บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
สําหรั บผลการดําเนินงานปี *++9
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ปี 2559 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวม เท่ากับ 2,240.18 ล้ าน
บาท เพิ1มขึ 4น 537.57 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 31.57 เมื1อเทียบกับปี ที1ผา่ นมา ซึง1 ประกอบด้ วยรายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์
นํ 4า อาหารสัตว์เลี 4ยง และฟาร์ มเพาะเลี 4ยง เท่ากับ 1,500.85 ล้ านบาท และรวมรายได้ อื1นเท่ากับ 728.89 ล้ านบาท ซึง1 คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 67.46 และร้ อยละ 32.54 ตามลําดับ รายได้ จาก ธุรกิจอาหารสัตว์นํ 4าและสัตว์เลี 4ยงลดลงร้ อยละ 10.30
เมื1อเทียบกับปี ก่อน รายได้ จากการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนใต้ ภิภพในประเทศญี1ปนและบริ
ุ่
ษัท
ย่อยเท่ากับ CD.44 ล้ านบาท โดยเกิดจากการขายไฟจํานวน F โรง ตังแต่
4 เดือนกรกฎาคม Hธันวาคม FIIJ ทังนี
4 4 ผล
ประกอบการของธุรกิจอาหารสัตว์เลี 4ยง และธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ า พลังงานความร้ อนใต้ ภิภพในประเทศ
ญี1ปนุ่ ซึง1 มีบริ ษัท พีพีเอสเอ็น จํากัด และ บริ ษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อย มีผลกําไรสุทธิรวม 232.31 ล้ านบาท
เพิ1มขึ 4นร้ อยละ 620.55 เมื1อเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก รายได้ อื1นซึง1 มีกําไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ กําไรจาก
การจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม และ ดอกเบี 4ยรับ ทําให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ อื1นเพิม1 ขึ 4นเท่ากับ 700.88 ล้ าน
บาท ซึง1 คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2,502.25 เมื1อเปรี ยบกับปี ก่อน
งบการเงินรวม

ปี 2559

ปี 2558

(หน่วย : ล้ านบาท)

รายได้ จากการขาย
รายได้ อื1นๆ
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
ขาดทุนจากค่าเผื1อการด้ วยค่าเครื1 องจักร
ขาดทุนจากค่าเผื1อการด้ อยค่าความนิยม
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลืย1 น
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดจากการดําเนินงานต่ อเนื1อง
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวดจากการดําเนินงานที1ยกเลิก

1,511.29
728.89
2,240.18
1,295.06
208.81
71.10
201.00
19.12
1,795.09
445.09
(15.44)
(73.61)
356.04
(116.32)
239.72
(7.40)

1,674.60
28.01
1,702.61
1,493.39
197.72

3.19
36.60
1,730.90
(28.29)
(5.81)
(11.43)
(45.53)
8.47
(37.06)
(7.57)

เปลี1ยนแปลง
เพิ1มขึน3 (ลดลง)
(163.31)
700.88
537.57
(198.39)
11.09
71.10
201.00
15.93
(36.60)
64.19
473.38
(9.63)
(62.18)
401.57
(124.79)
276.78
0.17

ร้ อยละ
9.75%
2,502.25%
31.57%
13.28%
5.61%

499.37%
100.00%
3.71%
1,673.31%
165.75%
544.01%
881.99%
1,473.32%
746.84%
2.25%

งบการเงินรวม

ปี 2559

ปี 2558

(หน่วย : ล้ านบาท)

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ส่วนที1เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที1ไม่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย
กําไร(ขาดทุน)ทีเ1 ป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
กําไร(ขาดทุน)ทีเ1 ป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯจากการดําเนินงาน
ต่อเนื1อง

232.32
(4.66)
0.42
0.43

(44.63)
(5.85)
(0.07)
(0.07)

เปลี1ยนแปลง
เพิ1มขึน3 (ลดลง)
276.95
1.19
0.49
0.50

คําอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรั บปี *++9
1.1 รายได้
ธุรกิจอาหารสัตว์ นํา3 อาหารสัตว์ เลีย3 งและฟาร์ มเพาะเลีย3 ง
ในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์นํ 4า อาหารสัตว์เลี 4ยงและฟาร์ มเพาะเลี 4ยงเท่ากับ 1,500.85 ล้ านบาท
ลดลงร้ อยละ 10.30 เมื1อเทียบกับปี ก่อน
รายได้ จากธุรกิจอาหารสัตว์นํ 4า อาหารสัตว์เลี 4ยงและฟาร์ มเพาะเลี 4ยง ในปี 2559 ลดลง เนื1องจากผลผลิตกุ้ง มีการ
ชะลอตัวลง เกิดจากปั ญหา EHP (ไมโครสปอร์ ริเดียน) ซึง1 เป็ นพยาธิที1มชี ีวติ และมีการฟอร์ มสปอร์ เหมือนกับเชื 4อราอยูใ่ น
กุ้ง และทําให้ เกิดการระบาดอย่างรวดเร็ ว เพราะการตรวจพบปั ญหาดังกล่าวนี 4 เกิดขึ 4นในช่วง ปลายปี 2559 และยังไม่พบ
วิธีการจัดการที1มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ ผลผลิตกุ้งโดยรวมลดลง นอกจากปั ญหา การระบาดของ EHP แล้ ว เกษตร
ยังคงต้ องเจอกับโรคที1มีอยูก่ ่อนแล้ ว และพบทุกพื 4นที1การเลี 4ยง เช่น โรคขี 4ขาว โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) แต่พบว่าปั ญหา
การระบาดของโรค EMS ลดลง รายได้ จากการขายอาหารสัตว์ ในส่วนของอาหารกุ้ง จึงปรับตัวลดลงร้ อยละ 10.88 เมื1อ
เทียบกับ ปี ก่อน
สําหรับสถานการณ์การเลี 4ยงปลาในปี FII9 ลดลง เกิดจากความผันผวนของธรรมชาติ เกิดภัยแล้ งในทุกภาค ฝนไม่
ตกตามฤดูกาล และนํ 4าท่วมในพื 4นที1ภาคใต้ จากปั จจัยดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปลาเศรษฐกิจตัวหลักๆ เช่น
ปลาดุก ปลานิล และปลาทับทิม จึงเกิดภาวะปลาน๊ อกตาย ปลาเนื 4อขาดตลาดและปลาล้ นตลาดมากขึ 4น ทําให้ รายได้ จาก
การขายอาหารปลา ลดลงร้ อยละ 16.38 เมื1อเทียบกับปี ก่อน อย่างไรก็ตาม โดยรวมอุตสาหกรรม การเลี 4ยงปลายังคงมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื1อง
สําหรับการรับจ้ างผลิตอาหารสัตว์เลี 4ยง ทังโรงงานเพชรบุ
4
รี และโรงงานสงขลา สามารถผลิตได้ มากขึ 4นอย่างต่อเนื1อง
จึงทําให้ รายได้ จากการรับจ้ างผลิตอาหารสัตว์เลี 4ยงเพิม1 ขึ 4น คิดเป็ นร้ อยละ 156.65 เมื1อเทียบกับปี ก่อน
1.2 ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนขายส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ มาจากต้ นทุนวัตถุดิบในการผลิต โดยในปี 2559 บริ ษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ 1,295.06
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 13.28 เมื1อเทียบกับปี ก่อน เนื1องจากยอดขายลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 9.75 ทังนี
4 4ต้ นทุนขาย ต่อ
ยอดขาย ปรับตัวลดลงร้ อยละ 0.37 เมือ1 เทียบปี ก่อน
1.3 กําไรขัน3 ต้ น
กําไรขันต้
4 นในปี 2559 เท่ากับ 216.23 ล้ านบาท เพิ1มขึ 4นร้ อยละ 19.33 เมื1อเทียบกับปี ก่อน

ร้ อยละ
620.55%
20.34%
700.00%
714.29%

1.4 ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หารในปี 2559 เท่ากับ 208.81 ล้ านบาท เพิ1มขึ 4นร้ อยละ I.\C เมื1อเทียบกับปี ก่อน โดย
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและการบริหาร ต่อยอดขาย ปรับตัวลดลงร้ อยละ 19.73 เมื1อ เทียบปี ก่อน
1.5 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2559 บริ ษัทมีผลกําไรสุทธิเท่ากับ F]F.]1 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 0.42 บาทต่อหุ้น เพิม1 ขึ 4นร้ อยละ ^DD และมีกําไรต่อ
หุ้นจากการดําเนินงานต่อเนื1อง คิดเป็ น 0.43 บาทต่อหุ้น เพิ1มขึ 4นร้ อยละ ^C_.29 เมื1อเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก
กําไรจากรายได้ อื1นทีเ1 พิ1มขึ 4น
ฐานะการเงิน
2.1 สินทรั พย์

ณ วันที1 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์ จํานวน 3,569.31 ล้ านบาท โดยเพิ1มขึ 4นจากสินทรัพย์ ณ
วันที1 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 1,259.89 ล้ านบาท หรื อเพิ1มขึ 4นร้ อยละ 54.55 การเพิ1มขึ 4นดังกล่าว เนื1องจากการเพิม1 ขึ 4น
เงินลงทุนในความต้ องการของตลาดและการลงทุนเพิ1มในสินทรัพย์ถาวร
2.2 หนีส3 น
ิ

ณ วันที1 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีหนี 4สินรวม จํานวน 1,749.96 ล้ านบาท โดยเพิ1มขึ 4นจากหนี 4สิน ณ วันที1
31 ธันวาคม 2558 จํานวน 1,034.64 ล้ านบาท หรื อเพิ1มขึ 4นร้ อยละ 144.64 ซึง1 เกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้
สัดส่วนของหนี 4สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที1 31 ธันวาคม 2559 และวันที1 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 0.96 เท่า และ 0.45
เท่า ตามลําดับ
2.3 ส่ วนของผู้ถอ
ื หุ้น

ณ วันที1 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจํานวน 1,819.35 ล้ านบาท โดยเพิ1มขึ 4นจาก ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ณ วันที1 31 ธันวาคม 2558 จํานวน FFI.FI ล้ านบาท หรือเพิ1มขึ 4นร้ อยละ 14.13 เนื1องจากกําไรที1เพิ1มขึ 4น
สภาพคล่ อง
ในปี 2559 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิที1ใช้ ไปจากกิจกรรมการดําเนินงานจํานวน 125.33 ล้ านบาท กระแส
เงินสดที1ใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 1,115.95 ล้ านบาท จากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื1อขายและ เงินลงทุนชัว1 คราว
อื1น และกระแสเงินสดที1ได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 989.20 ล้ านบาท จากการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ โดยทําให้
บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง FC.]J ล้ านบาท เป็ นผลให้ ณ วันที1 ]1 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน ^].FD ล้ านบาท

สถานการณ์ การเลีย3 งกุ้งของประเทศไทย ปี *++G และแนวโน้ มอุตสาหกรรมกุ้ง ปี IJ
ผลผลิตกุ้งของประเทศไทยมีแนวโน้ มจะไม่ฟืน4 ตัวภายในปี FI\D หลังจากที1มีการฟื น4 ตัวช้ าลงในปี ที1ผา่ นมา เนื1องจาก
ปั ญหานํ 4าท่วมอย่างหนักในพื 4นทีภ1 าคใต้ ของประเทศไทยช่วงต้ นปี และปั ญหาที1ทําให้ อตั ราการเจริ ญเติบโตของกุ้งช้ าลง
เพราะกุ้งได้ รับเชื 4อ Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) ส่งผลโดยตรงผลผลิตกุ้งของประเทศไทยเพิ1มขึ 4นเพียง ID,DDD
ตัน ทําให้ ผลผลิตรวมเท่ากับ ]DD,DDD ตัน ในปี FIIJ
อย่างไรก็ตาม ผลผลิตกุ้งในไตรมาส _ ปี FIIJ มีการชะลอตัวลงเนื1องจากปั ญหา EHP (ไมโคร สปอร์ ริเดียน ) ซึง1 เป็ นพยาธิ
ที1ชีวิตและมีการฟอร์ มสปอร์ เหมือนกับเชื 4อราอยูใ่ นกุ้ง เพราะการตรวจพบปั ญหา EHP เกิดขึ 4นในปลายปี FIIJ และยังไม่
พบวิธีการจัดการที1มีประสิทธิภาพ ด้ วยปั ญหา EHP มีการตรวจพบและระบาดอย่างรวดเร็ว จึงทําให้ ผลผลิตกุ้งลดลงและ
ส่งผลต่อผลผลิตกุ้งโดยรวมทังหมดคาดการณ์
4
ผลผลิตกุ้งของประเทศไทย ปี FI\D อยูท่ ี1ประมาณ ]DD,DDD ตัน ไม่แตกต่าง
กับปี FIIJ
นอกจากปั ญหาการระบาดของ EHP แล้ วเกษตรกรยังคงต้ องเจอกับโรคที1มีอยูแ่ ล้ วและสามารถพบได้ ทกุ พื 4นที1การเลี 4ยง
เช่น โรคขี 4ขาว โรคตัวแดงดวงขาว (WSSV) แต่พบปั ญหาการระบาดของโรค EMS ลดลง อย่างไรก็ดใี นปี FI\D จาก
ผลผลิตกุ้งโดยรวมลดลง จึงทําราคากุ้งสูงขึ 4นและกระตุ้นให้ เกษตรกรมีการเลี 4ยงกุ้งอย่างต่อเนื1องพร้ อมทังมี
4 ข้อปฏิบตั ิก่อน
การเลี 4ยง เช่น การเตรียมบ่อเลี 4ยง การเตรี ยมนํ 4า การคัดเลือกลูกพันธุ์ก้ งุ ที1มคี วามสมบูรณ์แข็งแรง พร้ อมทังเข้
4 าถึงการ
บริ การการตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพนํ 4า และสุขภาพกุ้งตามโปรแกรมเพื1อลดความเสีย1 ง
ด้ วยสถานการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ น
บริ ษัทกําหนดนโยบายเน้ นเรื1 องคุณภาพสินค้ าเป็ นหลักและให้ บริ การตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํ 4าและสุขภาพกุ้งพร้ อมให้ คําปรึกษา
เพื1อให้ เกษตรกรได้ รับสินค้ าที1มีคณ
ุ ภาพดีและบริ การที1เป็ นเลิศเพื1อเพิม1
ทางเลือกให้ เกษตรกรประสบผลสําเร็ จ

สถานการณ์ การเลีย3 งปลา ปี *++G และแนวโน้ มอุตสาหกรรมปลา ปี IJ
สรุ ปสถานการณ์ ปี *++G
การเลี 4ยงปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุก ทังปี
4 ที1ผา่ นมาเกิดจากความผันผวนของธรรมชาติ เกิดภัยแล้ งในทุกภาคของประเทศ
ฝนไม่ตกตามฤดูกาล และเกิดภัยนํ 4าท่วมในพื 4นที1ภาคใต้ ส่งผลโดยตรงกับการเลี 4ยงปลาทุกชนิด ที1มีปลาน๊ อกตายจํานวน
มากในช่วงกลางปี และปลาเนื 4อขาดตลาดสลับ กับปลาล้ นตลาด และปลาล้ นตลาดมากขึ 4นในช่วงไตรมาสที1 ]H_ ของปี
พันธุ์ปลาทุกชนิดไม่สามารถผลิตได้ ตามความต้ องการของผู้เลี 4ยง
การทําตลาดของบริ ษัทคูแ่ ข่ง และเอเย่นต์รายใหญ่ ที1มีปริมาณปลาเนื 4อจํานวนมาก เช่น ปลาดุก ปลานิล และปลาทับทิม
มีการทุม่ ตลาดปลาส่งผลเสียต่อกลไกราคาปลาในตลาดปลาทังประเทศ
4
จากสาเหตุดงั กล่าวส่งผลต่อการทําตลาดในปี FIIJ ยอดขายไม่เป็ นไปตามเป้าหมายทีว1 างไว้ ดังนันทางสายงานขาย
4
อาหารปลาจึงมุง่ เน้ นทําตลาดในกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และเปิ ดลูกค้ าใหม่อย่างต่อเนื1อง ยอดขายอาหารปลาจากลูกค้ าราย
ใหม่เพิม1 ขึ 4น ประกอบกับลูกค้ าเดิมที1มีความมัน1 ใจ และเชื1อมัน1 ในบริ ษัทมากขึ 4น และมีการสัง1 ซื 4ออย่างต่อเนื1อง

ประเมินสถานการณ์ ในปี *+IJ
สถานการณ์ด้านการเลี 4ยงยังพบปั ญหาปลาปลาดุก และปลานิลล้ นตลาดในบางพื 4นที1 และปลาปลานิลขาดตลาดในลูกค้ า
บางราย คาดว่าในปี FI\D สถานการณ์การแข่งขันยังมีตอ่ เนื1อง
สถานการณ์สายงานขายอาหารปลาในไตรมาส คาดว่าจะทําตลาดได้ อย่างต่อเนื1องภายใต้ สถานการที1มีการแข่งขันสูง
เนื1องจากลูกค้ าเดิมทีม1 ีการสัง1 ซื 4ออาหารปลาเพิ1มขึ 4น ลูกค้ าเดิมทีห1 ยุดซื 4อขายกลับมาซื 4อขายใหม่ และในช่วงไตรมาสที1 _
ของปี FIIJ ทางสายงานขายได้ เปิ ดตลาดในกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย และมีลกู ค้ าใหม่เข้ ามาทังรายกลาง
4
และรายใหญ่
รวมถึงเริ1 มทําตลาดอาหารปลากะพง และปลาสลิด ซึง1 จะสามารถเพิ1มยอดขายได้ ในไตรมาสที1 C ของปี และต่อเนื1องทังปี
4
สถานการณ์ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
วันที1 FF ธันวาคม FIIm ที1ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ มีมติอนุมตั ิการลงทุนในบริษัท พีพีเอสเอ็น จํากัด ซึง1
ประกอบธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ (Geothermal Energy) ในประเทศญี1ปนุ่ และวันที1 FJ กุมภาพันธ์ FIIJ บริษัท
ได้ ลงนามในสัญญาซื 4อหุ้นในบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทฯจึงถือว่าบริ ษัท พีพีเอสเอ็น จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ บริษัทฯ
ตังแต่
4 วนั ที1 CC พฤษภาคม FIIJ ปั จจุบนั บริ ษัทฯได้ ดําเนินการขายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ ตังแต่
4 วนั ที1 C กรกฎาคม FIIJ
จํานวน F ยูนิตแล้ ว
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการให้ มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที1ระบุได้ ที1ได้ มาและหนี 4สินที1รับมา ณ วันซื 4อกิจการ โดยการ
วัดมูลค่านี 4ได้ เสร็ จสมบูรณ์แล้ วในไตรมาสที1 _ ของปี FIIJ ซึง1 อยูภ่ ายในระยะเวลาในการวัดมูลค่าสิบสองเดือนนับจาก
วันที1ซื 4อกิจการตามที1กําหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที1 ] (ปรับปรุง FIIm)
และในวันที1 FF มีนาคม FIIJ บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจเพื1อซื 4อหุ้นของบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จํากัด ซึง1
ประกอบธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ (Geothernal Energy) ในประเทศญี1ปนุ่ ในวันที1 F_ มิถนุ ายน FIIJ ที1ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ มมี ตั ิอนุมตั กิ ารลงทุนในบริ ษัทดังกล่าว เมื1อวันที1 C กรกฏาคม FIIJ โดยบริษัทถือว่า
บริ ษัทซูโม่ พาวเวอร์ จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของกลุม่ ตังแต่
4 วนั ที1 \ กันยายน FIIJ
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการให้ มกี ารวัดมูลค่ายุติธรรม ของสินทรัพย์ที1ระบุได้ ที1ได้ มาและหนี 4สินที1รับมา ณ วันซื 4อกิจการ โดยการ
วัดมูลค่านี 4ได้ เสร็ จสมบูรณ์แล้ วในไตรมาสที1 _ ของปี FIIJ ซึง1 อยูภ่ ายในระยะเวลาในการวัดมูลค่าสิบสองเดือนนับจาก
วันที1ซื 4อกิจการตามที1กําหนดไว้ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที1 ] (ปรับปรุง FIIm)
หลังจากดําเนินการโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้ อนใต้ พิภพ บริ ษัทฯเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการ ร่วมพัฒนาทีด1 ินเปล่าที1
เมืองเบบปุ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี1ปนเพื
ุ่ 1อเสนอขายให้ กบั ผู้สนใจทําโรงไฟฟ้ า พลังงานความร้ อนใต้ พิภพจึงได้ ร่วมทุนกับ
บริ ษัท เซโตอูจิ เนเชอรัล เอ็นเนอร์ ยี1 จํากัด (Setouchi) จัดตังนิ
4 ตบิ คุ คลใหม่ชื1อ MHLUXE ENERGY Co, Ltd (“MHLUXE”)
โดย PPSN ถือหุ้นร้ อยละ FI : Setouchi ถือหุ้นร้ อยละ ^I ของทุนจดทะเบียน CD ล้ านเยน บริ ษัทฯ เป็ นผู้จา่ ยเงินลงทุน
เพื1อพัฒนาทีด1 ินประมาณ m แปลง จํานวน FDD ล้ านเยน ในรูปแบบเงินให้ ก้ ยู ืม อัตราดอกเบี 4ยร้ อยละ ] ต่อปี ซึง1 กําหนด
จากต้ นทุนของเงินลงทุนของบริ ษัท และเปรี ยบเทียบกับ ดอกเบี 4ยเงินกู้ของสถาบันการเงินในประเทศญี1ปนุ่
เมื1อวันที1 F] กันยายน FIIJ บริ ษัท พีพีเอสเอ็น จํากัด ได้ ดําเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
4 ษัทย่อย ในประเทศญี1ปนุ่ ภายใต้
ชื1อบริ ษัท โอโทเมยามา เอนเนอร์ ยี1 จํากัด และในวันเดียวกันบริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จํากัด ได้ ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตัง4
บริ ษัทย่อยในประเทศญี1ปนุ่ ภายใต้ ชื1อบริษัท เอส พาวเวอร์ จํากัด

เมื1อวันที1 I ตุลาคม FIIJ บริ ษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จํากัด ได้ ดําเนินการจดทะเบียนจัดตังบริ
4 ษัทย่อยในประเทศญี1ปนุ่ ภายใต้
ชื1อ SNS Power Company Limited เพื1อประกอบธุรกิจพลังงานความร้ อนใต้ พิภพในประเทศญี1ปนุ่ โดยมีสดั ส่วนในการถือ
หุ้นในบริ ษัทดังกล่าวร้ อยละ CDD

