2 เท่ำของวงเงินกูย้ืม ตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ               
งบกำรเงินรวมขอ้ 14.2 

 ภำยใต้สัญญำเงินกู้ บริษัทฯต้องปฎิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น                         
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน เป็นตน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อส่วนทุนตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำกู้ยืมเงินได้ ซ่ึงถือเป็นกำรผิดเง่ือนไขตำมสัญญำเงินกู้ ท  ำให้
ธนำคำรผูใ้ห้กู ้มีสิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่ำวคืนทนัทีและคิดดอกเบ้ียในเงินตน้ท่ีคำ้งช ำระในอตัรำดอกเบ้ีย
สูงสุดผิดเง่ือนไข ปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำขอผ่อนผนักับธนำคำรผูใ้ห้กู ้เพื่อขอผ่อนผนั                        
กำรปฏิบติัตำมสัญญำดงักล่ำว ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำเหตุกำรณ์ดงักล่ำวจะไม่เกิดผลเสียหำยท่ีเป็น
สำระส ำคญัต่อบริษทัฯ เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรเช่ือมัน่ว่ำธนำคำรผูใ้ห้กูจ้ะผ่อนผนักำรผิดเง่ือนไขของสัญญำ
เงินกูใ้หแ้ก่บริษทัฯ 
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21. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,980 - 3,980 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 87,010 75,719 87,010 73,966 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,179 979 - - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,675 9,862 8,239 7,265 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น 4,409 447 4,409 447 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 47 - - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 12,384 11,834 12,381 11,834 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 270 - 270 - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41,025 21,861 40,497 21,656 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 163,937 120,749 156,786 115,168 

22.  เงินกู้ยืมระยะยำว 
  (หน่วย: พนับำท) 

อตัรำดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

(ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 2560 2559 

JPY LIBOR (3 เดือน)  
   บวกร้อยละ 3 

ช ำระคืนเป็นรำยเดือน เร่ิมผอ่นช ำระงวดแรกในเดือนท่ีส่ี
หลงัจำกกำรเบิกเงินกูง้วดแรก (พฤศจิกำยน 2560)                          
ในอตัรำงวดท่ี 1 ถึง 35 งวดละ 14.5 ลำ้นเยน ส่วนท่ีเหลือ
ช ำระคืนทั้งหมดในงวดท่ี 36 646,678 - 

รวม 646,678 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (40,185) - 

เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 606,493 - 

 เงินกู้ยืมดังกล่ำวจ ำนวน 2,205 ล้ำนเยน (เทียบเท่ำ 647 ล้ำนบำท) มีเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำให้บริษัทฯ
ด ำเนินกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ และบริษทัฯตอ้งด ำเนินกำรจดจ ำนองทรัพยสิ์นใน
โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนใตพ้ิภพ ในประเทศญ่ีปุ่น จ ำน ำสัญญำซ้ือขำยไฟ จ ำน ำหุ้นของบริษทั
เจำ้ของโครงกำรโรงไฟฟ้ำ และจ ำน ำหรือโอนสิทธิในบญัชีรำยไดค้่ำไฟฟ้ำจ ำนวน 4 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย
โรงไฟฟ้ำ 8 แห่ง 

 ภำยใต้สัญญำเงินกู้ บริษัทฯต้องปฎิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น                         
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนทุน เป็นตน้  
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23. หุ้นกู้ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 
หุน้กู ้ 1,246,700 1,486,200 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (3,889) (10,420) 
หุน้กู ้- สุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ 1,242,811 1,475,780 
หกั: ส่วนของหุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี (983,830) (496,718) 
หุน้กู ้- สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดไถ่ถอนภำยในหน่ึงปี 258,981 979,062 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีหุน้กูส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม  1,475,780 - 
ออกหุน้กู ้ 260,500 1,686,200 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูร้อตดับญัชี (1,914) (17,778) 
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ 8,445 7,358 
ไถ่ถอนหุน้กู ้ (500,000) (200,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม  1,242,811 1,475,780 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ยอดคงเหลือของหุ้นกูท่ี้ออกและเสนอขำยโดยบริษทัฯจ ำนวน 1,247 ล้ำนบำท                     
(2559: 1,486 ลำ้นบำท) เป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และไม่มีผูแ้ทน                     
ผูถื้อหุ้นกู ้ซ่ึงเสนอขำยนักลงทุนในวงจ ำกดั หุ้นกู้ดงักล่ำวก ำหนดช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน มีรำยละเอียด                                               
ท่ีส ำคญัดงัน้ี 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ จ ำนวนหน่วย 
มูลค่ำท่ีตรำไว้
ต่อหน่วย มูลค่ำรวม อตัรำดอกเบ้ีย วนัครบก ำหนดไถ่ถอน 

  (บำท) (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี)  
30 เมษำยน 2559 386,200 1,000 386 5.4 30 เมษำยน 2561 
28 กรกฎำคม 2559 200,000 1,000 200 5.0 30 กรกฎำคม 2561 
5 สิงหำคม 2559 400,000 1,000 400 5.0 5 สิงหำคม 2561 
26 กรกฎำคม 2560 260,500 1,000 261 6.3 26 กรกฎำคม 2562 

 ภำยใต้ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ บริษัทฯต้องปฏิบัติตำมเง่ือนไขทำงกำรเงิน                
บำงประกำร เช่น กำรด ำรงอตัรำหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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24. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำระยะยำว 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 5,133 2,630 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (209) (220) 

รวม 4,924 2,410 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (1,867) (918) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ 
   ภำยในหน่ึงปี 3,057 1,492 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำระยะยำวกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำอุปกรณ์และยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 2 ถึง 4 ปี
และสัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้ 

บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำระยะยำวดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน                             
ตำมสญัญำเช่ำ 2 1 3 1 5 2 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำซ้ือ/เช่ำกำรเงิน                              
รอกำรตดับญัชี   - - - - - - 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 2 1 3 1 5 2 

 



 50 

25. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเ ป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน              
และโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำนซ่ึงได้แก่โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบัติงำนครบ
ก ำหนดระยะเวลำแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 11,674 10,874 11,674 9,959 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :     
   ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,958 1,930 1,958 1,787 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 304 251 304 240 
   ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั    
      คณิตศำสตร์ประกนัภยั - 296 - 296 
   ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุน        
      ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน ์ 806 474 806 474 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
   ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั     
      ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน - (153) - (153) 
      ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (367) - (367) 
ลดลงจำกกำรขำยบริษทัยอ่ย  - (1,069) - - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (1,197) (562) (1,197) (562) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 13,545 11,674 13,545 11,674 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนขำย 1,092 854 1,092 785 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 1,976 2,097 1,976 2,012 

รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 3,068 2,951 3,068 2,797 

 บริษทัฯคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 0.4 
ลำ้นบำท (2559: จ ำนวน 0.6 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 10 ปี (2559: 10 ปี) 
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 2.7 2.7 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  5.0 5.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  0.0 - 35.0 0.0 - 35.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 
 เพ่ิมข้ึน ลดลง เพ่ิมข้ึน ลดลง 

อตัรำคิดลด (เพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละ 1) (761) 835 (699) 773 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน (เพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละ 1) 840 (774) 697 (643) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 

(เพ่ิมข้ึน/ลดลง ร้อยละ 20) (1,406) 1,821 (1,084) 1,392 

26. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

27. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังำน 158,607 168,472 153,107 134,721 
ค่ำเส่ือมรำคำ 95,194 100,096 77,283 90,650 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 7,107 2,904 1,278 1,182 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,241,341 1,083,259 1,241,341 1,083,259 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 7,391 20,920 7,391 7,799 
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28. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 30,569 65 29,554 - 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง     
   ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (26,236) 116,203 (26,524) 116,051 
บวก: รำยไดภ้ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของ 
   กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก - 51 - - 
รวมภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (26,236) 116,254 (26,524) 116,051 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 4,333 116,319 3,030 116,051 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (ก ำไร) ขำดทุน                                              
จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 37,987 (1,553) 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร                                                             
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - (104) 

 37,987 (1,657) 

 



 53 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (245,232) 356,036 (102,739) 342,691 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (ร้อยละ) 20 20 20 20 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล                                  
คูณอตัรำภำษี (49,046) 71,207 (20,548) 68,538 

ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับควำมแตกต่ำงของอตัรำภำษี                          
ของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ (571) (4,323) - - 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - (6,422) - - 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 123 3,089 - - 
รำยกำรขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่เคยบนัทึกภำษีเงินได ้                                             
รอกำรตดับญัชีแต่น ำมำใชป้ระโยชน์ในระหวำ่งปี (201) - (201) - 

ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำค่ำควำมนิยม - 40,200 - - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน 5,116 - - - 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือบริษทัยอ่ย 19,611 - - - 
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนทำงภำษีส ำหรับปีท่ี     
   ไม่ไดบ้นัทึกเป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 12,497 8,877 23,760 50,400 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใน     
    บริษทัยอ่ยท่ีไม่เคยบนัทึกภำษีเงินไดร้อตดับญัชี     
    แต่น ำมำใชป้ระโยชน์ในระหวำ่งปี - (3,732) - (3,732) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 16,777 5,699 915 1,362 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (896) (517) (896) (517) 

อ่ืนๆ 923 2,241 - - 

รวม 16,804 3,691 19 (2,887) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 4,333 116,319 3,030 116,051 

อัตรำภำษีท่ีมีผลบังคับใช้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศมีอัตรำร้อยละ                              
16.5 - 33.8 (2559: ร้อยละ 27.4) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 14,955 11,980 14,955 11,980 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 2,780 3,211 2,780 3,211 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ 14,345 14,237 14,345 14,237 
มูลค่ำยติุธรรมของอุปกรณ์จำกกำรรวมธุรกิจ 4,989 5,673 - - 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 2,709 2,335 2,709 2,335 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ - 5,693 - 5,693 

รวม 39,778 43,129 34,789 37,456 

หนีสิ้นภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชี     
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ                                
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้ - 124,149 - 124,149 

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ                                                                             
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย 58,107 233 58,107 233 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดจ้ำกกำรรวมธุรกิจ 1,066 1,211 - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัหำเงินกูแ้ละกำรออกหุน้กู ้                      
รอตดับญัชี 1,181 2,084 1,181 2,084 

รวม 60,354 127,677 59,288 126,466 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้
ใช้จ  ำนวน 396 ล้ำนเยน (2559: 118 ล้ำนเยน) ท่ีบริษทัย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยพิจำรณำแลว้เห็นวำ่บริษทัยอ่ยอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้ำ้งตน้มำใชป้ระโยชน์ได ้ 

ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัยอ่ยจ ำนวน 199 ลำ้นเยน จะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์
ภำยในปี 2569 
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29. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับบตัรส่งเสริมกำร
ลงทุนเลขท่ี 2091 (2)/2554 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2554 ส ำหรับกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ ำ ภำยใต้
เง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิ
ท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบ
กิจกำรนั้น (วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2555) โดยจ ำนวนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้จะตอ้งไม่เกินมูลค่ำเงิน
ลงทุนซ่ึงไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนและได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมท่ี
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติัและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้ส ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้น ซ่ึงจ่ำยจำก
ก ำไรของกิจกำรท่ีไดรั้บส่งเสริมกำรลงทุนตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 นอกจำกน้ี บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีโดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับบตัร
ส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1856 (2)/2556 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2556 และบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1131 
(2)/2558 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพนัธ์ 2558 ส ำหรับกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรสัตวน์ ้ ำ ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนด
บำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 
(ส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1856 (2)/2556 ยงัไม่มีรำยได ้และส ำหรับบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 
1131 (2)/2558 เร่ิมมีรำยไดเ้ม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2558) โดยจ ำนวนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดรั้บยกเวน้จะตอ้ง
ไม่เกินมูลค่ำเงินลงทุนซ่ึงไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนและไดรั้บลดหยอ่นอำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัร
ตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติและได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้ส ำหรับเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้น                                          
ซ่ึงจ่ำยจำกก ำไรของกิจกำรท่ีได้รับส่งเสริมกำรลงทุนตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
และไดรั้บอนุญำตใหห้กัเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปรกติ 

รำยได้ของบริษทัฯจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รำยไดจ้ำกกำรขำย       
รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 342,056 287,300 1,448,150 1,213,547 1,790,206 1,500,847 

รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ - - 526 - 526 - 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 342,056 287,300 1,448,676 1,213,547 1,790,732 1,500,847 
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30. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ก ำไรต่อหุ้น     
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับำท) (249,565) 236,977 (105,769) 226,640 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั (พนัหุน้) 563,051 563,051 563,051 563,051 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท) (0.44) 0.42 (0.19) 0.40 
ก ำไรต่อหุ้นจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง     
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (พนับำท) (249,565) 239,717 (105,769) 226,640 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั (พนัหุน้) 563,051 563,051 563,051 563,051 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ (บำท) (0.44) 0.43 (0.19) 0.40 

31. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัคือคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจ                              
ตำมประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี  

1. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสัตวน์ ้ำ 

2. ส่วนงำนธุรกิจผลิตอำหำรสัตวเ์ล้ียง 

3. ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกับกำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษทัฯประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน 

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับ
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 
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 ขอ้มูลรำยไดแ้ละขำดทุนของส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส่วนงำนในประเทศ ส่วนงำนต่ำงประเทศ  

 
ส่วนงำนธุรกิจ 

ผลิตอำหำรสตัวน์ ้ำ 
ส่วนงำนธุรกิจ                     

ผลิตอำหำรสตัวเ์ล้ียง 

ส่วนงำนธุรกิจ 
ผลิตและจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑอ์ำหำรแปรรูป 

 
ส่วนงำนผลิตและ

จ ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ รวมส่วนงำน 
ตดัรำยกำร 
ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกคำ้ภำยนอก 1,577 1,380 213 121 - - 32 10 1,822 1,511 - - 1,822 1,511 

รวมรำยได้ 1,577 1,380 213 121 - - 32 10 1,822 1,511 - - 1,822 1,511 

ผลกำรด ำเนินงำน               
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 35 18 1 2 - - (28) (12) 8 8 - - 8 8 
ก ำไรจำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์             5 649 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย             - 11 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัร่วม             - 21 
ดอกเบ้ียรับ             26 39 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน             (138) (11) 
ขำดทุนจำกค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์             (15) (71) 
ขำดทุนจำกค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำค่ำควำมนิยม             - (201) 
ขำดทุนจำกค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของตน้ทุน 
   กำรซ้ือธุรกิจท่ียงัไม่ไดปั้นส่วน             (26) - 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม             (1) (15) 

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน             (105) (74) 
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้             (246) 356 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้             (4) (117) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำร 
   ด ำเนินงำนต่อเน่ือง             (250) 239 

ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก     - (7)       - (7) 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี             (250) 232 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 

(หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 
ไทย 1,790,732 1,500,929 
ญ่ีปุ่น 31,598 10,359 
รวม 1,822,330 1,511,288 

   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   
(ไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงิน สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี สินทรัพยผ์ลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และสิทธิตำม
สญัญำประกนัภยั) 

(หน่วย: พนับำท) 
 2560 2559 
ไทย 753,842 737,739 
ญ่ีปุ่น 1,288,879 437,164 

รวม 2,042,721 1,174,903 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 
10 ของรำยไดข้องกิจกำร 

32. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชัน่แนลแอสชวัรันส์ จ  ำกดั และ
จะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 
2560 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 2 ลำ้นบำท (2559: 2 ลำ้นบำท) 

33. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

33.1 สัญญำขำยไฟฟ้ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศมีสัญญำขำยไฟฟ้ำกบับริษทัแห่งหน่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั
โดยสัญญำดงักล่ำวมีอำยุ 15 ปี นับตั้งแต่ก ำหนดกำรเดินเคร่ืองเชิงพำณิชย ์ปริมำณกำรขำยและรำคำขำย
ไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ  
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33.2  สัญญำรับบริกำรน ำ้พุร้อน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัยอ่ยหลำยแห่งในต่ำงประเทศมีภำระผูกพนัตำมสัญญำรับบริกำรน ้ ำพุร้อน
กับบริษัท ท่ีไม่ เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.4 ล้ำน เยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้ำ                                 
สัญญำดงักล่ำวมีอำย ุ15 ปี นบัตั้งแต่วนัเร่ิมจ ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย ์

 ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 และเดือนมกรำคม 2561 บริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจเพื่อยกเวน้
ค่ำบริกำรน ้ำพุร้อนกบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงักล่ำว ตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำ 

33.3 สัญญำจ้ำงบริหำรและบ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศมีภำระผูกพนัตำมสัญญำจ้ำงบริหำรและ
บ ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำกับบริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1 ล้ำนเยนต่อเดือน                                 
ต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำยุ 5 ปี นับตั้งแต่ไดรั้บมอบโครงกำร โดยสำมำรถต่อสัญญำไดอี้กคร้ังละ                          
5 ปี ซ่ึงมีระยะเวลำสูงสุด 15 ปี ภำยใตเ้ง่ือนไขเดิม 

33.4 สัญญำก ำหนดสิทธิใช้พืน้ที่ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศ มีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำก ำหนดสิทธิใชพ้ื้นท่ี
กบับริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึงเพื่อด ำเนินโครงกำรผลิตไฟฟ้ำพลังงำนลมเป็นจ ำนวนเงินเดือนละ 0.1                                   
ลำ้นเยนต่อเดือนต่อโรงไฟฟ้ำ สัญญำดงักล่ำวมีอำย ุ21 ปีนบัแต่วนัลงนำมในสัญญำ 

33.5 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 7 ล้ำนบำท (2559: 17 ล้ำนบำท)                        
ท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรซ้ือและติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และบริษทัย่อยในต่ำงประเทศมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
จ ำนวนเงินประมำณ 1,981 ลำ้นเยน (2559: 1,918 ลำ้นเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 

33.6 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำซ้ือวตัถุดิบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำซ้ือวตัถุดิบจ ำนวนเงินประมำณ 2 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ (2559: 9 ลำ้นเยน) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือวตัถุดิบเพื่อผลิตอำหำรสัตวน์ ้ำ 

33.7 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและบริกำร 

บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีในอำคำรและสัญญำบริกำรส ำหรับส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ และเช่ำยำนพำหนะ อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 
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บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2560 2559 
จ่ำยช ำระ   

ภำยใน 1 ปี 9 7 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี - 4 

33.8 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำพืน้ทีร่ะยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำพื้นท่ีเพื่อประกอบธุรกิจศูนย์บริกำร                              
ดำ้นสัตวเ์ล้ียงครบวงจรจ ำนวนเงินประมำณ 7.2 ลำ้นบำท อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 18 ปี นบัแต่วนัส่งมอบ
กำรครอบครองทรัพย์สิน ปัจจุบนัพื้นท่ีให้เช่ำยงัอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงและยงัไม่มีกำรส่งมอบกำร
ครอบครองทรัพยสิ์น 

33.9 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนังสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯ
เหลืออยู่เป็นจ ำนวน 8 ล้ำนบำท (2559: 8 ล้ำนบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำทั้งจ  ำนวน 
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34. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้         

ตรำสำรทุน - 1,028 - - - - - 1,028 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย         

ตรำสำรทุน 855 - - - - - 855 - 
ตรำสำรหน้ี* - - 308 147 - - 308 147 

เงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืน         
ตัว๋แลกเงิน - - 110 600 - - 110 600 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - - 10 10 55 55 65 65 
หนีสิ้นที่เปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรม         
หุ้นกู ้ - - 1,249 1,476 - - 1,249 1,476 

* ระดบั 2 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยใชร้ำคำมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

35. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

35.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

  เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 107    
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้ืม
ระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะยำว หุ้นกู ้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 



 62 

  ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินลงทุนชัว่ครำวอ่ืน ลูกหน้ีกำรคำ้และ
ลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กู ้ยืม ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำร
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญั
จำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
อำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนชั่วครำวอ่ืน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน                                     
และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

  บริษทัฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน                                  
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ ำประกนั เงินลงทุน เงินให้กู ้ยืม เงินกู้ยืมระยะสั้ น เงินกู้ยืมระยะยำว หุ้นกู้ และ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯมีอตัรำดอกเบ้ียท่ี                              
ปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลง    
 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
             (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - - - 47 72 1 1 48 73 0.0 - 0.5 0.0 - 0.5 
เงินลงทุนชัว่ครำว               
   หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด - เพื่อคำ้ - - - - - - - - - 1,028 - 1,028 - - 
   หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด - เผื่อขำย - - - - - - - - 308 147 308 147 - - 
   อ่ืนๆ 110 600 - - - - - - - - 110 600 5.4, 6.3 5.4, 5.9 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 194 190 194 190 - - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 8 8 - - - - - - - - 8 8 1.0 1.0 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - - - - - 2 - - 859 3 859 5 - 4.4 
เงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 72 62 - - - - - - 72 62 3.0 3.0 
 118 608 72 62 - 2 47 72 1,362 1,369 1,599 2,113   
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ               
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 409 - - - - - - - - - 409 -  4.8, 5.8 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - - - 164 121 164 121 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2 - - - - - - - - - 2 - 3.0 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - - - - 647 - - - 647 - JPY LIBOR 

(3เดือน) บวก
ร้อยละ 3 

- 

หุ้นกู ้ 984 497 259 979 - - - - - - 1,243 1,476 5.0 - 6.3 5.0 - 5.5 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 2 1 3 1 - - - - - - 5 2 1.1 - 8.5 2.7 - 7.1 
 1,395 500 262 980 - - 647 - 164 121 2,468 1,601   
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   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลง    

 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี ตำมรำคำตลำด ไม่มีอตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
             (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ               
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - - - - 14 24 1 1 15 25 0.0 - 0.5 0.1 - 0.5 
เงินลงทุนชัว่ครำว               
   หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด - เพื่อคำ้ - - - - - - - - - 1,028 - 1,028 - - 
   หลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำด - เผื่อขำย - - - - - - - - 308 147 308 147 - - 
   อ่ืนๆ 110 600 - - - - - - - - 110 600 5.4, 6.3 5.4, 5.9 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - - - - 281 214 281 214 - - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั 8 8 - - - - - - - - 8 8 0.9 1.0 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - -  - - 2 - - 859 3 859 5 - 4.4 
เงินให้กูย้มืแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,516 539 - - - - - - 1,516 539 2.5 - 8.0 2.5 - 8.0 
 118 608 1,516 539 - 2 14 24 1,449 1,393 3,097 2,566   

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ               
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 409 - - - - - - - - - 409 -  4.8 - 5.8 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - - - - - 156 115 156 115 - - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - - - - - 647 - - - 647 - JPY LIBOR 

(3เดือน) บวก
ร้อยละ 3 

- 

หุ้นกู ้ 984 497 259 979 - - - - - - 1,243 1,476  5.0 - 6.3 5.0 - 5.5 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำระยะยำว 2 1 3 1 - - - - - - 5 2 1.1 - 8.5 2.7 - 7.1 

 1,395 498 262 980 - - 647 - 156 115 2,460 1,593   
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคัญอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินค้ำเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ บริษทัฯไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกิน
หน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
หน้ีสินทำงกำรเงิน  
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 2560 2559 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ - 1 32.68 35.83 
เยน - 3 0.29 0.31 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.7 34.79 - 35.64 14 มีนำคม 2560 - 16 มิถุนำยน 2560 

35.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น หรือมีอตัรำ
ดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัรำดอกเบ้ียในตลำด เงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมมีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัรำ
ดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

36. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู ้ถือหุ้น โดย ณ วนัท่ี               
31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.85:1 (2559: 0.96:1) และเฉพำะบริษทัฯ                                    
มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.61:1 (2559: 0.95:1)  

37. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนในโครงกำร
โรงไฟฟ้ำพลงังำนลมในประเทศญ่ีปุ่น จ ำนวน 20 โครงกำร มีมูลค่ำโครงกำรทั้งหมดจ ำนวน 758 ลำ้นเยน 
(220 ลำ้นบำท) 
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38. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2561 


