รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทา
และนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง “งบการเงินระหว่างกาล”
ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทาน
ของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถ
ได้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
-2-

ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

4
5
6
16

10,596,159
816,542
7,658,541
4,726,597
525,934
24,323,773

8,702,714
683,943
9,701,862
4,727,032
809,264
24,624,815

2,824,320
2,624,465
934,000
758,800
284,498
7,426,083

3,652,857
3,036,321
934,000
752,652
593,046
8,968,876

7
8

3,876,295
505
1,500
83,098,225
757,005
487,996
3,308,889
91,530,415
115,854,188

4,003,352
532
1,500
84,024,268
776,334
510,125
3,227,731
92,543,842
117,168,657

29,155,196
1,500
2,772,600
26,363,403
173,502
21,166
140,854
58,628,221
66,054,304

29,155,196
1,500
2,772,600
26,684,058
178,263
21,711
146,457
58,959,785
67,928,661

16

14
9

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอนําส่ ง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

10

12
13
16
11

12
13
14
15

4,699,935

5,501,383

2,291,806

2,370,841

9,396

8,539

1,545

1,721

5,533,255
999,726
1,432,900
467,521
365,258
252,829
13,760,820

8,892,907
1,432,900
284,481
480,614
221,468
16,822,292

2,680,483
999,726
3,833,103
143,599
95,075
35,020
10,080,357

5,989,341
3,334,373
84,333
134,143
31,017
11,945,769

1,974
20,574,900
20,532,330
1,177,872
159,152
608,390
43,054,618
56,815,438

4,490
20,901,464
21,530,562
1,152,019
154,230
645,256
44,388,021
61,210,313

546
1,000,000
20,532,330
365,905
19,367
514,967
22,433,115
32,513,472

673
1,000,000
21,530,562
361,145
18,860
523,088
23,434,328
35,380,097

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,482,865,035 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,462,865,035 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

14,828,650

14,828,650

14,828,650

14,828,650

14,628,650

14,628,650

14,628,650

14,628,650

2,935,427

2,935,427

4,786,987

4,786,987

1,598,287
32,523,535
(409,312)
51,276,587
7,762,163
59,038,750
115,854,188

1,598,287
29,759,118
(383,801)
48,537,681
7,420,663
55,958,344
117,168,657

1,598,287
12,525,871
1,037
33,540,832
33,540,832
66,054,304

1,598,287
11,533,603
1,037
32,548,564
32,548,564
67,928,661

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
เงินชดเชยความล่าช้าของการก่อสร้าง
เงินชดเชยจากบริ ษทั ประกัน
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับงวด

16

14

2559

13,645,886
166,341
(9,921,341)
3,890,886
305,484
16,362
17,173
12,198
22,600
(156,302)
(4,677)
(652,263)
(27)
3,451,434
(279,270)
3,172,164

2558

14,811,794
198,379
(12,281,931)
2,728,242
109,438
11,293
729,838
250,000
20,304
(135,151)
(1,633)
(787,421)
(23)
2,924,887
(424,543)
2,500,344

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

5,623,032
(4,201,020)
1,422,012
51,473
12,198
30,751
(101,146)
(4,677)
(786)
(336,187)
1,073,638
(81,370)
992,268

2558

6,087,341
(4,975,505)
1,111,836
67,853
1,933,098
250,000
20,169
(68,724)
(1,633)
(34)
(445,160)
2,867,405
(103,422)
2,763,983

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2559

2558

2559

2558

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
รายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

(37,934)

(21,248)

-

-

(37,934)
3,134,230

(21,248)
2,479,096

992,268

2,763,983

2,764,417
407,747
3,172,164

2,182,689
317,655
2,500,344

992,268
992,268

2,763,983
2,763,983

2,738,906
395,324
3,134,230

2,168,400
310,696
2,479,096

992,268
992,268

2,763,983
2,763,983

1.89

1.49

0.68

1.89

1,462,865,035 1,462,865,035

1,462,865,035

การแบ่ งปันกําไร

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

บาท

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงนํา้ หนัก

หุ้น 1,462,865,035

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไรจากการ
ผลต่ างของอัตรา ประมาณการตามหลัก
ส่ วนเกินทุน
รวม
กําไรสะสม
จากการรวมธุรกิจ แลกเปลี่ยนจาก คณิตศาสตร์ ประกันภัย องค์ ประกอบอื่น
ส่ วนได้ เสี ย
รวม
สํ าหรับโครงการ
การแปลงค่ า
จัดสรรแล้ ว
ทุนที่ออกและ
ส่ วนเกิน
ภายใต้
ของส่ วนของ รวมส่ วนของ ที่ไม่ มีอํานาจ ส่ วนของ
ผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงิน
ชําระแล้ ว มูลค่ าหุ้นสามัญ ทุนสํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร การควบคุมเดียวกัน
ผู้ถือหุ้น
บริษทั ใหญ่
ควบคุม
ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เงินปันผลจ่ายแก่ผไู ้ ม่มีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับงวดสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เงินลดทุนในส่วนของผูไ้ ม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับงวดสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

1,598,287

-

-

14,628,650

2,935,427

1,598,287

2,182,689
28,842,466

(369,521)

(14,289)
(138,430)

1,041

(14,289)
(506,910)

14,628,650

2,935,427

1,598,287

29,759,118

(369,521)

(15,317)

1,037

(383,801)

-

-

14,628,650

2,935,427

1,598,287

-

2,764,417
32,523,535

(369,521)

1,041

2,935,427

-

26,659,777

(124,141)

14,628,650

-

(369,521)

-

(25,511)
(40,828)

-

(492,621)
-

1,037

(25,511)
(409,312)

45,329,520

7,241,139

52,570,659

(57,437)

(57,437)

2,168,400
47,497,920

310,696
7,494,398

2,479,096
54,992,318

48,537,681

7,420,663

55,958,344

(53,824)

(53,824)

395,324
7,762,163

3,134,230
59,038,750

-

2,738,906
51,276,587

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนที่ออกและ
ชํ าระแล้ ว

กําไรสะสม
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ ว
มูลค่ าหุ้นสามัญ ทุนสํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรเบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไรจากการ
ประมาณการตามหลัก
รวม
คณิตศาสตร์ ประกันภัย องค์ ประกอบอื่น
สํ าหรับโครงการ
ของส่ วนของ
ผลประโยชน์ พนักงาน
ผู้ถือหุ้น

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

14,628,650
14,628,650

4,786,987
4,786,987

1,598,287
1,598,287

10,483,971
2,763,983
13,247,954

1,041
1,041

1,041
1,041

31,498,936
2,763,983
34,262,919

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

14,628,650
14,628,650

4,786,987
4,786,987

1,598,287
1,598,287

11,533,603
992,268
12,525,871

1,037
1,037

1,037
1,037

32,548,564
992,268
33,540,832

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
เงินปั นผลรับ
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน/สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
รายได้รับรู ้จากเงินรับล่วงหน้าค่าสิ ทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริ งจากการจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบี้ยรับ/ รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอนําส่ ง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

3,451,434

2,924,887

-

-

1,073,638

2,867,405

(1,933,098)
375,928
377,442
10,260
12,493
1,494
1,453
323
313
911
(2,564)
(5,977)
(5,245)
141
(2,972)
(51,473)
(67,853)
329,120
435,879

27
978,999
64,387
1,494
3,272
893
(7,583)
(290,860)
(182,703)
630,098

23
983,112
145,536
1,453
3,105
36,334
(7,972)
(6,439)
(95,633)
4,706
(209,672)
760,524

4,649,458

4,539,964

1,734,365

1,683,253

2,227,841
(4,505)
(10,541)
(666)

(73,792)
19,634
6,044
(347)

453,450
(6,148)
(283)
104

131,328
5,417
(1,059)
15

(913,032) (1,463,144)
(115,356)
3,596
42,088
16,681
(59,665)
(1,577)
5,815,622 3,047,059
125,376
238,964
(550,559) (617,193)
(63,146) (161,427)
5,327,293 2,507,403

(85,769)
(39,068)
5,446
(5,161)
2,056,936
9,879
(318,691)
(16,826)
1,731,298

60,907
(10,656)
2,443
53
1,871,701
6,880
(331,107)
(16,195)
1,531,279

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บัญชีเงินฝากเพือ่ จ่ายคืนหนี้/ เพือ่ ซ่อมบํารุ งลดลง (เพิม่ ขึ้น)
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
จ่ายเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
รับคืนเงินให้กยู้ มื จากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสําหรับค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายสําหรับค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายสําหรับค่าซ่อมบํารุ งของสิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากค่าสิ ทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(140,042)
(104,969)
(655)
21
(128,173)
(373,818)

53,462
135,084
(541,597)
(632)
8,418
141
(345,124)

(100)
100
(58,255)
3
(58,252)

1,933,098
(49,719)
3,010
141
1,886,530

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายเงินลดทุนแก่ผไู ้ ม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
จ่ายเงินปั นผลแก่ผไู ้ ม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

100,000
100,000
(450,000)
(450,000)
498,730 1,127,359
(2,450,000)
(1,659)
(1,813)
(303)
(527)
2,642,171
(66,668)
(3,000,000) (1,137,796) (3,000,000)
(1,482,772)
(36,720)
(57,437)
(3,038,379) (454,315) (2,501,573) (1,673,168)
(21,651)
1,893,445
8,702,714
10,596,159

(1,596)
1,706,368
4,364,184
6,070,552

(10)
(828,537)
3,652,857
2,824,320

1,928
1,746,569
493,466
2,240,035

บริษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
1. เกณฑ์ การจัดทาและนาเสนองบการเงินระหว่ างกาล
1.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้ ได้จดั ทาขึ้นในสกุลเงินบาท
และตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง “งบการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นแบบย่อ
และมีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
1.2 บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยเลื อกเสนองบการเงิ น ระหว่างกาลในรู ป แบบย่อ ดังนั้น ข้อมู ลทางการเงิ น
บางประการซึ่ งแสดงอยู่ในงบการเงินประจาปี ที่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มิได้นามาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่ องจากมิได้มีการกาหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงิน
ระหว่างกาลแบบย่อ ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อดังกล่าวข้างต้น จึงควรอ่านประกอบกับ
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว
ผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ไม่จาเป็ นต้องบ่งชี้ให้เห็นการคาดการณ์
ผลการดาเนินงานเต็มปี
1.3 ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้อง
อาศัยดุลยพินิจในการกาหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจานวนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี
ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
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1.4 งบการเงินระหว่างกาลรวมได้รวมรายการบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหลังจากตัดรายการระหว่างกัน
ซึ่งมีสดั ส่ วนการถือหุน้ ในอัตราร้อยละดังต่อไปนี้
อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2559
2558
ถือหุ้นโดยบริษัท
บริ ษทั โกลว์ จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

ถือหุ้นโดยบริษัท โกลว์ จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จากัด
บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จากัด

100
95
55
49

100
95
55
49

ถือหุ้นโดยบริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิง้ จากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 3 จากัด

65
100

65
100

25

25

ถือหุ้นโดยบริษัท ห้ วยเหาะไทย จากัด
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จากัด
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2. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
2.1 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้ใ ช้น โยบายการบัญ ชี แ ละวิ ธี ก ารค านวณในงบการเงิ น ระหว่ างกาลนี้
เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2.2 การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุ งใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่
และปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป โดยการถือปฏิบตั ิดงั กล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการของบริ ษทั
3. ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
3.1 เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวรสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม มีดงั นี้

เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรยกมา
บวก ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
หัก เงินสดจ่าย
การปรับราคาตามสัญญา (1)
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรยกไป
(1)

3.2

งบการเงินรวม
2559
2558
323,903
1,948,114
140,998
301,534

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
21,772
27,323
56,187
56,988

274
(104,969)
360,206

50
(58,255)
19,754

(13,152)
(541,597)
(483,953)
1,210,946

(1)
(49,719)
34,591

เมื่ อวันที่ 19 มกราคม 2558 บริ ษ ทั เก็คโค่-วัน จากัด (“GHECO1”) ได้ทาสัญญา Final Contract Price Adjustment
Agreements กับบริ ษทั ผูก้ ่อสร้างโรงไฟฟ้ าเพื่อปรับลดมูลค่าของสัญญาก่อสร้างในจานวนเงิน 7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
(เที ยบเท่ า 222.6 ล้านบาท) และจ านวนเงิ น 261.4 ล้านบาท รวมเป็ นจ านวนเงิ น 484 ล้านบาท ดังนั้ น GHECO1
จึงปรับลดมูลค่ารายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเจ้าหนี้ ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรจานวน 484 ล้านบาทในงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จากัด มีจานวนเงินส่ วนที่เหลือที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ผูไ้ ม่มีอานาจ
ควบคุมจานวน 17.1 ล้านบาท ได้บนั ทึกไว้เป็ นเจ้าหนี้ผถู ้ ือหุ น้ ในงบการเงินรวมเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียน
(ดูหมายเหตุขอ้ 8)
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
1,215
1,231
55
55
7,566
7,407
2,944
908
10,587,378
8,694,076
2,821,321
3,651,894
10,596,159
8,702,714
2,824,320
3,652,857

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บัญชีเงินฝากธนาคารของบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด และบริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จากัด จานวนรวม 5,926.8 ล้านบาท และ 3,762.6 ล้านบาท
ตามลาดับ ได้วางไว้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร
ที่ ได้วางไว้เป็ นหลักประกันดังกล่าวสามารถเบิ กถอนตามวัตถุประสงค์และเงื่ อนไขที่ ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษทั ย่อยได้ (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
5. เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด
จานวน 816.5 ล้านบาท และ 683.9 ล้านบาท ตามลาดับ ได้วางไว้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจาก
สถาบันการเงิน โดยมีข อ้ จากัด ในการใช้เพื่อ จ่ายคืน เงิน กูย้ ืม ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ ง ปี
และจ่ายค่าซ่อมบารุ งใหญ่ (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
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6. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้การค้าบริ ษทั อื่น
หัก สารองส่ วนลดตามสัญญา
สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ค้างรับ (รับล่วงหน้า)
เงินชดเชยจากบริ ษทั ประกันค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้า

6,134,146
(18,869)
6,115,277
6,115,277

8,354,106
(76,488)
8,277,618
8,277,618

2,222,604
(18,869)
2,203,735
234,439
2,438,174

2,549,298
(76,488)
2,472,810
469,090
2,941,900

7

646,148

692,121

-

-

7

31,306
12,198
203

(23,801)
906

12,198
-

-

16

2,451

3,197

5,873

251

16

2,394
168,965
679,599
7,658,541

65,805
10
58,482
43,923
2,624,465

24,220
1
21,730
47,818
3,036,321

16

174
112,796
638,851
9,701,862

401
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ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จาแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้การค้าบริ ษทั อื่น
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก สารองส่ วนลดตามสัญญา
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
รวมลูกหนี้ การค้า
(1)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

6,041,060

8,263,387

2,170,401

2,499,435

39,714
4,903
7,778

42,249
4,760
3,019

40,691(1)

40,691(1)

39,687
4,738
7,778
-

42,084
4,760
3,019
-

2,222,604
(18,869)
2,203,735

2,549,298
(76,488)
2,472,810

6,134,146
(18,869)
6,115,277

8,354,106
(76,488)
8,277,618
6,

6,115,277

2
8,277,618

234,439
2,438,174

469,090
2,941,900

ยอดลูกหนี้ การค้าค้างชาระเกินกว่า 12 เดือนในงบการเงินรวมข้างต้น เป็ นหนี้ คา้ งชาระจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
(กฟผ.) จานวน 40.6 ล้านบาท ตามที่ บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด ได้รับหนังสื อจากคณะอนุ ญาโตตุลาการแจ้งการชนะคดี
อย่างไรก็ตาม จนถึงวันที่ในงบการเงิน กฟผ. ยังไม่มีการชาระเงิน และได้ยนื่ คาร้องให้กบั ศาลปกครองกลาง ซึ่ ง ณ ปั จจุบนั
คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาโดยศาลปกครองกลางดังกล่าว
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7. ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ขั้นต่าที่ลูกหนี้ จะต้องจ่ายตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ณ วันที่
31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี
1,318,299
1,333,685
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี และไม่เกินห้าปี
3,363,635
3,449,841
ระยะเวลาที่เกินกว่าห้าปี
3,637,788
3,820,460
8,319,722
8,603,986
หัก ดอกเบี้ยรับตั้งพัก
(3,765,973)
(3,932,314)
มูลค่าปั จจุบนั ขั้นต่าที่ลูกหนี้จะต้องจ่าย
4,553,749
4,671,672
หัก ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
(646,148)
(692,121)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
-

-

-

-

หัก รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่า

การเงิน (ค้างรับ) รับล่วงหน้า (1)

(1)

(31,306)
3,876,295

23,801
4,003,352

การเปิ ดเผยข้อมู ลเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับรายได้ดอกเบี้ ยจากสั ญญาเช่ าการเงิ นค้างรั บ (รั บล่ วงหน้ า) ณ วันที่
31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ค้างรับ (รับล่วงหน้า) ยกมา
บวก รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
หัก เงินที่เรี ยกเก็บตามสัญญา
ในส่ วนของรายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ค้างรับ (รับล่วงหน้า) ยกไป

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558

(23,801)
166,341

27,944
793,515

-

-

(111,234)

(845,260)

-

-

31,306

(23,801)

-

-
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8. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่ งบันทึกโดยใช้วิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
ชื่ อบริษัท

ทุนทีช่ าระแล้ ว

บริ ษทั โกลว์ จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด
รวม

4,401,668
4,941,535
7,373,390
7,565,000
1,520,000

สั ดส่ วนเงินลงทุน
ร้ อยละ
100
100
100
100
100

31 มีนาคม
2559
7,114,824
4,941,535
7,379,375
7,565,000
2,154,462
29,155,196

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม
2558
7,114,824
4,941,535
7,379,375
7,565,000
2,154,462
29,155,196

การลดทุนของบริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ห้วยเหาะไทย จากัด (“HHTC”) ได้มีมติอนุมตั ิ
ให้ลดทุนจดทะเบียนจานวน 105.5 ล้านบาท จากเดิม 527.7 ล้านบาท เป็ น 422.2 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุ ้น
ที่ ตราไว้จาก 10 บาทต่ อหุ ้น เป็ น 8 บาทต่อหุ ้น HHTC ได้จดทะเบี ยนลดทุ นกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้จ่ายเงินลดทุนจานวน 72.0 ล้านบาทให้แก่ผถู ้ ือหุ น้
สาหรับจานวนเงินส่ วนที่เหลือที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ผไู ้ ม่มีอานาจควบคุมมีจานวน 17.1 ล้านบาท ได้บนั ทึกไว้เป็ น
เจ้าหนี้ผถู ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวม
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9. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ค่าใช้จ่ายซ่อมบารุ งรอตัดบัญชี
2,234,425
2,138,943
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
297,024
306,767
7,925
9,452
เงินจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาบริ การระยะยาว
62,096
65,521
62,096
65,521
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีอื่น
2,962
3,101
48,091
48,639
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน (1)
627,903
627,903
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อหุ น้
(ดูหมายเหตุขอ้ 19.1.6)
15,000
15,000
15,000
15,000
เงินมัดจา
33,746
32,517
7,247
7,247
อื่นๆ
35,733
37,979
495
598
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
3,308,889
3,227,731
140,854
146,457
(1)

สานักงานสรรพากรพื้นที่ระยองได้ต้ งั ประเด็นในเรื่ องการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกาไรขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ ยนระหว่างการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ า ซึ่ งบริ ษ ัท เก็คโค่ -วัน จากัด (“GHECO1”) ได้จัดท า
หนังสื อหารื อประเด็นดังกล่าวต่อกรมสรรพากร
ในเดือนเมษายน 2556 GHECO1ได้รับหนังสื อตอบข้อหารื อจากกรมสรรพากร โดยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ให้ ถื อรวมเป็ นต้น ทุ น โรงไฟฟ้ าแต่ ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ ยนให้ น ามาเสี ยภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ คคลทัน ที
แต่ GHECO1 ไม่เห็นด้วยกับผลตอบข้อหารื อของกรมสรรพากรดังกล่าว และบริ ษทั ยังไม่ได้รับการประเมิน
ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลจากกรมสรรพากรแต่ อ ย่ างใด อย่ างไรก็ ดี ที่ ป รึ ก ษากฎหมายและภาษี เห็ น ว่ ามี
ความเป็ นไปได้ในการทบทวนข้อกฎหมาย แต่การหาข้อยุติตอ้ งใช้เวลานานเนื่ องจากผลกระทบมีจานวนสู ง
เพื่อเป็ นการระงับเงินเพิ่มที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากความล่าช้าในการหาข้อยุติในเรื่ องดังกล่าว คณะกรรมการ
ของ GHECO1 จึงได้ตดั สิ นใจปรับปรุ งและยื่นแบบแสดงรายการเสี ยภาษีเงิน ได้นิติบุคคลประจาปี 2551
ถึง 2554 เพิ่มเติมเป็ นจานวนเงินรวม 627.9 ล้านบาท และได้บนั ทึกจานวนเงินดังกล่าวในบัญชี ภาษีเงินได้
นิ ติบุคคลรอขอคืนภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จากการที่ GHECO1ไม่เห็ นด้วยกับการจ่ายชาระภาษี
ตามหนังสื อตอบข้อหารื อข้างต้นจากกรมสรรพากร เนื่ องจากมีความเป็ นไปได้ที่จะได้รับคืนเงินภาษีและ
เงินเพิ่มตามความเห็นของที่ปรึ กษาทางกฎหมาย GHECO1 ได้แสดงความเห็นแย้งและยืน่ ขอคืนภาษีและเงินเพิ่ม
ที่จ่ายไปดังกล่าว
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ในเดือนสิ งหาคมและตุลาคม 2556 GHECO1 ได้รับหนังสื อจากสานักงานสรรพากรพื้นที่ระยองแจ้งไม่คืน
เงินภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี 2551 และ 2552 ตามลาดับ GHECO1 จึงได้ดาเนิ นการยื่นหนังสื ออุทธรณ์
ขอคืนภาษี เงิ นได้นิติบุคคลปี 2551 และ 2552 ต่ อสานักงานสรรพากรพื้ นที่ ระยอง ในเดื อนกันยายนและ
พฤศจิกายน 2556 ตามลาดับ และเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 GHECO1 ได้ดาเนิ นการยื่นฟ้ องเพื่อขอคืนภาษี
เงินได้นิติบุคคลประจาปี 2551 และ 2552 และเงินเพิ่มเป็ นจานวนรวม 129.56 ล้านบาท ต่อศาลภาษีอากรกลาง
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 GHECO1 ได้รับหนังสื อจากสานักงานสรรพากร
พื้ น ที่ ระยองแจ้งไม่ คื น เงิ น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ คคลส าหรั บ ปี 2553 และ 2554 ตามล าดับ GHECO1 จึ งได้
ดาเนิ นการยื่นอุทธรณ์ ต่อสานักงานสรรพากรพื้นที่ ระยองเพื่อขอคืนภาษี เงินได้นิ ติบุคคลสาหรับปี 2553
ต่อมา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 GHECO1 ได้รับหนังสื อจากสานักงานสรรพากรภาค 5 แจ้งผลการวินิจฉัย
อุทธรณ์คาสั่งไม่คืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี 2553 โดยยืนยันคาสั่งไม่คืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส าหรั บปี 2553 ตามหนั งสื อแจ้งไม่ คื น เงิ น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ คคลจากส านั กงานสรรพากรพื้ น ที่ ระยอง
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่ง GHECO1 ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยอุทธรณ์ดงั กล่าว และได้ดาเนินการยืน่ ฟ้อง
ขอคื นเงิ นภาษี เงิ นได้นิ ติบุ คคลและเงิ นเพิ่ มเป็ นจานวนเงิ นรวม 466.19 ล้านบาท ต่ อศาลภาษี อากรกลาง
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
เมื่ อวันที่ 30 กันยายน 2557 ศาลภาษี อากรกลางได้อ่านค าพิ พากษาคดี ขอคื นเงิ นค่าภาษี เงิ นได้นิ ติบุ คคล
สาหรับปี 2551 และ 2552 มูลหนี้ ภาษีอากรและเงินเพิ่มเป็ นจานวนเงินรวม 129.56 ล้านบาท โดยได้วินิจฉัย
ให้ยกฟ้ องจากอาศัยเหตุว่า GHECO1 ได้ทาการอุทธรณ์ คาสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิ บตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไปแล้ว และในขณะยื่ น ค าฟ้ อ งระยะเวลา 90 วัน ที่ ก ฎหมายบัญ ญั ติ
ให้หน่ วยงานราชการต้องทาความเห็ นทางปกครองภายในกาหนดเวลาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุ ดลง ดังนั้นจึงยัง
ไม่มีเหตุพิพาทที่ทาให้ GHECO1 มีสิทธิ ฟ้อง โดย GHECO1 อยู่ระหว่างการเตรี ยมการเพื่อยื่นฟ้องขอคืน
เงิ นภาษี เงิ นได้นิ ติ บุ คคลส าหรั บปี 2551 และ 2552 ต่ อศาลภาษี อากรกลางภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นี้
และจะดาเนิ นการแยกยื่นฟ้ องเพื่อขอคืน เงินภาษีเงิน ได้นิ ติบุคคลสาหรับ ปี 2554 ซึ่ งมีมูลหนี้ ภ าษีอากร
และเงินเพิ่มเป็ นจานวนเงินรวม 32.15 ล้านบาทภายในเดือนกรกฎาคม 2559
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ศาลภาษีอากรกลางได้อ่านคาพิพากษาคดีขอคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับ
ปี 2553 โดยได้วินิจฉัยให้กรมสรรพากรคืนเงินภาษีและเงินเพิ่มเป็ นจานวนเงินรวม 466.19 ล้านบาท รวมทั้ง
ดอกเบี้ย แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 กรมสรรพากรได้ทาการยื่นอุทธรณ์ คาพิพากษาต่อศาลภาษี
อากรกลาง ศาลมีคาสั่งรับอุทธรณ์และได้ส่งสาเนาให้ GHECO1 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 GHECO1 จึงอยูร่ ะหว่าง
การเตรี ยมการยืน่ คาแก้อุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรกลางภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2559
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10. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าบริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้การค้า
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินรับล่วงหน้า
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เจ้าหนี้อื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้าจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
2,754,164
3,133,832
1,187,572
1,288,494
16

-

-

389,339

217,838

16

36,521
128,046
360,206
164,670
569,290

33,097
145,984
323,903
176,593
495,947

59,503
74,485
19,754
49,491
310,552

74,729
60,863
21,772
65,082
310,577

16

687,038

1,192,027

23,765
164,898

15,069
316,365

16

4,699,935

5,501,383

12,447
2,291,806

52
2,370,841

11. เงินกู้ยืมระยะสั้ น
เงิ น กู้ยืม ระยะสั้น เป็ นเงิ น กู้ยืม ของบริ ษ ัท เก็ค โค่ -วัน จ ากัด ที่ ได้รับ จากผูถ้ ื อหุ ้ น รายหนึ่ งภายใต้สั ญ ญา
“The Equity Subscription and Retention Agreement” ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551 เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี และมีกาหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
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12. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ประกอบด้วย
สกุลเงิน

วงเงิน

บริษัท
1) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
บาท
2,500,000
2) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ดอลลาร์สหรัฐฯ
99,465
3) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 ดอลลาร์สหรัฐฯ
46,358
4) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553
บาท
1,600,000
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 มีนาคม 2559
ดอลลาร์ สหรัฐฯ บาท

หน่ วย : พัน
31 ธันวาคม 2558
ดอลลาร์ สหรัฐฯ บาท

-

2,500,000

-

33,340

1,180,483

33,340

1,208,701

-

-

46,358

1,680,640

-

-

-

2,500,000

1,600,000

3,680,483

6,989,341

(2,680,483)
1,000,000

(5,989,341)
1,000,000
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สกุลเงิน

วงเงิน

บริษัทย่ อย
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด
5) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551
- เงินกูย้ มื สกุลบาท
บาท
9,960,000
- เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐฯ 460,000
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด
6) เงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิ ชย์
ในต่างประเทศ

ดอลลาร์สหรัฐฯ

บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จากัด
7) เงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 15 มกราคม 2558
ดอลลาร์สหรัฐฯ
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ของบริ ษทั ย่อย
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ในงบการเงินรวม
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ในงบการเงินรวม

31 มีนาคม 2559
ดอลลาร์ สหรัฐฯ
บาท

6,663,299
324,474 11,488,769

หน่ วย : พัน
31 ธันวาคม 2558
ดอลลาร์ สหรัฐฯ บาท

324,474

6,663,299
11,763,404

217,667

47,560

1,683,982

47,560

1,724,237

82,000

73,544

2,591,622

73,544

2,654,090

22,427,672

22,805,030

26,108,155

29,794,371

(5,533,255)
20,574,900

(8,892,907)
20,901,464

เงินกู้ยืมของบริษัท
เงินกูย้ มื ทั้งหมดของบริ ษทั ค้ าประกันโดยบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
และบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด สัญญาเงินกูไ้ ด้กาหนดข้อปฏิบตั ิและข้อจากัดบางประการได้แก่
การดารงมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น การดารงอัตราส่ วนของหนี้ สินสุ ทธิ
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และการดารงอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้
เงิน กู้ยืมสกุลดอลลาร์ สหรั ฐฯ ทั้งหมดของบริ ษ ทั ได้ถูกแลกเปลี่ ยนเป็ นเงิน กู้ยืมสกุลบาทภายใต้
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (ดูหมายเหตุขอ้ 17.2.1 และข้อ 17.3)
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เงินกู้ยืมของบริษัทย่ อย
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด (“GHECO1”)
เงินกูย้ มื ทั้งหมดและสัญญาเงินกูส้ าหรับเงินทุนหมุนเวียนของ GHECO1 มีการค้ าประกันโดยการจดจานอง
สิ่ งปลูกสร้างและจานาเครื่ องจักรทั้งหมด บัญชี เงินฝากธนาคารส่ วนใหญ่ และหุ ้นทั้งหมดของ GHECO1
และการโอนสิ ทธิประโยชน์และภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้สญ
ั ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้า
นอกจากนี้การจ่ายคืนเงินกูส้ กุลดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินบาทตามบัญชีเงินสารองเพื่อการชาระหนี้
(Debt Service Reserve Account) ได้มีการค้ าประกันโดยบริ ษทั ในวงเงินค้ าประกันไม่เกินร้อยละ 65
ของจานวนเงินกูย้ มื ณ วันครบกาหนดชาระหนี้
สัญญาเงินกูไ้ ด้กาหนดข้อปฏิบตั ิและข้อจากัดบางประการ ได้แก่ การดารงอัตราส่ วนความสามารถ
ในการชาระหนี้ วันที่โครงการเริ่ มดาเนินการผลิตเชิงพาณิ ชย์ และการดารงปริ มาณการจัดเก็บถ่านหิ น
GHECO1 ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินกูย้ มื ทั้งหมดในข้อ 5 (ดูหมายเหตุขอ้ 17.3)
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด (“GIPP”)
เงินกูย้ ืมทั้งหมดและสัญญาเงินกูส้ าหรับเงินทุนหมุนเวียนของ GIPP มีการค้ าประกันโดยการจดจานอง
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างและจานาเครื่ องจักร อุปกรณ์ท้ งั หมด บัญชีเงินฝากธนาคารส่ วนใหญ่และเงินลงทุน
ชัว่ คราว และการโอนสิ ทธิ ประโยชน์และภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้สัญญาต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ
โครงการโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ เงินกูย้ ืมดังกล่าวยังมีการค้ าประกันโดยการจดจานาหุ ้นทั้งหมดของ GIPP
ซึ่งถือโดยบริ ษทั โกลว์ จากัด ร้อยละ 95 และผูถ้ ือหุน้ อื่นร้อยละ 5
สัญญาเงินกูไ้ ด้กาหนดข้อปฏิบตั ิและข้อจากัดบางประการ เช่น การดารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น การดารงอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ และระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็ จของ
โครงการโรงไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 บริ ษทั ได้ทาสัญญาค้ าประกันเงินสารองเพือ่ การชาระหนี้สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
(Dollar Debt Service Reserve Guarantee) กับตัวแทนหลักประกันในต่างประเทศ (Offshore Collateral
Agent) ซึ่ งเป็ นตัวแทนของเจ้าหนี้ เงินกูข้ อง GIPP เพื่อค้ าประกันให้มีการจ่ายคืนเงินกู้ (Accrual Scheduled
Debt Service) เมื่อครบกาหนด ทั้งนี้ จานวนวงเงินค้ าประกันดังกล่าวไม่เกิ นร้อยละ 50 ของจานวนเงินฝาก
ในบัญชีเงินสารองเพื่อการชาระหนี้ (Relevant Debt Service Reserve Account) ของ GIPP ณ วันครบกาหนด
ชาระหนี้
GIPP ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินกูย้ มื ในข้อ 6) (ดูหมายเหตุขอ้ 17.3)
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บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จากัด (“HHPC”)
เงินกูย้ มื ทั้งหมดและสัญญาเงินกูส้ าหรับเงินทุนหมุนเวียนของ HHPC มีการค้ าประกันโดยการจดจานอง
สิ่ งปลูกสร้างและจานาเครื่ องจักร อุปกรณ์ท้ งั หมด บัญชีเงินฝากธนาคารส่ วนใหญ่ หุ ้นทั้งหมดของ
HHPC ที่ถือโดยบริ ษทั โกลว์ จากัด บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จากัด และ EDL Generation Public Company
รวมทั้งการโอนสิ ทธิประโยชน์และภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้สญ
ั ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้า
สัญญาเงินกูไ้ ด้กาหนดข้อปฏิบตั ิและข้อจากัดบางประการซึ่ งรวมถึงการดารงอัตราส่ วนความสามารถ
ในการชาระหนี้
HHPC ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ ย นอัตราดอกเบี้ ย สาหรั บเงิ น กู้ยืม ในข้อ 7 (ดูหมายเหตุขอ้ 17.3)
13. หุ้นกู้
หุน้ กู้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

หุ น้ กู้ ครั้งที่ 1/2558
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
หุ น้ กู้ ครั้งที่ 1/2555
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
หุ น้ กู้ ครั้งที่ 1/2554
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
หุ น้ กู้ ครั้งที่ 1/2553
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
หุ น้ กู้ ครั้งที่ 2/2553
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
หุ น้ กู้ ครั้งที่ 1/2551
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
หุ น้ กู้ ครั้งที่ 1/2550
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
หัก หุ น้ กูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2559
31 ธันวาคม 2558
4,000,000
4,000,000
(7,532)
(7,732)
1,500,000
1,500,000
(2,118)
(2,319)
5,555,000
5,555,000
(7,382)
(7,721)
1,000,000
1,000,000
(274)
(342)
5,000,000
5,000,000
(2,942)
(3,224)
2,500,000
2,500,000
(1,784)
(1,989)
2,000,000
2,000,000
(912)
(1,111)
21,532,056
21,530,562
(999,726)
20,532,330
21,530,562

หุ ้น กูท้ ้ ังหมดข้างต้น ค้ าประกัน โดยบริ ษ ทั โกลว์ เอสพีพ ี 1 จากัด บริ ษ ทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด และ
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด และได้กาหนดข้อปฏิบตั ิและข้อจากัด บางประการได้แก่ การดารงมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น การดารงอัตราส่ วนของหนี้ สินสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และการดารงอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้
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14. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี/ ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างงวด มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้ ในกาไรและขาดทุน รายการที่รับรู้
ยอดคงเหลือ เพิม่ ขึน้
ใช้ ประโยชน์ ในกาไร (ขาดทุน) ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
เบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่
1 มกราคม
31 มีนาคม
2559
2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ผลต่างของค่าเสื่ อมราคา
ประมาณการหนี้ สิน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลต่างของค่าเสื่ อมราคา
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
รวม

230,907
152,019
109,743
6,946
10,510
510,125

6,586
1,796
4,033
12,415

(20,747)
(13,746)
(51)
(34,544)

1,125,842
26,177
1,152,019

26,440
26,440

(498)
(498)

-

237,493
133,068
100,030
6,895
10,510
487,996
(89)

(89)

1,152,193
25,679
1,177,872
หน่ วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู้ ในกาไรและขาดทุน รายการที่รับรู้
ยอดคงเหลือ เพิม่ ขึน้
ใช้ ประโยชน์ ในกาไร (ขาดทุน) ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
เบ็ดเสร็จอื่น
ณ วันที่
1 มกราคม
31 มีนาคม
2559
2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้ สิน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลต่างของค่าเสื่ อมราคา
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
รวม

21,711
21,711

613
613

355,218
5,927
361,145

5,258
5,258

(1,158)
(1,158)

-

21,166
21,166

-

-

360,476
5,429
365,905

(498)
(498)
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2559
2558
2559
2558
231,199
428,986
76,065 100,626
48,071
(4,443)
5,305
2,796
279,270
424,543
81,370 103,422

15. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานต้นงวด
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานปลายงวด

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

154,230
3,272
1,650

135,713
3,105
1,461

18,860
323
184

16,880
313
175

159,152

140,279

19,367

17,368
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16. รายการบัญชีกบั กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน
ซึ่ งเป็ นรายการตามปกติธุรกิจและเป็ นไปตามข้อตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีที่สาคัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท

ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด

เงินทดรองจ่ ายแก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด
บริ ษทั เอ็นจี เอเชีย-แปซิฟิค จากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั จีดีเอฟ สุ เอซ เอ็นเนอจี
เอเชีย จากัด”)
International Power Limited
GDF SUEZ Enerji Ticaret A.S.
Meenakshi Energy Pvt. Ltd.
GDF SUEZ Energy Turkey

ความสั มพันธ์

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

85,634
121,295
25,924
1,586
234,439

123,318
260,448
83,077
2,247
469,090

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

20

394

25
5,351
403
89
5
-

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

625
1,701
125
2,451

1,669
125
1,009
3,197

5,873

148
83
-

251
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งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท

ความสั มพันธ์

ดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

65,805
65,805

ค่ าใช้ จ่ายจ่ ายล่ วงหน้ า
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

18,949
18,949

-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

934,000
934,000

934,000
934,000

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

2,772,600
2,772,600

2,772,600
2,772,600

สิ ทธิการใช้ โครงสร้ างสาหรับวางท่ อรอตัดบัญชี
(ซึ่งบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน)
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

75,205
75,205

76,364
76,364

ค่ าใช้ จ่ายรอตัดบัญชีอื่น
(ซึ่งบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียน)
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

31,601
16,491
48,092

31,948
16,691
48,639

เจ้ าหนีก้ ารค้ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

134,885
254,454
389,339

2,638
18,765
196,435
217,838

24,220
24,220
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ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท

ความสั มพันธ์

เงินทดรองจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โกลว์ จากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด
บริ ษทั ย่อย
International Power S.A.
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
International Power Limited
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ENGIE Global Developments B.V.
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(เดิมชื่อ “GDF SUEZ Energy International
Global Developments B.V.”)
Tractebel Engineering Limited
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
Tractebel Engineering S.A.
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

20,707
474
13,815

20,774
11,025

78
3,268
1,848
32,572
184
315
6,191
13,815

19
1,422
1,123
54,945
20
54
6,121
11,025

1,232
293
36,521

1,298
33,097

1,232
59,503

74,729

ดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

943
5,162
1,606
900
15,154
23,765

654
10,629
1,106
536
2,144
15,069

รายได้ รับล่ วงหน้ าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

11,900
547
12,447

52
52
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ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท

ความสั มพันธ์

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

392,763
889,410
978,636
415,294
1,157,000
3,833,103

386,517
961,215
676,913
152,728
1,157,000
3,334,373

เงินรับล่ วงหน้ าจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
(ซึ่งบันทึกเป็ นส่วนหนึ่งของ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

201,647
201,647

204,087
204,087

ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท

ความสั มพันธ์

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2559
2558
2559
2558

รายได้ จากการขาย
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

80,187
113,594
25,582
5,116
224,479

58,684
51,900
19,612
7,748
137,944

ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด
บริ ษทั โกลว์ จากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

41,585
1
41,586

50,440
266
10,260
60,966
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ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท

ความสั มพันธ์

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2559
2558
2559
2558

เงินปันผลรับ
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั โกลว์ จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

-

รายได้ อื่น
ค่าบริ การรับ
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

6,378
157
6,535

6,770
95
6,865

ขายอะไหล่
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

44
5,022
1,661
376
5
181
7,289

164
998
390
482
4,829
6,863

ต้ นทุนขาย
ซื้อ
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

496
126,038
165,922
292,456

181,632
108,457
290,089

ซื้ออะไหล่
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

175
601
3,169
47
1,329
298
5,619

736
3,638
3,312
37
837
40
8,600

1,312,463
620,635
1,933,098
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ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท

ต้ นทุนขาย (ต่อ)
ค่าบริ การจ่าย
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด
Tractebel Engineering S.A.
International Power S.A.

ความสั มพันธ์

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2559
2558
2559
2558

187

-

-

12
12

187
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าธรรมเนียมการจัดการจ่าย
บริ ษทั โกลว์ จากัด

บริ ษทั ย่อย

ค่าบริ การจ่าย
ENGIE Global Developments B.V.
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(เดิมชื่อ “GDF SUEZ Energy International
Global Developments B.V.”)
International Power Limited
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
International Power Plc.
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
Tractebel Engineering Limited
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
Tractebel Engineering S.A.
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น)
ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จากัด
International Power S.A.

ผูบ้ ริ หาร

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

46
2,567
9,257
200
12,070

48
2,567
9,907
198
12,720

-

-

77,051
77,051

62,273
62,273

2,790

-

2,790

-

474

-

1,337
1,584
5,711

-

1,337
1,584
6,185

375
328
703

328
328

110,194

79,850

-

-

110,194

79,850

-

-

-

14,334
14,334

943
6,888
1,606
900
13,009
23,346

5,972
5,023
14,826
816
26,637
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ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท

ซื้อถ่ านหิน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด

ความสั มพันธ์

บริ ษทั ย่อย

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2559
2558
2559
2558
-

-

222,007
222,007

169,097
169,097

นโยบายการกาหนดราคา
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายได้กาหนดในอัตรา MLR ลบด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
เงินทดรองกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกาหนดราคาซื้ อขายไฟฟ้า ไอน้ า และน้ ากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยอิงจากราคาขาย
เฉลี่ยให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าบริ การรับและค่าบริ การจ่ายได้กาหนดจานวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ราคาซื้อขายอะไหล่และถ่านหิ นภายในกลุ่มบริ ษทั คานวณจากต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการจัดการถูกกาหนดโดยคานวณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การที่เกิดขึ้นจริ งบวกส่ วนเพิ่ม
ผูบ้ ริ หารทั้งหมดของกลุ่ มบริ ษ ัทอยู่ภายใต้บริ ษ ัท โกลว์ จ ากัด โดยค่ าตอบแทนผูบ้ ริ หารดังกล่ าวได้รวมอยู่ใน
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่คิดกับแต่ละบริ ษทั
สั ญญาการบริหารเงิน
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
และบริ ษ ัท โกลว์ เอสพี พี 11 จ ากัด ได้เข้าร่ วมการท าสั ญ ญาการบริ ห ารเงิ น (cash pooling) กับบริ ษ ัทและ
ธนาคารแห่ งหนึ่ งโดยสัญญาดังกล่าวกาหนดให้ธนาคารเป็ นผูใ้ ห้บริ การการบริ หารเงินระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว เงินกูร้ ะหว่างบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันที่เกิ ดขึ้นภายใต้ cash pooling ดังกล่าว คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR
ลบด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
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เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ยอดคงเหลื อ จ านวนเงิ น 2,176.1 ล้านบาท และ
1,677.4 ล้านบาท ตามลาดับ เป็ นยอดเงินกูย้ มื ระยะสั้นภายใต้สญ
ั ญาการบริ หารเงิน (cash pooling) ข้างต้น
17. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
17.1 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ณ วันที่ 31 มีน าคม 2559 มูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย
ในกรณี ที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้น้ นั เท่ากับมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
17.2 ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เข้าทาสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เพื่อป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดดังนี้
17.2.1 บริ ษ ทั ได้ลงนามในสัญญาแลกเปลี่ ยนสกุลเงิ นและอัตราดอกเบี้ ยกับสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง
เพื่อแลกเปลี่ยนเงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เป็ นเงินกูย้ มื สกุลบาท และแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ตามที่ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 17.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 สัญญาดังกล่าวมียอดคงเหลือ
ดังนี้
วันที่ทาสั ญญา
12 พฤษภาคม 2554

แลกเปลีย่ น
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ล้ านบาท
33.3
1,006.9

ระยะเวลา
15 กันยายน 2554 - 15 ธันวาคม 2559

17.2.2 ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2559 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมี ยอดคงเหลื อของสัญ ญาซื้ อขายเงิน ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินหลายแห่ง ดังนี้
รายละเอียด

วันครบกาหนด

สั ญญาจัดหาอุปกรณ์ อะไหล่ และบริการซ่ อมบารุงระยะยาว
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จากัด
สัญญาจัดหาอุปกรณ์อะไหล่และบริ การ
29 กรกฎาคม 2559 ซ่อมบารุ งระยะยาว
31 มกราคม 2561
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
สัญญาจัดหาอุปกรณ์อะไหล่และบริ การ
31 สิ งหาคม 2559 ซ่อมบารุ งระยะยาว
20 กันยายน 2561

หน่ วย : ล้ าน
จานวนเงินตามสั ญญา
ยูโร ดอลลาร์
บาท
สหรัฐฯ

33.2

43.3

-

5.3

6.8

-

- 26 -

รายละเอียด

หน่ วย : ล้ าน
จานวนเงินตามสั ญญา
ยูโร ดอลลาร์
บาท
สหรัฐฯ

วันครบกาหนด

สั ญญาบริการระยะยาว
บริษัท
ค่าธรรมเนียมคงที่

29 เมษายน 2559 30 พฤศจิกายน 2563
29 เมษายน 2559 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าธรรมเนียมผันแปร

1.8

-

73.1

12.7

-

527.5

สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่วงหน้าบางส่ วนของบริ ษ ัทมี การค้ าประกันโดยบริ ษ ัท
โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด และบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ห นี้ สิ น หมุ น เวี ย นที่ เป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศ
ซึ่งไม่ได้ทาสัญญาป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจานวนประมาณ 15.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
6.8 ล้านยูโร และ 4.1 ล้านเยน
17.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เพื่ อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยได้เข้าท าสั ญญาแลกเปลี่ ยน
อัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือ
ของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้
วันทีท่ าสั ญญา
บริษัท
16 พฤษภาคม 2551 และ
สัญญาโอนสิ ทธิลงวันที่
24 พฤษภาคม 2555
6 มกราคม 2554 และ
สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555
และวันที่ 15 ธันวาคม
2558
12 พฤษภาคม 2554
(ดูหมายเหตุขอ้ 17.2.1)

สาหรับ

หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2550

หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2550
ครั้งที่ 1/2551
ครั้งที่ 1/2553
ครั้งที่ 2/2553 ชุดที่ 3
และชุดที่ 4
เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ

จานวน
เงิน

แลกเปลีย่ นดอกเบีย้
จาก
เป็ น

800.0 อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

6,510.0 อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

33.3 LIBOR + อัตรา
ร้อยละคงที่ต่อปี

หน่ วย : ล้ าน
ระยะเวลา

อัตราร้อยละคงที่ 21 พฤษภาคม 2551 ต่อปี จานวน
21 พฤษภาคม 2553 และ
สองอัตรา
21 พฤษภาคม 2553 21 พฤษภาคม 2560
อัตราร้อยละคงที่ 5 มกราคม 2554 ต่อปี อัตราอื่น
8 ตุลาคม 2562

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

15 กันยายน 2554 15 ธันวาคม 2559
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วันทีท่ าสั ญญา
บริษัท (ต่อ)
30 สิ งหาคม 2554 และ
สัญญาโอนสิ ทธิลงวันที่
24 พฤษภาคม 2555 และ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่
15 ธันวาคม 2558
31 สิ งหาคม 2554 และ
สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555
และวันที่ 15 ธันวาคม
2558
1 กันยายน 2554 และ
สัญญาโอนสิ ทธิลงวันที่
24 พฤษภาคม 2555 และ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่
15 ธันวาคม 2558
บริษัท โกลว์ ไอพีพี จากัด
13 ธันวาคม 2548
24 สิ งหาคม 2554
บริษัท เก็คโค่ -วัน จากัด
พฤศจิกายน 2551
พฤศจิกายน 2551

สาหรับ

แลกเปลีย่ นดอกเบีย้
จาก
เป็ น

หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2554

2,000.0 อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

อัตราร้อยละคงที่ 31 สิ งหาคม 2554 ต่อปี อัตราอื่น
31 สิ งหาคม 2564

หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2554

1,555.0 อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

อัตราร้อยละคงที่ 31 สิ งหาคม 2554 ต่อปี อัตราอื่น
31 สิ งหาคม 2564

หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2554

2,000.0 อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

อัตราร้อยละคงที่ 31 สิ งหาคม 2554 ต่อปี อัตราอื่น
31 สิ งหาคม 2564

เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ
เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ

23.8 LIBOR

เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ
เงินกูย้ มื สกุลบาท

227.1 LIBOR

เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ
เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ
สิ งหาคม 2553 - กรกฎาคม 2555 เงินกูย้ มื สกุลบาท
และสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556
บริษัท ไฟฟ้า ห้ วยเหาะ จากัด
16 มกราคม 2558
เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ
4 กุมภาพันธ์ 2558
เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ

พฤศจิกายน 2552 มกราคม 2553
มิถุนายน 2553

จานวน
เงิน

หน่ วย : ล้ าน
ระยะเวลา

23.8 LIBOR

4,919.6 THBFIX
73.0 LIBOR
24.3 LIBOR
1,743.7 THBFIX

18.4 LIBOR
40.5 LIBOR

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

15 ธันวาคม 2551 15 มิถุนายน 2561
15 ธันวาคม 2556 15 มิถุนายน 2561

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

พฤศจิกายน 2551 ตุลาคม 2571
พฤศจิกายน 2551 ตุลาคม 2564

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

ตุลาคม 2554 มกราคม 2570
ตุลาคม 2554 มกราคม 2570
ตุลาคม 2554 มกราคม 2570

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

30 มกราคม 2558 15 ธันวาคม 2562
15 มิถุนายน 2558 15 ธันวาคม 2566

สั ญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยบางส่ วนของบริ ษ ัทมี การค้ าประกันโดยบริ ษ ัท โกลว์ เอสพี พี 1 จ ากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด และบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
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17.4 ความเสี่ ยงด้านราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด ได้ทาสัญญาอนุ พนั ธ์แลกเปลี่ยนสิ นค้าโภคภัณฑ์
(“Commodity Swap Agreement”) กั บ GDF SUEZ Trading ซึ่ งเป็ นบริ ษั ทที่ เกี่ ยวข้ องกั น เพื่ อป้ องกั น
ความเสี่ ยงของราคาถ่านหิ นจานวน 39,200 เมตริ กตัน สัญญาอนุพนั ธ์แลกเปลี่ยนสิ นค้าโภคภัณฑ์ดงั กล่าว
มีผ ลบัง คับ ใช้ต้ งั แต่ว นั ที่ 3 ตุล าคม 2559 ถึงวัน ที่ 31 ตุลาคม 2559 และกาหนดชาระราคาในวัน ที่
14 พฤศจิกายน 2559
17.5 การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
17.5.1 ตารางต่ อไปนี้ แสดงถึ งข้อมู ลเกี่ ยวกับมู ลค่ายุติธรรมและเทคนิ คการประเมิ นมู ลค่าของเครื่ องมื อ
ทางการเงิน
หน่ วย : ล้ าน
31 มีนาคม 2559
เครื่ องมือทางการเงิน
สกุลเงิน กาไร (ขาดทุน) จากมูลค่ ายุติธรรม ลาดับชั้น เทคนิคการประเมินมูลค่ า
ของเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ า
และข้ อมูลทีใ่ ช้ ใน
งบการเงินรวม งบการเงิน ยุติธรรม
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
เฉพาะกิจการ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ลาดับ 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
- บาท
บาท
(1,303.8)
(575.0)
- ดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐฯ
(55.1)
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ลาดับ 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
และอัตราดอกเบี้ย
- เงินกูย้ มื ดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท
152.9
152.9
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ลาดับ 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
ล่วงหน้า
- ยูโร / บาท
ยูโร
0.1
0.1
- ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ยูโร
(2.6)
สัญญาแลกเปลี่ยนสิ นค้าโภคภัณฑ์
ลาดับ 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
- ดอลลาร์ สหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐฯ
0.2
-
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หน่ วย : ล้ าน
31 ธันวาคม 2558
เครื่ องมือทางการเงิน
สกุลเงิน กาไร (ขาดทุน) จากมูลค่ ายุติธรรม ลาดับชั้น เทคนิคการประเมินมูลค่ า
ของเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ า
และข้ อมูลทีใ่ ช้ ใน
งบการเงินรวม งบการเงิน ยุติธรรม
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
เฉพาะกิจการ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ลาดับ 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
- บาท
บาท
(1,174.6)
(600.5)
- ดอลลาร์สหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐฯ
(45.0)
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ลาดับ 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
และอัตราดอกเบี้ย
- เงินกูย้ มื ดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท
453.9
453.9
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ลาดับ 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
ล่วงหน้า
- ยูโร / บาท
ยูโร
(0.1)
(0.1)
- ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐฯ
ยูโร
(3.5)
-

สาหรับวิธีประมาณการกระแสเงินสดคิดลดนั้นมีการคานวณกระแสเงินสดในอนาคต โดยประมาณ
จากราคาตลาดที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันความเสี่ ยงนั้น ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินต่างประเทศ ราคาถ่านหิ น ซึ่งคานวณคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ของบริ ษทั คู่คา้ ที่หลากหลาย
17.5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ อื่น เงินทดรองจ่ายแก่
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างรับ เงินให้กูย้ มื ระยะสั้น
แก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีอตั ราดอกเบี้ ยลอยตัว
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะสั้น ภาษีเงินได้
ค้างจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนาส่ ง หนี้ สินหมุนเวียนอื่น และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ มีอตั ราดอกเบี้ ยลอยตัว มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี

- 30 -

รายการที่เปิ ดเผยตามตารางต่อไปนี้ พิจารณาว่าราคาตามบัญชีของหนี้ สินทางการเงินที่รับรู ้
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
หน่ วย : พันบาท
ลาดับชั้นมูลค่ า
ยุติธรรม

ราคาตามบัญชี

มูลค่ ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
งบการเงินรวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

2,500,000
21,532,056

2,519,957
23,540,256

ระดับ 2
ระดับ 2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

2,500,000
21,532,056

2,519,957
23,540,256

ระดับ 2
ระดับ 2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

2,500,000
21,530,562

2,518,893
22,970,902

ระดับ 2
ระดับ 2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

2,500,000
21,530,562

2,518,893
22,970,902

ระดับ 2
ระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่คานวณโดยใช้วิธี
กระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากราคาตลาดที่เกี่ยวข้องคิดลดด้วย
อัตราต้นทุนของเงินทุนของกลุ่มบริ ษทั โกลว์
มู ลค่ ายุ ติ ธรรมของหุ ้ น กู้ก าหนดจากราคาปิ ดครั้ งล่ าสุ ดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
ณ วันทาการสุ ดท้ายของงวด
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18. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานที่รายงาน (ได้แก่ กลุ่มธุ รกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็กและกลุ่มธุ รกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
อิสระ) มีดงั ต่อไปนี้
กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้ ารายเล็ก
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

9,995,752
(7,609,212)
2,386,540
1,636
62,825
(99,015)
(4,677)
(319,965)
(27)
2,027,317
(241,860)
1,785,457
1,785,457

กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้ าอิสระ

3,650,134
166,341
(2,312,129)
1,504,346
303,848
5,508
(57,287)
(332,298)
1,424,117
(37,410)
1,386,707
(37,934)
1,348,773

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

13,645,886
166,341
(9,921,341)
3,890,886
305,484
68,333
(156,302)
(4,677)
(652,263)
(27)
3,451,434
(279,270)
3,172,164
(37,934)
3,134,230
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กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้ ารายเล็ก

กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้ าอิสระ

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

10,814,358
(8,856,955)
1,957,403
5,952
273,340
(80,998)
(1,633)
(425,331)
(23)
1,728,710
(250,123)
1,478,587
1,478,587

3,997,436
198,379
(3,424,976)
770,839
103,486
738,095
(54,153)
(362,090)
1,196,177
(174,420)
1,021,757
(21,248)
1,000,509

14,811,794
198,379
(12,281,931)
2,728,242
109,438
1,011,435
(135,151)
(1,633)
(787,421)
(23)
2,924,887
(424,543)
2,500,344
(21,248)
2,479,096

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
หนี้สินของส่ วนงาน

59,338,636
31,218,344

56,515,552
25,597,094

115,854,188
56,815,438

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
หนี้สินของส่ วนงาน

61,190,554
34,893,991

55,978,103
26,316,322

117,168,657
61,210,313
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19. ภาระผูกพันและหนังสื อคา้ ประกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนังสื อค้ าประกันดังต่อไปนี้
19.1 ภาระผูกพันตามสัญญา
19.1.1 การก่อสร้างและการพัฒนา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับการก่อสร้าง
และการปรับปรุ งอื่นดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด

ภาระผูกพัน
การก่อสร้างสายส่ งและการปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้า
การปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้า
การปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้า
การปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้า

จานวนเงิน
(ล้ านบาท)
236.2
21.6
161.8
6.2

19.1.2 ค่าเช่าจ่าย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เงินที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตสาหรับสัญญาเช่าที่ดิน ค่าสิ ทธิการใช้พ้ืนที่
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสานักงานและสัญญาบริ การ รวมถึงสัญญาเช่ารถยนต์ซ่ ึงเป็ นสัญญาเช่า
ดาเนินงานระยะยาวสรุ ปได้ดงั นี้

ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ระยะเวลาที่เกินห้าปี
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
168.5
159.8
535.5
555.4
574.5
600.4
1,278.5
1,315.6

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2559
2558
29.5
23.6
73.9
87.1
53.4
56.3
156.8
167.0

19.1.3 การซื้ออะไหล่
19.1.3.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสี่ แห่ งมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่ องกับ
การจัดหาอุปกรณ์อะไหล่สาหรับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าชเป็ นจานวนเงินรวม
ประมาณ 28.5 ล้านบาท
19.1.3.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด มีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่ อง
กับการจัดซื้ออะไหล่ภายใต้สญ
ั ญาจัดหาอะไหล่และบริ การซ่อมบารุ งระยะยาวเป็ น
จานวนเงิน 3.1 ล้านยูโร
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19.1.4 สัญญาบริ การอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่เกี่ ยวเนื่ องกับสัญญาบริ การอื่นๆ
จานวนเงินรวมประมาณ 213.0 ล้านบาท
19.1.5 สัญญาเงินกู้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ลงนามในสัญญาเงินกูส้ าหรับเงินทุนหมุนเวียนกับสถาบันการเงินหลายแห่ ง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 จานวนเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ทาสั ญญา

สกุลเงิน จานวนเงิน
(ล้ าน)

บริษัท (1)
27 มิถุนายน 2555

บาท

และบริษัท (1)
16 กรกฎาคม 2555

บาท

อัตราดอกเบีย้

ระยะเวลา/
วันสิ้นสุ ดสั ญญา

1,000.0 BIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี 1 ปี , ต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ
ขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้กู้
บริษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด บริษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด บริษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จากัด (2)
8 พฤษภาคม 2550
บาท
(สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม
2556)
บริษัท เก็คโค่-วัน จากัด (2)
30 มิถุนายน 2554
บาท
22 กรกฎาคม 2554
บาท
บริษัท ไฟฟ้า ห้ วยเหาะ จากัด (2)
15 มกราคม 2558
ดอลลาร์
สหรัฐฯ

500.0 BIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี 1 ปี , ต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ
ขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้กู้
600.0 THBFIX + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี

11 ปี

18.5 BIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี 2 ปี , ต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ
700.0 BIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี 1 ปี , ต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ
2.0 LIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี 15 ธันวาคม 2566

(1)

สัญญาเงินกูส้ าหรับเงินทุนหมุนเวียนเป็ นประเภทไม่มีหลักประกัน

(2)

สัญญาเงินกูส้ าหรับเงินทุนหมุนเวียนเป็ นประเภทมีหลักประกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
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19.1.6 สัญญาซื้อขายหุน้
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้น
เพื่อซื้อหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั แห่ งหนึ่งซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยบริ ษทั
ได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อหุ น้ จานวน 15 ล้านบาท และได้บนั ทึกเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุ น้
ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สาหรับจานวนเงินส่ วนที่เหลือจะจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในสัญญา ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ยังไม่มีการโอนหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น
19.2 หนังสื อค้ าประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีหนังสื อค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งเกี่ยวเนื่อง
กับภาระผูกพันทางการปฏิบตั ิบางประการตามธุรกิจปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด(1)
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จากัด(2)
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด

สกุลเงิน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท

จานวนเงิน (ล้าน)
529.5
199.3
248.1
501.1
9.4
38.5
3.0
429.3

(1)

หนังสื อค้ าประกันธนาคารของบริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด ค้ าประกันโดยบริ ษทั ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 65

(2)

เมื่ อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษทั ได้ออกหนังสื อค้ าประกันจานวนเงิ นไม่เกิ น 3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ให้แก่ธนาคารแห่ งหนึ่ งเพื่อค้ าประกันภาระหนี้ สินของบริ ษทั ไฟฟ้ า ห้วยเหาะ จากัด แก่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทยภายใต้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้า

19.3 เลตเตอร์ออฟเครดิต
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด
ที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อถ่านหิ นจานวนเงินรวม 25.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

- 36 -

20. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
20.1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ประจ าปี ส าหรั บปี 2558 หุ ้ นละ 5.75 บาท เป็ นจ านวนเงิ นรวม 8,411.5 ล้านบาท เงิ นปั นผลดังกล่ าว
ประกอบด้วยเงินปั นผลระหว่างกาลหุ ้นละ 1.388 บาท จานวนเงินรวม 2,030.5 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายแล้ว
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 และเงินปั นผลที่เหลือหุ ้นละ 4.362 บาท จานวนเงินรวม 6,381.0 ล้านบาท
ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
20.2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ย่อยได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ประจาปี สาหรับปี 2558 เงินปั นผลดังกล่าวประกอบด้วยเงินปั นผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วและ
เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จากัด
บริ ษทั โกลว์ จากัด
บริ ษทั โกลว์ จากัด
บริ ษทั โกลว์ จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2
โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จากัด

วันทีป่ ระชุ ม
คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น

บาทต่ อ
หุ้น

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

11 พฤษภาคม 2558
10 พฤศจิกายน 2558
10 สิ งหาคม 2558
10 สิ งหาคม 2558
26 เมษายน 2559*
10 สิ งหาคม 2558
26 เมษายน 2559*
26 เมษายน 2559*
10 สิ งหาคม 2558
26 เมษายน 2559*
26 เมษายน 2559*
26 เมษายน 2559*
26 เมษายน 2559*

0.906
1.598
0.503
0.142
1.627
1.162
0.693
0.096
1.220
0.597
2.622
1.228
15.545

1,053.1
1,857.5
221.4
62.5
716.2
249.8
149.0
47.4
899.6
440.2
398.5
350.0
1,176.0

28 กันยายน 2558

0.690

36.4

วันที่จ่ายเงินปันผล
19 มิถุนายน 2558
17 ธันวาคม 2558
17 กันยายน 2558
2 ตุลาคม 2558
29 เมษายน 2559
17 กันยายน 2558
28 เมษายน 2559
28 เมษายน 2559
17 กันยายน 2558
28 เมษายน 2559
28 เมษายน 2559
28 เมษายน 2559
29 เมษายน 2559
2 ตุลาคม 2558

* วันที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

ชื่ อบริษัท
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จากัด

วันทีป่ ระชุ ม
คณะกรรมการ
10 สิ งหาคม 2558

จานวนเงิน
(ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ)
4.0

วันที่จ่ายเงินปันผล
25 กันยายน 2558

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
ผูบ้ ริ หารด้านการเงินของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินระหว่างกาลนี้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559

