รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษทั โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิน รวมของบริ ษ ทั โกลว์ พลัง งาน จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย
(“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ทั โกลว์ พลังงาน จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”)
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของบริ ษทั โกลว์
พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยและของบริ ษทั โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
และผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วน
ของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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-2เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้
มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้ เพื่อตอบสนอง
การรับรู้และการวัดมูลค่ าของรายได้
การรับรู ้และการวัดมูลค่าของรายได้จากการขายไฟฟ้ าและ วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
ไอนํ้าของกลุ่มบริ ษทั เป็ นความเสี่ ยงที่มีสาระสําคัญต่อ - การประเมิน การออกแบบการควบคุม และการนํา
การควบคุมไปปฏิบตั ิและทดสอบความมีประสิ ทธิ ผล
การแสดงข้อมู ลที่ ข ดั ต่ อข้อเท็ จจริ งอันเป็ นสาระสํ าคัญ
ของการปฏิบตั ิตามการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
เนื่ องจากราคาขายตามใบแจ้ งหนี้ ได้ ค ํานวณจากสู ตร
การคํานวณราคาขาย
ค่าไฟฟ้ าและไอนํ้าที่มีความซับซ้อนตามเงื่อนไขที่ได้ระบุ
ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอนํ้า
- ตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
นโยบายการบัญชีเรื่ องการรั บรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ได้  ประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร เพื่อสอบถามการเปลี่ยนแปลง
แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.9
ที่สาํ คัญและแนวโน้มของรายได้ภายในปี
 ได้รับรายงานการผลิตและทดสอบความน่ าเชื่ อถือได้ของ
ข้อมูล
 ตรวจสอบเนื้ อหาสาระโดยใช้การวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบ
รายได้จากข้อมู ลที่ เป็ นอิ สระ (ได้แก่ ค่ าพลังงาน อัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่ างประเทศ ราคาก๊าซธรรมชาติ และ
ราคาถ่ านหิ น เป็ นต้น ) ซึ่ ง เป็ นปั จ จัย หลัก ในการ
คํา นวณรายได้ค่ า ไฟฟ้ า และไอนํ้า หลัง จากนั้ น
คํานวณจํานวนที่คาดการณ์ ไว้และทําการเปรี ยบเที ยบ
กับจํานวนรายได้ที่ได้บนั ทึกบัญชีไว้
 กําหนดจํานวนที่ยอมรับได้สาํ หรับการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญโดยเปรี ยบเทียบ
จากจํานวนที่ มี ความแตกต่ างระหว่ างจํานวนที่ ได้
คาดการณ์ ไว้ข ้างต้น และจํานวนรายได้ที่ บ ัน ทึ ก
บัญชีไว้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความแตกต่างอย่างเป็ น
สาระสําคัญ
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-3เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบทีใ่ ช้ เพื่อตอบสนอง
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลรอขอคืน
ภาษี เงิ นได้นิ ติ บุ คคลรอขอคืนของบริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
พิจารณาเป็ นความเสี่ ยงที่มีสาระสําคัญในเรื่ องของการรับรู ้  ทําความเข้า ใจลัก ษณะของภาษีเงิน ได้นิ ติบุค คล
รอขอคื นเพื่ อให้ ม ั่นใจว่าจํานวนดังกล่ าวได้บันทึ ก
รายการภาษี เงิน ได้นิ ติบุ คคลรอขอคืนเนื่ องจากมี การใช้
อย่างเหมาะสม
การประมาณการว่าจะได้รับคืนโดยมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่
กับผลของคดี ซ่ ึ งอาจทําให้ บริ ษ ัทย่อยดังกล่ าวไม่ มี สิ ทธิ  ส่ งหนังสื อติ ดต่ อสอบถามโดยตรงไปยังทนายความ
ได้รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากร
ภายใต้การควบคุมและได้มาซึ่ งความเห็นทางกฎหมาย
สําหรั บภาษี เงิ นได้เกี่ ยวกับการรั บรู ้ กาํ ไรขาดทุ นจาก
นโยบายการบัญชี และรายละเอียดเรื่ องภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างช่วงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
รอขอคื นแสดงไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นข้อ 4.18  ปรึ กษากับผู ้บริ หารและฝ่ ายกฎหมายเพื่ อสอบทาน
และ 15.3
ความเป็ นไปได้ที่จะได้รับคืนเงินภาษีจากกรมสรรพากร
การด้ อยค่าของสินทรัพย์
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์เป็ นความเสี่ ยงที่มีสาระสําคัญต่อการ วิธีการตรวจสอบที่สาํ คัญรวมถึง
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญเนื่ องจาก  ขอรายงานประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตของ
โรงไฟฟ้าระยะที่ 2 ที่ได้รับอนุ มตั ิจากผูบ้ ริ หารระดังสู ง
สัญญาซื้ อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าระยะที่ 2 ของบริ ษทั กับการ
และคําชี้ แจงจากผูบ้ ริ หารหลักด้านการดําเนิ นงานและ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะสิ้ นสุดลงในปี 2560
การเงิ นเพื่ อทําความเข้าใจสถานการณ์ ปั จจุ บั นและ
จึ งอาจเป็ นสาเหตุ ให้มูลค่าตามบัญชี ของโรงไฟฟ้ าระยะที่ 2
ของบริ ษ ัทสู งกว่ ามู ลค่ าที่ คาดว่ าจะได้รั บคื นซึ่ งจะทําให้
แผนทางธุรกิจในอนาคตของโรงไฟฟ้า
 พิ สู จน์ และทดสอบข้ อสมมติ ของผู ้บริ หาร (ได้ แก่
โรงไฟฟ้าระยะที่ 2 ของบริ ษทั เกิดการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ข้อมู ลฐานลู กค้า ค่ าพลั งไฟฟ้ า ค่ าพลั งงานไฟฟ้ า
และต้ นทุ นค่ าก๊ าซธรรมชาติ เป็ นต้ น) ในรายงาน
นโยบายการบัญชีเรื่ องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และการด้อยค่า
กระแสเงินสดในอนาคตเพื่อให้แน่ ใจว่าข้อสมมติ ที่ใช้
ของสิ นทรั พย์ของบริ ษทั แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
ในรายงานกระแสเงินสดในอนาคตมีความสมเหตุสมผล
งบการเงินข้อ 4.4 และ 4.18
 หากมู ลค่าจากการใช้มีจาํ นวนที่ ต่ าํ กว่ามู ลค่าตามบัญชี
พิจารณาเสนอรายการปรั บปรุ งด้อยค่าของสิ นทรั พย์
ต่อผูบ้ ริ หาร
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-4ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี ซึ่ งคาดว่า
จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้
ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรั บผิ ดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการคื อ
การอ่ านและพิ จารณาว่าข้อมู ลอื่ นมี ความขัดแย้งที่ มี สาระสําคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ ที่ ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมี การแสดงข้อมู ลที่ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
หรื อไม่
เมื่ อข้าพเจ้าได้อ่ านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ ามี การแสดงข้อมู ลที่ ข ัดต่ อข้อเท็ จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที่ รั บผิ ดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่ านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หาร
พิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องและการใช้เกณฑ์
การบัญชีสําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
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-5ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี ว ตั ถุ ประสงค์เพื่ อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลว่างบการเงิ นรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่า
จะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย
ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลคื อความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ ไม่ ได้เป็ นการรั บประกันว่าการปฏิ บ ัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยู่
ได้เสมอไป ข้อมู ลที่ ข ัดต่ อข้อเท็ จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิ ดพลาดและถื อว่ ามี ส าระสํ าคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุ และประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่ พบข้อมู ลที่ ข ดั ต่ อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิ ดพลาด เนื่ องจากการทุ จริ ต
อาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมี ประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุ สมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
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-6• สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามี ความไม่ แน่ นอนที่ มีสาระสําคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุ การณ์ หรื อ
สถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุ ให้เกิ ดข้อสงสั ยอย่างมี นัยสําคัญต่ อความสามารถของกลุ่ มบริ ษทั และบริ ษ ทั
ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่ เกี่ ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบ
บัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิ ดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ ทาํ ให้มี
การนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
ต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลเกี่ ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ ค าํ รั บรองแก่ ผู ม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บ ัติ ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ ยวข้องกับความเป็ นอิ สระและได้สื่ อสารกับผู ม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดู แลเกี่ ยวกับความสั มพันธ์ ท้ ังหมด
ตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี เหตุ ผลที่ บุคคลภายนอกอาจพิ จารณาว่ากระทบต่ อความเป็ นอิ สระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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-7จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
ไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 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
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

6
7
8
25
9

10
11
12
25
13
14
21
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7,251,991,389
377,679,224
8,267,114,279
5,472,906,543
191,277,893
21,560,969,328

8,702,713,870
683,943,363
9,701,861,397
4,727,032,417
809,263,747
24,624,814,794

2,384,166,713
2,568,723,231
955,000,000
902,183,874
19,210,737
6,829,284,555

3,652,857,335
3,036,320,557
934,000,000
752,652,181
593,045,843
8,968,875,916

3,495,125,167
4,003,351,751
11,053,419
531,548
1,500,000
1,500,000
80,741,759,975 84,024,268,442
895,576,414
776,333,848
557,656,165
510,124,940
2,812,312,631
2,923,229,476
88,514,983,771 92,239,340,005
110,075,953,099 116,864,154,799

29,155,196,263
1,500,000
2,772,600,000
25,478,078,450
159,117,551
50,434,592
54,087,390
57,671,014,246
64,500,298,801

29,155,196,263
1,500,000
2,772,600,000
26,684,058,381
178,262,454
21,711,050
137,019,767
58,950,347,915
67,919,223,831

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่ 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
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4,759,333,340

5,501,383,463

2,196,006,375

2,370,840,657

17

4,489,274

8,538,981

672,400

1,721,116

19
20
25
18

3,167,424,166
4,599,304,238
1,432,900,000
364,591,983
312,298,911
402,661,467
15,043,003,379

8,865,438,296
1,432,900,000
284,481,021
480,613,488
221,468,377
16,794,823,626

996,206,468
4,599,304,238
2,291,984,243
100,566,653
93,762,866
222,259,457
10,500,762,700

5,988,250,480
3,334,372,535
84,332,655
134,142,589
31,017,526
11,944,677,558

17
19
20
21
22

16,263,625,029
19,933,372,043
1,269,290,480
174,284,674
621,295,934
38,261,868,160
53,304,871,539

4,489,521
20,624,430,976
21,530,562,367
1,152,018,545
154,229,584
645,255,648
44,110,986,641
60,905,810,267

19,933,372,043
381,422,632
21,009,111
505,315,092
20,841,118,878
31,341,881,578

672,645
991,654,229
21,530,562,367
361,144,924
18,860,519
523,088,146
23,425,982,830
35,370,660,388

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
หนี้สินและส่ 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
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

14,828,650,350

14,828,650,350

14,828,650,350

14,828,650,350

14,628,650,350

14,628,650,350

14,628,650,350

14,628,650,350

2,935,427,353

2,935,427,353

4,786,986,727

4,786,986,727

1,598,287,193
1,598,287,193
30,198,375,099 29,759,118,162
(389,455,861)
(383,801,499)
48,971,284,134 48,537,681,559
7,799,797,426
7,420,662,973
56,771,081,560 55,958,344,532
110,075,953,099 116,864,154,799

1,598,287,193
12,143,461,563
1,031,390
33,158,417,223
33,158,417,223
64,500,298,801

1,598,287,193
11,533,602,651
1,036,522
32,548,563,443
32,548,563,443
67,919,223,831

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
เงินชดเชยความล่าช้าของการก่อสร้าง
เงินชดเชยการสู ญเสี ยรายได้จากบริ ษทั ประกัน
เงินชดเชยการประกันผลงานจากบริ ษทั ก่อสร้าง
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

27.2
27.3
27.4
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งบการเงินรวม
2559
2558
51,901,872,624 63,431,376,391
665,364,652
793,514,640
(38,479,103,510) (49,370,901,498)
14,088,133,766 14,853,989,533
83,639,099
59,253,592
44,144,163
4,800,000
4,800,000
17,173,489
729,837,928
12,560,964
316,610,745
89,841,000
257,627,795
49,041,405
(954,459,047) (775,607,278)
(13,855,044)
(8,650,947)
(1,202,366,138)
(2,599,094,517) (3,243,590,287)
(1,264,005)
(91,414)
11,044,357,092 10,768,117,710
(981,664,116) (1,093,472,935)
10,062,692,976 9,674,644,775

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
21,781,715,725 24,846,843,934
(16,413,661,665) (19,636,675,466)
5,368,054,060 5,210,168,468
198,813,277
234,240,770
5,514,999,014 3,121,359,643
12,197,926
316,610,745
118,036,743
69,841,524
(462,018,847) (433,395,906)
(13,855,044)
(8,650,947)
(3,577,775)
(12,359,880)
(1,325,315,304) (1,890,833,902)
9,407,334,050
(283,600,634)
9,123,733,416

6,606,980,515
(301,274,540)
6,305,705,975

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558

หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจาก
การแปลงค่างบการเงิน
รายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
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

(8,400,342)

161,820,428

-

-

(5,132)
(8,405,474)
10,054,287,502

(4,732)
161,815,696
9,836,460,471

(5,132)
(5,132)
9,123,728,284

(4,732)
(4,732)
6,305,701,243

8,953,131,441
1,109,561,535
10,062,692,976

8,355,416,010
1,319,228,765
9,674,644,775

9,123,733,416
9,123,733,416

6,305,705,975
6,305,705,975

8,947,477,079
1,106,810,423
10,054,287,502

8,464,235,516
1,372,224,955
9,836,460,471

9,123,728,284
9,123,728,284

6,305,701,243
6,305,701,243

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บาท

6.12

5.71

6.24

4.31

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนํ้าหนัก

หุ้น 1,462,865,035

1,462,865,035

1,462,865,035

1,462,865,035

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
จ่ายเงินปั นผลแก่ผไู ้ ม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินลดทุนในส่ วนของผูไ้ ม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
จ่ายเงินปั นผลแก่ผไู ้ ม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินลดทุนในส่ วนของผูไ้ ม่มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลจ่าย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

11

11
24

ส่ วนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจ
ภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน

หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการ
ผลต่ างของอัตรา ประมาณการตามหลัก
รวม
แลกเปลีย่ นจาก คณิตศาสตร์ ประกันภัย องค์ ประกอบอื่น
การแปลงค่ า
สํ าหรับโครงการ
ของส่ วนของ
งบการเงิน
ผลประโยชน์ พนักงาน
ผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและ
ชําระแล้ว

กําไรสะสม
ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ว
มูลค่ าหุ้นสามัญ ทุนสํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้จัดสรร

14,628,650,350

2,935,427,353

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(5,256,074,073)

-

-

-

-

(5,256,074,073)

14,628,650,350

2,935,427,353

1,598,287,193

8,355,416,010
29,759,118,162

(369,521,136)

108,824,238
(15,316,885)

(4,732)
1,036,522

108,819,506 8,464,235,516
(383,801,499) 48,537,681,559

1,372,224,955
7,420,662,973

9,836,460,471
55,958,344,532

14,628,650,350

2,935,427,353

1,598,287,193

29,759,118,162

(369,521,136)

(15,316,885)

1,036,522

(383,801,499) 48,537,681,559

7,420,662,973

55,958,344,532

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(673,851,590)

(673,851,590)

-

-

-

(8,513,874,504)

-

-

-

-

(8,513,874,504)

14,628,650,350

2,935,427,353

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,598,287,193

1,598,287,193

26,659,776,225

8,953,131,441
30,198,375,099

(369,521,136)

(369,521,136)

(124,141,123)

(5,649,230)
(20,966,115)

1,041,254

(5,132)
1,031,390

รวมส่ วนของ
บริษัทใหญ่

(492,621,005) 45,329,520,116

(5,654,362) 8,947,477,079
(389,455,861) 48,971,284,134

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุม

รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

7,241,139,239

52,570,659,355

(1,123,810,121) (1,123,810,121)
(68,891,100)
(68,891,100)
(5,256,074,073)

(53,824,380)
(53,824,380)
(8,513,874,504)
1,106,810,423
7,799,797,426

10,054,287,502
56,771,081,560

บริษทั โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการ
ประมาณการตามหลัก
กําไรสะสม
ทุนที่ออกและ

ส่ วนเกิน

จัดสรรแล้ว

ชําระแล้ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย

14,628,650,350

4,786,986,727

1,598,287,193

เงินปั นผลจ่าย

-

-

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

14,628,650,350

4,786,986,727

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

14,628,650,350

4,786,986,727

-

-

-

-

14,628,650,350

4,786,986,727

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

เงินปั นผลจ่าย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รวม

คณิตศาสตร์ ประกันภัย องค์ ประกอบอื่น
สํ าหรับโครงการ

ของส่ วนของ

รวมส่ วนของ

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ผลประโยชน์ พ นักงาน

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

10,483,970,749

1,041,254

-

(5,256,074,073)

-

-

6,305,705,975

1,598,287,193
1,598,287,193

1,041,254

31,498,936,273

-

(5,256,074,073)

(4,732)

(4,732)

6,305,701,243

11,533,602,651

1,036,522

1,036,522

32,548,563,443

11,533,602,651

1,036,522

1,036,522

32,548,563,443

-

(8,513,874,504)

-

-

9,123,733,416
12,143,461,563

1,598,287,193

-

(8,513,874,504)

(5,132)

(5,132)

9,123,728,284

1,031,390

1,031,390

33,158,417,223

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย:
เงินปั นผลรับ
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน/
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูร้ อตัดบัญชี
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
กําไรจากการขายเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
รายได้รับรู ้จากเงินรับล่วงหน้าค่าสิ ทธิ
การให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริ ง
จากการจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบี้ยรับ/ รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

11,044,357,092
(4,800,000)
1,264,005
4,021,139,253
304,474,019
31,828,036
6,265,064
13,313,419
-

10,768,117,710

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
9,407,334,050

6,606,980,515

(4,800,000) (5,514,999,014) (3,121,359,643)
91,414
4,011,960,293 1,505,270,020 1,521,584,170
261,893,065
37,538,705
5,753,833
12,589,608
30,000,000
1,969,585
38,116,465

86,875,314
5,643,186
6,265,064
1,350,901
-

35,005,982
11,717,916
5,753,833
1,270,155
7,000,000
75,400

-

-

-

-

(240,871)
223,971,744

(1,719,029)

17,072,141

(2,564,806)

(30,225,442)
16,749,946

(28,725,790)
1,176,138,047

(24,042,470)
(569,654)

(23,032,103)
112,782

(61,620,656)
(724,618,244)
2,482,052,558

1,408,496
(837,658,803)
2,924,975,320

17,323,909,923

18,397,648,919

-

1,630,509,304 4,367,715,223
(700,385,064)
30,089,895
161,311,459
79,021,960
1,425,860
(2,887,635)
18,416,771,482 22,871,588,362

-

-

(198,813,277) (234,240,770)
1,302,455,046 1,637,471,731
6,593,841,307

6,445,775,162

481,507,301
262,302,266
(149,531,693)
28,384,579
91,361,679
(209,901)
201,966
(248,997)
7,017,380,560 6,736,003,109

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
2559
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอนําส่ ง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
บัญชีเงินฝากเพือ่ จ่ายคืนหนี้/ ค่าซ่อมบํารุ งลดลง
เงินลงทุนชัว่ คราวลดลง
จ่ายเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
รับคืนเงินให้กยู้ มื จากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย/ บริ ษทั อื่น
เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายสําหรับค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายสําหรับค่าซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดจ่ายสําหรับค่าซ่อมบํารุ งของสิ นทรัพย์ที่ให้เช่า
ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายสําหรับเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อหุน้
เงินสดจ่ายสําหรับสิ ทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาว
เงินสดรับจากสิ ทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(572,516,329)
(168,314,577)
192,795,417
(34,308,694)
17,834,427,299
799,526,051
(2,480,649,930)
(858,056,931)
15,295,246,489

223,143,019
-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(1,490,643,209) (172,052,835)
43,003,719
193,750,053
(40,379,723)
43,037,729
728,290
192,320,573
16,550,034
53,960,961
(1,328,510)
3,692,255
21,629,384,457 6,995,940,065 6,842,286,846
889,985,852
199,903,302
218,313,657
(2,959,210,621) (1,348,614,795) (1,638,129,153)
(1,176,937,545) (275,817,602) (270,398,929)
18,383,222,143 5,571,410,970 5,152,072,421

638,837,345
141,709,925

-

-

-

-

4,800,000
4,800,000
(11,936,669)
391,664
(1,139,623,898) (1,975,131,519)
5,975,664
8,449,362
(1,594,400)
(22,649,766)
(135,155,792) (1,338,803,221)
(15,000,000)
(52,856,531)
11,722,397
(1,054,000,412) (2,598,922,008)

-

-

-

-

(43,600,000) (188,200,000)
22,600,000 1,686,924,400
5,514,999,014 3,121,359,643
-

-

-

-

(266,525,471)
1,431,585

(194,195,788)
3,010,781

-

-

-

-

-

5,228,905,128

(15,000,000)
(1,843,531)
141,200
4,412,196,705

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
รับเงินจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รับเงินจากการออกหุน้ กูใ้ หม่
จ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
จ่ายคืนหุน้ กู้
จ่ายเงินลดทุนแก่ผไู ้ ม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายเงินปั นผลแก่ผไู ้ ม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2559
2558
-

(8,539,228)
-

(9,451,627,745)
-

3,000,000,000
(4,151,150)
-

(36,720,001)
(8,513,874,504)
(673,851,590)
(15,688,764,218)

6

(3,204,340)
(1,450,722,481)
8,702,713,870
7,251,991,389

5,450,000,000
(5,800,000,000)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

5,450,000,000
(5,800,000,000)
1,384,611,708 4,361,601,655
(2,427,000,000) (3,650,000,000)
(7,677,675)
(1,721,361)
(2,436,825)
2,771,769,232
(70,720,085)
(8,310,890,978) (5,506,868,000) (4,000,015,470)
(1,555,501,787)
4,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000
(7,993,936)
(4,151,150)
(7,993,936)
(1,500,000,000)
(1,500,000,000)
(55,112,880)
(5,256,074,073) (8,513,874,504) (5,256,074,073)
(1,123,810,121)
(11,466,012,303) (12,069,003,307) (6,404,918,649)
20,241,709
4,338,529,541
4,364,184,329
8,702,713,870

-

(3,413)
40,625
(1,268,690,622) 3,159,391,102
3,652,857,335
493,466,233
2,384,166,713 3,652,857,335

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

การดําเนินงานของบริษทั และบริษัทย่ อย
1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษทั
บริ ษทั โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2538 และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในเดือน
กุมภาพันธ์ 2539 จนถึงเดือนสิ งหาคม 2545 และภายหลังได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ ง
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 บริ ษทั ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจหลัก ในการผลิต
และจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอนํ้าและนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีสถานประกอบการตั้งอยูเ่ ลขที่
1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั คือ บริ ษทั เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั จีดีเอฟ สุ เอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จํากัด”) โดยถือหุ ้นของบริ ษทั ร้อยละ 48.1
(2558 : ร้ อยละ 45.2) และมี ENGIE Global Developments B.V. (เดิ มชื่ อ “GDF SUEZ Energy
International Global Developments B.V.”) ถื อหุ ้นของบริ ษทั ร้ อยละ 21.0 (2558 : ร้ อยละ 23.9)
ทั้ งนี้ ENGIE Global Developments B.V. (เดิ ม ชื่ อ “GDF SUEZ Energy International Global
Developments B.V.”) ถือหุน้ ในบริ ษทั เอ็นจี โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั จีดีเอฟ
สุ เอซ เอ็นเนอจี (ประเทศไทย) จํากัด”) ทั้งหมด โดยผูถ้ ือหุ ้นลําดับสู งสุ ดของบริ ษทั คือ ENGIE S.A.
ซึ่งจัดตั้งที่ประเทศฝรั่งเศส
1.2

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภายใต้สัญญาก่อสร้ าง ดําเนิ นงาน และโอน (Build Operate and Transfer Agreement “BOT”)
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2544 โดยได้ดาํ เนินการพัฒนา ก่อสร้าง และดําเนินธุ รกิจโรงไฟฟ้าพลังงานนํ้า
ขนาด 150 เมกะวัตต์ เป็ นเวลา 30 ปี โดยไม่สามารถต่ออายุสัญญาได้ สัญญาดังกล่าวจะครบกําหนด
ในเดือนธันวาคม 2574
การจัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่
ENGIE Myanmar Company Limited ซึ่งถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั โกลว์ จํากัด ได้จดทะเบียน
จัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัดในประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขั้นตอนการจดทะเบียน
ดังกล่าวเสร็ จสมบูรณ์แล้ว แต่ยงั ไม่มีการชําระทุนให้แก่ ENGIE Myanmar Company Limited

-2-

บริ ษทั ย่อยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่ อบริษทั

1) บริ ษทั โกลว์ จํากัด
(“GCO”)

ประเทศที่จดั ตั้ง
วันที่จดทะเบียนบริษทั
และสถานทีห่ ลัก
ในการประกอบธุรกิจ
ไทย
12 มีนาคม 2540

วัตถุประสงค์ธุรกิจหลัก

ให้บริ การด้านการจัดการ ที่ปรึ กษาและ
ให้คาํ แนะนําด้านการบริ หารงาน แก่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอนํ้า
และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม

2) บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
(“GSPP1”)

ไทย

6 ธันวาคม 2537

3) บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
(“GSPP2”)

ไทย

19 กันยายน 2537

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า และ
ไอนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม

4) บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
(“GSPP3”)

ไทย

9 สิ งหาคม 2534

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอนํ้า
และนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม

5) บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
(“GSPP11”)

ไทย

8 ธันวาคม 2540

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า และ
นํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม

6) บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 3 จํากัด
(“GIPP3”)

ไทย

14 มิถุนายน 2548

พัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า

สถานประกอบการตั้งอยู่ที่

เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
เลขที่ 60/19 หมู่ที่ 3 เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรี ยลพาร์ค
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
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ชื่ อบริษทั

ประเทศที่จดั ตั้ง
วันที่จดทะเบียนบริษทั
และสถานทีห่ ลัก
ในการประกอบธุรกิจ
ไทย
16 ตุลาคม 2550
7) บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด
(“GIPP2”)

วัตถุประสงค์ธุรกิจหลัก

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

8) บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จํากัด
(“HHTC”)

ไทย

30 สิ งหาคม 2544

ลงทุนในบริ ษทั อื่น

9) บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
(“GIPP”)

ไทย

12 มีนาคม 2540

10) บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
(“GHECO1”)
11) บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด
(“HHPC”)

ไทย

27 เมษายน 2550

ลาว

20 พฤษภาคม 2539

ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)
ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้กบั กฟผ.
ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ให้กบั กฟผ. และการไฟฟ้าลาว

เมียนมาร์

11 ตุลาคม 2559

12) ENGIE Myanmar Company Limited

ให้บริ การทางเทคนิคและคําปรึ กษา
สําหรับภาคธุรกิจไฟฟ้า

สถานประกอบการตั้งอยู่ที่

เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
เลขที่ 1 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 38 - พาร์ค วิง
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
เลขที่ 11 ถนนไอ - 5 ตําบลมาบตาพุด
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
502A Vieng Vang Tower, 5th Floor,
Boulichan Road, Dongpalan Thong Village,
Sisattanak, Vientiane
346/354 ถนน Pyay เขตปกครอง Sanchaung
เมืองย่างกุง้
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1.3 ส่ วนประกอบของกลุ่มบริษทั
ข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนประกอบของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้
จํานวนบริษทั ย่ อยทีบ่ ริษทั
ถือหุ้นทั้งหมด
2559
2558
4
4
1
1
2
1
1
1
8
7

กิจกรรมหลัก
ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอนํ้าและนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
พัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ให้บริ การด้านการจัดการ
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

จํานวนบริษทั ย่ อยทีบ่ ริษทั
ไม่ ได้ ถือหุ้นทั้งหมด
2559
2558
2
2
1
1
1
1
4
4

กิจกรรมหลัก
ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กบั กฟผ.
ผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กบั กฟผ. และการไฟฟ้าลาว
ลงทุนในบริ ษทั อื่น

1.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับบริษทั ย่ อยทีบ่ ริษทั ไม่ ได้ ถือหุ้นทั้งหมด
ข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ไม่ได้ถือหุน้ ทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
สั ดส่ วนการถือหุ้น
และสิทธิในการออก
เสียงของส่ วนได้เสี ย
ทีไ่ ม่ มีอาํ นาจควบคุม
(ร้ อยละ)
ชื่ อบริษทั

2559

2558

บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จํากัด (1)

35
32.75
5
51

35
32.75
5
51

(1)

การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนทีเ่ ป็ นของส่ วนได้ เสีย
ทีไ่ ม่ มอี าํ นาจควบคุม
2559

2558

ส่ วนได้ เสียทีไ่ ม่ มี
อํานาจควบคุมสะสม
2559

2558

1,018,980,030 1,195,312,640 6,592,351,281 6,224,722,091
62,831,259 104,266,701 564,527,488 501,696,229
25,065,066
29,631,967 464,967,435 462,403,119
(65,932)
43,013,647 177,951,222 231,841,534
1,106,810,423 1,372,224,955 7,799,797,426 7,420,662,973

กลุ่มบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 49 ของหุน้ สามัญของ HHTC อย่างไรก็ตามคณะกรรมการของกลุ่มบริ ษทั สรุ ปว่า กลุ่มบริ ษทั
มี อาํ นาจควบคุม HHTC และได้รวม HHTC ในการจัดทํางบการเงินรวมนี้
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปก่อนตัดรายการระหว่างกันของแต่ละบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ไม่ได้ถือหุ ้นทั้งหมด
ซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ มีดงั นี้

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

บริษทั เก็คโค่ -วัน จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
7,234,490,479 7,327,130,089
33,335,833,363 34,243,014,870
7,204,247,978 7,282,720,356
14,525,961,669 16,497,679,525
12,247,762,914 11,565,022,987
6,592,351,281 6,224,722,091

หน่ วย : บาท
บริษทั ไฟฟ้า ห้ วยเหาะ จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
574,831,861
373,093,655
3,655,038,540 3,933,736,212
407,251,069
379,179,284
2,031,117,619 2,328,000,042
1,226,974,225 1,097,954,312
564,527,488
501,696,229

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

11,964,389,955 14,173,535,325
(9,053,018,438) (10,758,356,354)
2,911,371,517 3,415,178,971

712,697,365
(512,445,850)
200,251,515

716,044,253
(559,493,074)
156,551,179

1,892,391,487

2,219,866,331

134,669,144

105,280,668

1,018,980,030
2,911,371,517

1,195,312,640
3,415,178,971

65,582,371
200,251,515

51,270,511
156,551,179

1,892,391,487

2,219,866,331

129,019,914

214,104,906

1,018,980,030
2,911,371,517

1,195,312,640
3,415,178,971

62,831,259
191,851,173

104,266,701
318,371,607

-6-

บริษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
เงินปันผลจ่ายแก่ผไู ้ ม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินลดทุนในส่วนของผูไ้ ม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

หน่ วย : บาท
บริษทั ไฟฟ้า ห้ วยเหาะ จํากัด
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558

651,350,840
4,459,212,372

1,018,727,360
6,729,939,314

454,892,075

64,176,232
68,891,100
469,542,782

(125,264,600)

(1,116,122,595)

(5,175,611)

125,411,173

(3,853,817,061)
480,130,711

(4,985,129,737)
628,686,982

(263,096,597)
186,619,867

(893,604,859)
(298,650,904)

1.5 บริษทั ร่ วมและกิจการร่ วมค้ า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั อีสเทิร์นซี บอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (“ESCE”) ซึ่ งถือหุน้
ร้อยละ 33.33 โดยบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 3 จํากัด โดยได้จดทะเบี ยนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัดในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2559 มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อดําเนินธุรกิจในการสํารวจ ผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
เพื่อการอุตสาหกรรมรวมถึ งผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ESCE
มีทุนจดทะเบียนจํานวน 40 ล้านบาท และทุนที่ชาํ ระแล้ว 38.3 ล้านบาท
เงินลงทุนในกิจการร่ วมค้าเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จํากัด (“GHW”) ซึ่ งเป็ นกิจการที่
ควบคุ มร่ ว มกัน โดย GCO ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 49 ได้จ ดทะเบี ยนจัด ตั้ง เป็ นบริ ษ ัท จํากัด ในประเทศไทย
เมื่ อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ด้วยทุนจดทะเบี ยนจํานวน 10 ล้านบาท และมี ทุนที่ ชาํ ระแล้ว 2.5 ล้านบาท
GHW อยูร่ ะหว่างขั้นการสํารวจเพื่อดําเนินธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 GCO ได้ขายหุน้ ใน GHW ให้แก่ ESCE (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
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2.

เกณฑ์ การจัดทําและนําเสนองบการเงิน
2.1 งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การได้จ ัด ทําขึ้ น ในสกุ ล เงิ น บาท และเป็ นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยกํา หนดรู ป แบบการนํา เสนองบการเงิ น ตามประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า ลงวัน ที่
28 กันยายน 2554 เรื่ อง “กําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง “การนําเสนองบการเงิน” ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นที่ มี
รอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป และตามข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่ อง “การจัดทําและส่ งงบการเงิน
และรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544”
2.2

งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหลังจากตัดรายการระหว่างกัน
ซึ่งมีสัดส่ วนการถือหุน้ ในอัตราร้อยละ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้
อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
2559
2558
ถือหุ้นโดยบริษทั
บริ ษทั โกลว์ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

ถือหุ้นโดยบริษทั โกลว์ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด
บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จํากัด

100
95
55
49

100
95
55
49

ถือหุ้นโดยบริษทั โกลว์ ไอพีพ ี 2 โฮลดิง้ จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 3 จํากัด

65
100

65
100

25

25

ถือหุ้นโดยบริษทั ห้ วยเหาะไทย จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด

2.3

งบการเงินนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นตามที่ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
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2.4

สภาวิ ชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ ยวกับแนวปฏิ บ ัติ ทางการบัญชี ซ่ ึ งได้ประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาแล้ว และมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป สําหรั บแนวปฏิ บ ตั ิ ทางการบัญชี สําหรั บการตัดรายการสิ นทรั พย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบจากแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
ฉบับดังกล่าวต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ

2.5

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรต่อหุน้
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
ส่วนงานดําเนินงาน
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
งบการเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
การร่ วมการงาน
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2559)
การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2559)

สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่ ม
ถือปฏิ บตั ิกบั งบการเงินเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารอยู่ระหว่างการประเมิน
ผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
3.

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ และปรับปรุ งใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และ
ปรับปรุ งใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป โดยการถือปฏิบตั ิดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี้
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดได้แก่ เงินสดในมื อ เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
และกระแสรายวัน และเงินลงทุนระยะสั้นที่ มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนมือซึ่ งจะถึงกําหนด
ภายในสามเดือนนับแต่วนั ที่ได้มา
4.2

ลูกหนี้การค้าและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามใบกํากับสิ นค้าหลังหักสํารองส่ วนลดตามสัญญาและค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญ (ถ้ามี)
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญประมาณจากจํานวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ของลูกหนี้แต่ละราย

4.3

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ได้แก่ วัตถุดิบ อะไหล่ที่ตอ้ งเปลี่ยนบ่อย และวัสดุเครื่ องจักร แสดงมูลค่าตามราคาทุน
หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพและเคลื่อนไหวช้าของอะไหล่ที่ตอ้ งเปลี่ยนบ่อย และวัสดุเครื่ องจักรจะถูก
บันทึกสําหรับรายการที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้

4.4

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงในราคาทุนหลังหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
โดยราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ประกอบด้วยราคาซื้อและต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดหาสิ น ทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์น้ ันอยูใ่ นสถานที่แ ละสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตาม
ความประสงค์ของฝ่ ายบริ หาร รวมทั้งต้นทุนที่ประมาณขึ้นสําหรับการรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะ
สถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์
ค่ าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พย์โดยวิ ธี เส้ นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์ โดย
ประมาณดังนี้
โรงไฟฟ้าและโรงนํ้า
อาคารและส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์เช่า
เครื่ องจักร เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

ปี
3 - 40
5 - 30
3 - 25
3, 5, 10
5
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ค่าเสื่ อมราคาของโรงไฟฟ้าของบริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด คํานวณโดยวิธีจาํ นวนผลผลิต
ในกรณี ที่ มี การด้อยค่ าของที่ ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ เกิ ดขึ้ นจะรั บรู ้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่ า
เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งานระหว่างก่อสร้างได้บนั ทึกรวมต้นทุนค่าก่อสร้าง ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการจัดหา
เงินกูเ้ พื่อใช้ในการก่อสร้าง และต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างสิ นทรัพย์หรื อทําให้
สิ นทรัพย์น้ นั อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานได้
4.5

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องโดยประมาณดังนี้
สิ ทธิการใช้ระบบส่ งเชื่อมโยงรอตัดบัญชี
สิ ทธิการใช้ระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี
สิ ทธิการเช่าที่ดินรอตัดบัญชี
สิ ทธิการใช้โครงสร้างสําหรับวางท่อรอตัดบัญชี
สิ ทธิการใช้พ้นื ที่รอตัดบัญชี
สิ ทธิการใช้ท่อส่ งก๊าซรอตัดบัญชี
สิ ทธิการใช้ท่าเทียบเรื อเฉพาะกิจรอตัดบัญชี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4.6

ปี
22 - 24
25
16 - 30
8 - 16
20 - 31
13 - 25
14
3 - 10

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นแสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรงโดยประมาณดังนี้
ค่าใช้จ่ายซ่อมบํารุ งรอตัดบัญชี
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
เงินจ่ายล่วงหน้าภายใต้สญ
ั ญาบริ การระยะยาว

ปี
3-6
3 - 23
9
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4.7

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
การรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วีธีเสมือนว่าเป็ นวิธีการรวมส่ วนได้เสี ย
และตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยแสดงส่ วนต่าง
ระหว่างต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่ วนได้เสี ยของผูซ้ ้ื อในมูลค่าตามบัญชี
ของกิจการที่ถูกซื้อเป็ นรายการส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้าแสดงตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวม
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็ นตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดบันทึกตามราคาทุน
บริ ษ ัท จะบัน ทึ ก ขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าของเงิ น ลงทุ น ในงบกําไรขาดทุ น และกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่มีการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.8

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยบัน ทึ กภาระผู กพัน ที่ เกิ ดจากผลประโยชน์ พ นั กงานหลังออกจากงาน
ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานไทยจากข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

4.9

การรับรู ้รายได้
รายได้จ ากการขายรั บ รู ้ เมื่ อ ส่ งมอบผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้แ ก่ ลู กค้าแล้ว โดยแสดงมู ล ค่ าตามราคาใน
ใบกํากับสิ นค้าซึ่ งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งมอบและหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ส่ วนลดคํานวณจากปริ มาณการซื้ อทั้งปี ของลูกค้าแต่ละรายตามอัตราร้อยละของยอดขายสุ ทธิ ที่
กําหนดไว้ในสัญญา
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อให้บริ การแล้วเสร็ จ
เงินปั นผลรับบันทึกเป็ นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับรับรู ้ตามระยะเวลาที่ควรได้รับโดยคํานวณจากเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้
รายได้อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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4.10

สัญญาเช่า
กิ จการต้องจัดประเภทสั ญ ญาเช่ าเป็ นสั ญ ญาเช่ าการเงิ น หากสั ญ ญานั้น โอนความเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ไปให้แก่ผเู ้ ช่า และ
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหากสัญ ญานั้นไม่ได้โอนความเสี่ ยงหรื อ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดที่ผเู ้ ป็ นเจ้าของพึงได้รับจากสิ นทรัพย์ไปให้แก่ผเู ้ ช่า
ด้านผูใ้ ห้เช่า
สัญญาซื้ อขายไฟฟ้าระหว่างบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด และการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย
ได้เข้าเงื่อนไขเป็ นสัญญาเช่าตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 และได้มี
การจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 และบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
อยูใ่ นฐานะผูใ้ ห้เช่า
-

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามจํานวนเงินลงทุนสุ ทธิในสัญญาเช่า

-

การรับรู ้รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินรับรู ้โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดระยะเวลา
ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บจะแสดงไว้เป็ นรายได้
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินค้างรับ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินที่ยงั ไม่รับรู ้แต่ได้เรี ยกเก็บแล้วจะแสดงไว้เป็ นรายได้
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินรับล่วงหน้า

ด้านผูเ้ ช่า
- สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยู่
กับผูใ้ ห้เช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจาก
สัญญาเช่ าดําเนิ นงานเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ทั้งนี้
ในส่ วนที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างได้รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง
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-

4.11

สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของ
การเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยบันทึกสิ นทรัพย์ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าการเงิน
พร้อมกับภาระหนี้ สินที่จะต้องจ่าย ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่เช่าคํานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดอกเบี้ ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าเสื่ อมราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันสิ้ นปี แปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราอ้างอิงของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้ นปี
กําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งที่เกิดขึ้นจริ งและยังไม่เกิดขึ้นจริ งรับรู ้เป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
บริ ษทั แปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราปิ ด
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่ วนงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นแปลงค่าโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ ยนถัว เฉลี่ ยระหว่ างปี ผลต่ างจากการแปลงค่ าดังกล่ าวได้แ สดงภายใต้หัวข้อ
“ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนจากการแปลงค่ างบการเงิ น” ในงบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นและรวมอยูใ่ น “องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

4.12

เครื่ องมือทางการเงิน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ซึ่งใช้เพื่อบริ หารความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ย บันทึกเป็ นรายการปรับปรุ งดอกเบี้ยรับหรื อดอกเบี้ยจ่ายในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นทั้งนี้ ในส่ วนที่ เกิ ดขึ้ นระหว่างการก่ อสร้ างได้รวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง
กําไรขาดทุ นที่ เกิดขึ้นจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยน
สกุลเงินซึ่ งใช้เพื่อป้องกันความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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กําไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่ งใช้เพื่อป้ องกันความเสี่ ยง
ในส่ วนที่เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างได้รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายและจํานวนเงินที่จะได้รับตามสัญญาดังกล่าวแสดงหักกลบกันในงบแสดง
ฐานะการเงิน
ส่ วนเกินหรื อส่ วนตํ่าจากการทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้านํามาเฉลี่ยรับรู ้เป็ น
รายได้หรื อค่าใช้จ่ายตามอายุสญ
ั ญา
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์
เพื่อการเก็งกําไรหรื อเพือ่ การค้า
4.13

การวัดมูลค่ายุติธรรมเพือ่ วัตถุประสงค์ในการเปิ ดเผยข้อมูล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้มีการสอบทานข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนยั สําคัญและรายการ
ปรับปรุ งมูลค่าอย่างสมํ่าเสมอ ในกรณี ที่นาํ ข้อมูลของบุคคลที่สามมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
เช่น การกําหนดราคาจากนายหน้า หรื อการให้บริ การประเมินราคา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประเมิน
หลักฐานที่ได้รับจากบุคคลที่สามเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปว่ามูลค่าดังกล่าวเป็ นไปตามข้อกําหนดของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 รวมถึงการจัดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว
เมื่อทําการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้ขอ้ มูลตลาดที่
สามารถสังเกตได้เป็ นอันดับแรก โดยมูลค่ายุติธรรมถูกกําหนดลําดับชั้นตามประเภทของข้อมูลที่
นํามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรมดังนี้
- ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ ต้องปรั บปรุ ง) ในตลาดที่ มีสภาพคล่ องสําหรั บ
สิ นทรัพย์ หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั
หรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น

4.14

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จ่ายสมทบให้ เงินกองทุนดังกล่าวจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณี ที่ออกจากงานตามระเบียบของ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เงินสมทบสําหรับพนักงานภายใต้กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
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4.15

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ประกอบด้วยจํานวนรวมของภาษี เงินได้ที่ตอ้ งชําระในงวดปั จจุบนั และภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
ภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชําระในงวดปั จจุบนั คํานวณจากกําไรทางภาษีสาํ หรับปี กําไรทางภาษีแตกต่างจาก
กําไรที่ แสดงในงบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเนื่ องจากกําไรทางภาษีไม่ได้รวม
รายการที่สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษีในปี อื่นๆ และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถ
ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี้ สินภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั คํานวณโดยใช้อตั ราภาษี
ที่บงั คับใช้อยูห่ รื อที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินในงบการเงินกับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ใช้ในการคํานวณกําไรทางภาษี (ฐานภาษี)
บริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทุกรายการ และรับรู ้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
กําไรทางภาษีจะมีจาํ นวนเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการ
ทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกปรับลดลง เมื่อกําไรทางภาษีที่จะนํามาใช้ประโยชน์ลดลง
การกลับ รายการจะทํา เมื่ อมี ค วามเป็ นไปได้ค่อ นข้า งแน่ ว่า บริ ษ ทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเ พีย ง
พอที่จะนําสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่ วนหรื อทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
มูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณด้วยอัตราภาษีที่บงั คับใช้อยูห่ รื อ
ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

4.16

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่ อหุ ้น ขั้น พื้ นฐานคํานวณโดยการหารกําไรส่ วนที่ เป็ นของบริ ษ ทั ใหญ่ สําหรั บ ปี ด้ว ย
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่มีอยูใ่ นระหว่างปี
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4.17

ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ได้นาํ เสนอข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานตามรู ปแบบการรายงาน
ภายในของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งได้รับการสอบทานอย่างสมํ่าเสมอโดยผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงาน เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผล
การปฏิ บตั ิ งานโดยนําเสนอรายงานแยกตามกลุ่มธุ รกิ จผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าเอกชนรายเล็กและผูผ้ ลิ ต
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่

4.18

การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ต้อ งอาศัยดุ ลยพิ นิ จในการกําหนดนโยบายการบัญ ชี การประมาณการและตั้งข้อสมมติ ฐาน
หลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้ และ
ค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หาร ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
การใช้ดุลยพินิจที่สาํ คัญของผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี มีดงั ต่อไปนี้
การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
การประเมินการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าระยะที่ 2 ของบริ ษทั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโรงไฟฟ้าระยะที่ 2 โดยการคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนนั้น
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตที่ คาดว่าจะได้รับจากโรงไฟฟ้ าระยะที่ 2
หากกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจริ งน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี สุทธิ แสดงว่าอาจมีผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของโรงไฟฟ้าดังกล่าวในจํานวนที่เป็ นสาระสําคัญเกิดขึ้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
ผู บ้ ริ ห ารได้ใ ช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น ผลของคดี แ ละเชื่ อ มั่น ว่ า บริ ษ ัท เก็ คโค่ -วัน จํากัด
(“GHECO1”) จะได้รับคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวกับประเด็นการรับรู ้ กาํ ไรขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 GHECO1 ได้บนั ทึก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืนรวมเป็ นส่ วนหนึ่งในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ดูหมายเหตุขอ้ 15.3)
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5.

ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
5.1 เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวรสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวรยกมา
บวก ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุน (กําไร) จากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
หัก เงินสดจ่าย
การปรับราคาตามสัญญา (1)
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวรยกไป
(1)

5.2

6.

งบการเงินรวม
2559
2558
323,902,820 1,948,113,920
990,928,303
834,013,117
(184,758)
860,202
(1,139,623,898) (1,975,131,519)
(483,952,900)
175,022,467
323,902,820

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
21,772,461
27,323,221
317,793,815
188,645,028
(231,074)
(266,525,471)
72,809,731

(194,195,788)
21,772,461

เมื่ อวันที่ 19 มกราคม 2558 บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด (“GHECO1”) ได้ทาํ สัญญา Final Contract Price Adjustment
Agreements กับบริ ษทั ผูก้ ่ อสร้างโรงไฟฟ้ าเพื่อปรับลดมูลค่าของสัญญาก่อสร้างในจํานวนเงิน 7 ล้านดอลลาร์
สหรั ฐฯ (เที ยบเท่ า 222.6 ล้านบาท) และจํานวนเงิน 261.4 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนเงิ น 484 ล้านบาท ดังนั้น
GHECO1 จึงปรับลดมูลค่ารายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และเจ้าหนี้ ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรจํานวน 484 ล้านบาทใน
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มีรายการที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับกระแสเงินสดเกิ ดขึ้นจากจํานวนเงินส่ วนที่เหลือที่ จะต้องจ่ายให้แก่
ผู ไ้ ม่ มี อ าํ นาจควบคุ มเนื่ องมาจากการลดทุ นของ HHTC และ HHPC จํานวนรวม 31.4 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และของ HHPC จํานวน 14.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งได้
บันทึกรายการดังกล่าวไว้เป็ นเจ้าหนี้ผถู ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวม (ดูหมายเหตุขอ้ 11)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
ใบรับเงินฝาก

งบการเงินรวม
2558
2559
1,119,794
1,231,076
5,763,008
7,407,011
7,095,108,587 8,694,075,783
150,000,000
7,251,991,389 8,702,713,870

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
65,000
55,000
709,907
907,827
2,333,391,806 3,651,894,508
50,000,000
2,384,166,713 3,652,857,335
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บัญชีเงินฝากธนาคารส่ วนใหญ่ของบริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด บริ ษทั
โกลว์ ไอพีพี จํากัด และบริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด จํานวนรวม 4,104.1 ล้านบาท และ 3,762.6 ล้านบาท
ตามลําดับ ได้วางไว้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่ อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม บัญชีเงินฝาก
ที่ได้วางไว้เป็ นหลักประกันดังกล่าวสามารถเบิกถอนตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
เพื่ อใช้ในการดําเนิ นธุ รกิ จตามปกติ ของบริ ษ ัทย่อยได้ ปั จจุ บ ันบริ ษ ัท โกลว์ ไอพี พี จํากัด อยู่ระหว่ าง
ดําเนิ นการไถ่ถอนหลักประกันเนื่ องจากได้ชาํ ระคืนเงินกูเ้ ต็มจํานวนก่อนครบกําหนดแล้ว เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2559 (ดูหมายเหตุขอ้ 19)
7.

เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด จํานวน 377.7 ล้านบาท
และ 683.9 ล้านบาท ตามลําดับ ได้วางไว้เป็ นหลัก ประกัน วงเงินสิ น เชื่อที่ได้รับ จากสถาบันการเงิน
โดยมี ขอ้ จํากัดในการใช้เพื่อจ่ายคื นเงิ นกูย้ ืมระยะยาวที่ ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี และจ่ายค่าซ่ อมบํารุ งใหญ่
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด อยูร่ ะหว่างดําเนินการไถ่ถอนหลักประกันเนื่องจากได้จ่าย
ชําระคืนเงินกูเ้ ต็มจํานวนก่อนครบกําหนดแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 (ดูหมายเหตุขอ้ 19)

8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ลูกหนี้การค้าบริ ษทั อื่น
หัก สํารองส่วนลดตามสัญญา
สุทธิ
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่า
การเงินรับล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้า

2559
7,258,534,517
(73,520,729)
7,185,013,788
7,185,013,788

2558
8,354,106,081
(76,488,224)
8,277,617,857
8,277,617,857

10

508,226,584

692,120,992

10

(99,200,815)
33,859,510
749,950
665,891
208,609,339
429,190,032
8,267,114,279

(23,801,034)
905,754
3,196,746
173,917
112,796,212
638,850,953
9,701,861,397

25

25
25

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,234,869,480 2,549,297,797
(73,520,729) (76,488,224)
2,161,348,751 2,472,809,573
285,171,877 469,090,418
2,446,520,628 2,941,899,991
-

-

567,877
400,991
750,815
250,316
23,038,506
24,219,838
92,623
1,316
47,963,093
21,730,132
49,789,689
47,817,973
2,568,723,231 3,036,320,557
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ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี้การค้าบริ ษทั อื่น
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หัก สํารองส่ วนลดตามสัญญา
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมลูกหนี้การค้า
(1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

7,177,344,876

8,263,387,240

2,208,318,513

2,499,434,732

14,136,355
6,577,612
7,459,093
53,016,581(1)
7,258,534,517
(73,520,729)
7,185,013,788

42,249,492
4,759,541
3,018,935
40,690,873(1)
8,354,106,081
(76,488,224)
8,277,617,857

3,606,445
3,159,721
7,459,093
12,325,708
2,234,869,480
(73,520,729)
2,161,348,751

42,084,589
4,759,541
3,018,935
2,549,297,797
(76,488,224)
2,472,809,573

7,185,013,788

8,277,617,857

285,171,877
2,446,520,628

469,090,418
2,941,899,991

ยอดลูกหนี้ การค้าค้างชําระเกินกว่า 12 เดือนในงบการเงินรวม เป็ นหนี้ คา้ งชําระจากการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.)
จํานวน 40.6 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด ได้รับหนังสื อแจ้งจากคณะอนุ ญาโตตุลาการในการชนะคดี อย่างไรก็ตามจนถึง
วันที่ในงบการเงิน กฟผ. ยังไม่มีการจ่ายชําระเงิน และได้ยนื่ คําร้องให้กบั ศาลปกครองกลาง ซึ่ง ณ ปั จจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณา
โดยศาลปกครองกลางดังกล่าว

9.

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
วัตถุดิบ - ถ่านหิน
วัตถุดิบ - นํ้ามัน
อะไหล่และวัสดุเครื่ องจักร
รวม
หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพ
รวมสิ นค้าคงเหลือ

2559
1,071,692,614
174,178,620
4,281,067,610
5,526,938,844
(54,032,301)
5,472,906,543

2558
1,024,255,822
211,986,615
3,544,822,281
4,781,064,718
(54,032,301)
4,727,032,417

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
909,183,874
759,652,181
909,183,874
759,652,181
(7,000,000)
(7,000,000)
902,183,874
752,652,181
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10. ลูกหนีต้ ามสั ญ ญาเช่ าการเงิน
มูลค่าปั จจุบนั ขั้นตํ่าที่ลูกหนี้จะต้องจ่ายตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ณ วันที่
31 ธันวาคม มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี และไม่เกินห้าปี
ระยะเวลาที่เกินกว่าห้าปี
หัก ดอกเบี้ยรับตั้งพัก
มูลค่าปัจจุบนั ขั้นตํ่าที่ลูกหนี้จะต้องจ่าย
หัก ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หัก รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่า
การเงินรับล่วงหน้า (1)

(1)

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

2559
976,314,493
3,105,016,816
3,089,769,380
7,171,100,689
(3,266,949,753)
3,904,150,936

2558
1,333,684,610
3,449,841,508
3,820,459,996
8,603,986,114
(3,932,314,405)
4,671,671,709

(508,226,584)

(692,120,992)

-

-

99,200,815
3,495,125,167

23,801,034
4,003,351,751

-

-

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่ าการเงินค้างรับ (รับล่วงหน้า) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559

รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ค้างรับ (รับล่วงหน้า) ยกมา
บวก รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
หัก เงินที่เรี ยกเก็บตามสัญญา
ในส่วนของรายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รับล่วงหน้ายกไป

2558

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(23,801,034)
665,364,652

27,944,292
793,514,640

-

-

(740,764,433)

(845,259,966)

-

-

(99,200,815)

(23,801,034)

-

-
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11. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุ นในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิ จการซึ่ งบันทึ กโดยใช้วิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
มีดงั นี้
ชื่ อบริษทั

ทุนที่ชําระแล้ว

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

4,401,668,111
4,941,534,880
7,373,389,550
7,565,000,000
1,520,000,000

สั ดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
100
100
100
100
100

2559
7,114,824,414
4,941,534,824
7,379,374,525
7,565,000,000
2,154,462,500
29,155,196,263

หน่ วย : บาท
2558
7,114,824,414
4,941,534,824
7,379,374,525
7,565,000,000
2,154,462,500
29,155,196,263

การลดทุนของบริษทั ย่ อย
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ห้วยเหาะไทย จํากัด (“HHTC”) ได้มีมติอนุมตั ิ
ให้ลดทุนจดทะเบี ยนจํานวน 105.5 ล้านบาท จากเดิม 527.7 ล้านบาท เป็ น 422.2 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุ ้น
ที่ ตราไว้จาก 10 บาทต่ อหุ ้น เป็ น 8 บาทต่ อหุ ้น HHTC ได้จดทะเบี ยนลดทุ นกับกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 และเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ได้จ่ายเงินลดทุนจํานวน 72.0 ล้านบาทให้แก่ผถู ้ ือหุน้
สําหรับจํานวนเงินส่ วนที่เหลือที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ผูไ้ ม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน 17.1 ล้านบาท ได้บนั ทึ กไว้เป็ น
เจ้าหนี้ผถู ้ ือหุน้ ในงบการเงินรวม
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด (“HHPC”) ได้มีมติ
อนุ มตั ิ ให้ลดทุ นจดทะเบี ยนจาก 50 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐฯ เป็ น 40 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐฯ โดยการลดมู ลค่าหุ ้น
ที่ ตราไว้จาก 100 ดอลลาร์ สหรั ฐฯ เป็ น 80 ดอลลาร์ สหรั ฐฯ เมื่ อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 การลดทุ นได้รับการ
อนุ มตั ิจากกรมส่ งเสริ มการลงทุนของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
ได้จ่ายเงินลดทุนจํานวน 8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้น สําหรับจํานวนเงินส่ วนที่เหลือที่ตอ้ งจ่ายให้แก่
ผูไ้ ม่มีอาํ นาจควบคุมจํานวน 0.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ (เทียบเท่า 14.4 ล้านบาท) ได้บนั ทึกไว้เป็ นเจ้าหนี้ผถู ้ ือหุ ้น
ในงบการเงินรวม
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การจ่ ายเงินปันผลของบริษทั ย่ อย
เงินปั นผลจ่ายระหว่างกาล
ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยได้มีมติอนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลสําหรั บปี 2559 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั โกลว์ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด

วันที่ประชุ ม
คณะกรรมการ
10 พฤษภาคม 2559
10 สิ งหาคม 2559
10 สิ งหาคม 2559
10 สิ งหาคม 2559
10 สิ งหาคม 2559
10 สิ งหาคม 2559
10 สิ งหาคม 2559
10 สิ งหาคม 2559

บาท
ต่ อหุ้น
1.601
0.568
1.163
0.405
0.949
1.974
0.351
16.946

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
1,861.0
250.0
250.0
200.1
699.7
300.0
100.0
1,282.0

วันที่จ่ายเงินปันผล
10 มิถุนายน 2559
8 กันยายน 2559
7 กันยายน 2559
7 กันยายน 2559
7 กันยายน 2559
7 กันยายน 2559
7 กันยายน 2559
6 กันยายน 2559

เงินปั นผลจ่ายประจําปี
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ย่อยได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ประจําปี สําหรับปี 2558 เงินปั นผลดังกล่าวประกอบด้วยเงินปั นผลระหว่างกาลที่ ได้จ่ายไปแล้วตามมติ ของที่
ประชุมคณะกรรมการและเงินปั นผลจ่ายที่เหลือโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั โกลว์ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จํากัด

วันที่ประชุ ม
คณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น
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*
28 กันยายน 2558

บาทต่ อหุ้น
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
0.690

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
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
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 จํากัด

วันที่ประชุม
คณะกรรมการ
10 สิ งหาคม 2558

จํานวนเงิน
(ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐฯ)
4.0

วันที่จ่ายเงินปันผล
25 กันยายน 2558
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12. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
ชื่ อบริษทั
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
บริ ษทั อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน
เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (“ESCE”)
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
บริ ษทั โกลว์ เหมราช วินด์ จํากัด
(“GHW”)
รวม

หน่ วย : บาท
ทุนที่ชําระแล้ว สั ดส่ วนเงินลงทุน
2559
2558
ร้ อยละ
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสี ย วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสี ย

38,310,005

33.33

12,770,002

11,053,419

-

2,500,000

49.01

12,770,002

11,053,419

1,224,998
1,224,998

-

531,548
531,548

การปรับโครงสร้างเงินลงทุนของกลุ่มบริ ษทั โกลว์
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 บริ ษทั โกลว์ จํากัด ได้ขายหุ ้นของ GHW ให้แก่ ESCE เป็ นจํานวนเงิน 1.2 ล้านบาท
ทั้ง นี้ ได้มี ก ารรั บ รู ้ กาํ ไรจากการขายเงิ น ลงทุ น ดัง กล่ า วจํา นวน 0.2 ล้า นบาทในงบกํา ไรขาดทุ น และ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เมื่ อวันที่ 26 สิ งหาคม 2559 GIPP3 ได้ขายหุ ้นทั้งหมดของบริ ษทั ระยอง คลี น เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด (“RCE”)
ให้แก่ ESCE เป็ นจํานวนเงิ น 5 ล้านบาท RCE ซึ่ งเดิ มถือหุ ้นโดย GIPP 3 ร้ อยละ 100 ได้จดทะเบี ยนจัดตั้ง
เป็ นบริ ษทั จํากัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ล้านบาท และมี
ทุนที่ชาํ ระแล้วจํานวน 5 ล้านบาท
จากรายการดังกล่าวข้างต้นมี ผลทําให้ GHW และ RCE เป็ นบริ ษทั ย่อยของ ESCE และเป็ นบริ ษ ทั ร่ วม
ทางอ้อมของบริ ษทั
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13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
หน่ วย : บาท

ที่ดิน

โรงไฟฟ้า
และโรงนํ้า

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
อาคารและ
เครื่ องจักร
ติดตั้งและ
ส่ วนปรับปรุ ง เครื่ องมือ
อุปกรณ์
โครงการระหว่าง
สิ นทรัพย์เช่า และอุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ
ก่อสร้าง

รวม
ราคาทุน
1 มกราคม 2558
711,551,304 123,164,103,754
486,326,483 500,542,833 296,416,469 112,402,980
804,196,357 126,075,540,180
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
737,611,524
1,790,277
188,281
472,321
1,798,579
741,860,982
ซื้ อเพิ่ม
152,991,946
595,014 21,779,571 16,702,288
7,035,637
634,908,661
834,013,117
โอนมาจาก (เป็ น) อะไหล่เครื่ องจักร
(1,342,646)
106,671,829
105,329,183
โอนมาจากเงินจ่ายล่วงหน้า
71,178,877
71,178,877
โอนไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(3,873,820)
(3,873,820)
โอนเข้า (ออก)
1,420,577,710
77,814
3,239,243
(1,423,894,767)
ปรับปรุ ง
(483,952,900)(1)
(145,000)
(484,097,900)
โอนให้ปตท.
(23,076,357)(2)
(23,076,357)
จําหน่าย
(183,175,283)
(2,993,964) (2,282,989) (32,311,499)
(220,763,735)
31 ธันวาคม 2558
711,551,304 124,783,737,748
488,789,588 519,516,721 314,547,332 88,925,697
189,042,137 127,096,110,527
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(60,808,944)
(147,962)
(4,963)
(35,115)
(167,641)
(61,164,625)
ซื้ อเพิ่ม
5,294,448
2,451,903 71,178,839 12,323,261
2,828,000
896,851,852
990,928,303
โอนมาจากอะไหล่เครื่ องจักร
4,999,986
4,999,986
โอนมาจากเงินจ่ายล่วงหน้า
203,376,600
203,376,600
โอนไปโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(72,964)
(72,964)
โอนเข้า (ออก)
697,129,784
1,673,937
(698,803,721)
โอนให้กนอ.
(334,796,830)(3)
(334,796,830)
จําหน่าย
(342,948,088)
(17,297) (1,334,400) (2,670,796) (18,339,668)
(365,310,249)
31 ธันวาคม 2559
711,551,304 124,747,608,118
491,076,232 589,356,197 325,838,619 73,246,388
595,393,890 127,534,070,748
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาโอนให้ปตท.
ค่าเสื่อมราคา - จําหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคาโอนให้กนอ.
ค่าเสื่อมราคา - จําหน่าย
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

-

37,942,304,068
172,575,417 428,602,457 253,472,118 86,028,201
389,502,171
787,942
147,360
390,328
1,412,453
3,935,294,790
22,251,622 25,004,729 19,137,867 10,271,285
(1,307,321)(2)
(176,891,726)
(2,993,952) (1,836,767) (32,310,957)
42,088,901,982
195,614,981 450,760,594 271,163,546 65,400,982
(29,132,092)
(54,408)
(9,300)
(27,257)
(94,645)
3,945,295,399
22,417,949 26,675,449 16,789,088
9,961,368
(135,990,022)(3)
(113,176,540)
(2,201) (1,334,391) (2,510,050) (18,339,659)
45,755,898,727
217,976,321 476,092,352 285,415,327 56,928,046

711,551,304 82,694,835,766
711,551,304 78,991,709,391

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559

293,174,607
273,099,911

68,756,127
113,263,845

43,383,786
40,423,292

23,524,715
16,318,342

-

38,882,982,261
392,240,254
4,011,960,293
(1,307,321)
(214,033,402)
43,071,842,085
(29,317,702)
4,021,139,253
(135,990,022)
(135,362,841)
46,792,310,773

189,042,137
595,393,890

84,024,268,442
80,741,759,975

4,011,960,293
4,021,139,253

- 26 หน่ วย : บาท

ที่ดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
โอนเป็ นอะไหล่เครื่ องจักร
โอนเข้า (ออก)
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคา - จําหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่อมราคา - จําหน่าย
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าตามบัญชีสุทธิ
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

โรงไฟฟ้า
และโรงนํ้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
อาคารและ
เครื่ องจักร
ติดตั้งและ
ส่วนปรับปรุ ง เครื่ องมือ
อุปกรณ์
โครงการระหว่าง
สิ นทรัพย์เช่า และอุปกรณ์
สํานักงาน ยานพาหนะ
ก่อสร้าง

81,250,000 39,194,290,453 330,932,167
(1,342,645)
191,548,435
81,250,000 39,384,496,243 330,932,167
285,423,939
(44,399,894)
81,250,000 39,625,520,288 330,932,167

-

11,581,131,819 87,452,055
1,493,777,098 16,707,213
13,074,908,917 104,159,268
1,478,917,540 16,707,213
(25,896,202)
14,527,930,255 120,866,481

81,250,000 26,309,587,326
81,250,000 25,097,590,033

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2559

226,772,899
210,065,686

รวม

59,518,685
238,794,853 89,737,200 23,609,400
177,880,505
10,332,218
432,305
(191,548,435)
(95,000)
(822,542) (11,464,000)
45,850,755
249,032,071 89,346,963 12,145,400
305,419,041
10,780,949
1,593,825
(285,423,939)
(771,800)
(156,649) (4,344,000)
7,801,400
65,845,857
259,041,220 90,784,139

40,018,132,758
188,645,028
(1,342,645)
(12,381,542)
40,193,053,599
317,793,815
(49,672,343)
40,461,175,071

79,419,758 19,022,720
2,014,919
4,624,240
(376,587) (11,463,989)
83,667,411 9,573,650
2,886,300
1,503,160
(156,623) (4,343,999)
86,397,088
6,732,811

-

11,999,346,614
1,521,584,170
(11,935,566)
13,508,995,218
1,505,270,020
(31,168,617)
14,983,096,621

45,850,755
65,845,857

26,684,058,381
25,478,078,450

232,320,262
4,460,700
(94,990)
236,685,972
5,255,807
(771,793)
241,169,986

12,346,099
17,871,234

5,679,552
4,387,051

2,571,750
1,068,589

1,521,584,170
1,505,270,020

(1)

ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด ได้ปรับลดมูลค่าโรงไฟฟ้าจํานวน 484 ล้านบาท ตามสัญญา Final
Contract Price Adjustment Agreements (ดูหมายเหตุขอ้ 5)

(2)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด ได้ส่งมอบและโอนกรรมสิ ทธิ์ ท่อส่ งก๊าซซึ่ งมี
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 21.8 ล้านบาท แก่บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาซื้อขายก๊าซลงวันที่ 23 มีนาคม
2553 และได้รับรู ้เป็ นสิ ทธิการใช้ท่อส่งก๊าซรอตัดบัญชี (ดูหมายเหตุขอ้ 14)

(3)

เมื่ อวันที่ 6 ธั นวาคม 2559 บริ ษัท โกลว์ เอสพี พี 3 จํากัด ได้ โอนกรรมสิ ทธิ์ ท่ าเที ยบเรื อเฉพาะกิ จซึ่ งมี มู ลค่ า
ตามบัญชีสุทธิ 198.8 ล้านบาท ให้แก่กนอ. ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญาดําเนินงานร่ วมกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 32.1.6.2)

- 27 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ราคาทุนของโรงไฟฟ้ าและอุปกรณ์ในงบการเงินรวมที่ได้คาํ นวณ
ค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน 3,021.7 ล้านบาท และ 2,955.8 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ราคาทุนของโรงไฟฟ้ าและอุปกรณ์ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ที่ได้คาํ นวณค่าเสื่ อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยูม่ ีจาํ นวน 611.4 ล้านบาท และ 563.9 ล้านบาท
ตามลําดับ
ที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง เครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ ท้ ัง หมดของโรงไฟฟ้ า ของบริ ษ ัท โกลว์ ไอพี พี จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้ า ห้วยเหาะ จํากัด และบริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด ได้ถูกนําไปจํานองและจํานําเพื่อคํ้าประกัน
วงเงิ น สิ น เชื่ อจากสถาบัน การเงิ น ปั จ จุ บ ันบริ ษ ัท โกลว์ ไอพี พี จํากัด อยู่ระหว่างดําเนิ น การไถ่ ถ อน
หลักประกันเนื่ องจากได้จ่ายชําระคืนเงินกูเ้ ต็มจํานวนก่อนครบกําหนดแล้วเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559
(ดูหมายเหตุขอ้ 19)
บริ ษ ัท โกลว์ เอสพี พี 11 จํากัด มี ภ าระผูก พัน ภายใต้สั ญ ญาซื้ อ ขายนํ้าดิ บ ลงวัน ที่ 17 ธัน วาคม 2541
ที่ จะต้องโอนท่ อ ส่ งนํ้าดิ บ ให้ แ ก่ ผูจ้ าํ หน่ ายนํ้าดิ บ หลังจาก 15 ปี นับ ตั้งแต่ ว นั ที่ การก่ อ สร้ างท่ อ ส่ งนํ้า
เสร็ จ สมบู ร ณ์ ทั้ งนี้ ได้ มี ก ารตกลงกํา หนดวัน โอนกรรมสิ ทธิ์ เป็ นภายในวัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีสุทธิของท่อส่ งนํ้าดิบดังกล่าวมีจาํ นวน 40.1 ล้านบาท
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด มีภาระผูกพันที่จะต้องโอนกรรมสิ ทธิ์ ท่อส่ งก๊าซให้แก่ปตท. ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญาซื้ อขายก๊าซ (ดูหมายเหตุขอ้ 32.1.3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ของท่อส่ งก๊าซ
ดังกล่าวมีจาํ นวน 89.1 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นผูเ้ ช่าซึ่ งรวมแสดง
ในรายการข้างต้นมีดงั นี้

ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินรวม
2559
2558
18,789,280
31,808,980
(14,624,418) (19,583,181)
4,164,862
12,225,799

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,310,000
5,703,300
(1,694,550) (3,496,595)
615,450
2,206,705
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14. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

สิ ทธิการใช้ระบบส่ งเชื่อมโยงรอตัดบัญชี
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2559
2558
14.1
259,493,270 259,493,270
(193,986,370) (183,048,603)
65,506,900
76,444,667

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

สิ ทธิการใช้ระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้ารอตัดบัญชี 14.2
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

301,310,983
(115,403,512)
185,907,471

301,310,983
(105,001,090)
196,309,893

55,000,000
(11,497,481)
43,502,519

55,000,000
(9,293,145)
45,706,855

สิ ทธิการเช่าที่ดินรอตัดบัญชี
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

14.3

321,517,042
(146,765,118)
174,751,924

321,517,042
(134,661,486)
186,855,556

37,260,553
(11,225,236)
26,035,317

37,260,553
(9,980,724)
27,279,829

สิ ทธิการใช้โครงสร้างสําหรับวางท่อรอตัดบัญชี
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

14.4

107,146,137
(90,645,604)
16,500,533

107,146,137 200,898,372
(79,870,130) (112,898,827)
27,276,007 87,999,545

200,898,372
(97,511,226)
103,387,146

สิ ทธิการใช้พ้นื ที่รอตัดบัญชี
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

14.5

310,449,231
(184,445,133)
126,004,098

310,449,231
(169,047,541)
141,401,690

3,838,775
(2,952,205)
886,570

3,838,775
(2,768,306)
1,070,469

สิ ทธิการใช้ท่อส่งก๊าซรอตัดบัญชี
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

14.6

90,411,142
(42,226,775)
48,184,367

90,411,142
(38,272,204)
52,138,938

-

-

สิ ทธิการใช้ท่าเทียบเรื อเฉพาะกิจรอตัดบัญชี
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

14.7

198,806,808
(995,827)
197,810,981

-

-

-

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

231,291,475
(150,381,335)
80,910,140

229,624,111
(133,717,014)
95,907,097

7,501,282
(6,807,682)
693,600

7,501,282
(6,683,127)
818,155

รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

895,576,414

776,333,848

159,117,551

178,262,454

81,231,606

79,246,318

19,144,903

19,065,800

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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14.1

สิ ทธิ การใช้ระบบส่ งเชื่ อมโยงรอตัดบัญชี เป็ นสิ ทธิ การใช้ระบบส่ งเชื่ อมโยงของบริ ษทั โกลว์
เอสพีพี 2 จํากัด (“GSPP2”) และบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด (“GSPP3”) ซึ่ งเมื่อวันที่ 27 กันยายน
2543 บริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่งได้ส่งมอบและโอนกรรมสิ ทธิ์ ระบบส่ งเชื่อมโยงในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย (“กฟผ.”) ตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าภายใต้ระเบี ยบ
การรับซื้อไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

14.2

สิ ทธิ การใช้ระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้ ารอตัดบัญชี ส่วนใหญ่ เป็ นของบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
(“GIPP”) ซึ่ งได้จ่ายค่าก่อสร้างระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้าตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าภายใต้ระเบียบ
การรับซื้ อไฟฟ้าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ โดยตามข้อกําหนดในสัญญาดังกล่าว กรรมสิ ทธิ์ ใน
ระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้าเป็ นของกฟผ. โดย GIPP ได้รับสิ ทธิในการใช้ระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้านี้
ตลอดอายุสญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้าเป็ นระยะเวลา 25 ปี

14.3

สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิน รอตัดบัญ ชี เ ป็ นค่า ธรรมเนี ยมของบริ ษ ทั GSPP2 GSPP3 และ GHECO1
ที่จ่ายเกี่ยวกับสิ ทธิการเช่าที่ดินในสัญญาเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”)

14.4

สิ ทธิ การใช้โครงสร้างสําหรับวางท่อรอตัดบัญชีส่วนใหญ่เป็ นค่าธรรมเนี ยมที่บริ ษทั จ่ายค่าสิ ทธิ
การวางท่อของบริ ษทั ในพื้นที่ของบริ ษทั นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จํากัด ภายใต้สัญญาสิ ทธิการใช้
โครงสร้างสําหรับวางท่อลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2552 และเป็ นค่าธรรมเนี ยมที่บริ ษทั จ่ายค่าสิ ทธิ
การวางท่อของบริ ษทั ในพื้นที่ของ GSPP3 ภายใต้สัญญาสิ ทธิ การใช้โครงสร้างสําหรับวางท่อ
ลงวันที่ 1 กันยายน 2555 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555

14.5

สิ ทธิ การใช้พ้ืนที่รอตัดบัญชี จาํ นวน 300 ล้านบาทเป็ นสิ ทธิ ของบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
(“GSPP11”) ภายใต้บนั ทึกความเข้าใจลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2541 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่
11 พฤษภาคม 2548 ในการใช้ทางเข้าออกรวมทั้งพื้นที่ภายในบริ เวณเขตประกอบการอุตสาหกรรม
สยามอีสเทิ ร์นอินดัสเตรี ยลพาร์ ค เพื่อทําการก่อสร้าง ประกอบการและบํารุ งรั กษาท่อส่ งก๊าซและ
เครื อข่ายในการจําหน่ายไฟฟ้า ไอนํ้า และบริ การอื่นตลอดระยะเวลาที่ GSPP11 ถือครองที่ดินใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรี ยลพาร์ค

14.6

สิ ทธิ การใช้ท่อส่ งก๊าซรอตัดบัญชี เป็ นต้นทุนของท่ อส่ งก๊าซและอุปกรณ์ที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ ง GSPP2
และ GSPP11 ได้โอนให้แก่บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ ทธิ ในการใช้ทรัพย์สิน
ดังกล่าวตลอดอายุสญ
ั ญาซื้อขายก๊าซ

14.7

สิ ท ธิ การใช้ท่ าเที ยบเรื อเฉพาะกิ จรอตัดบัญ ชี เป็ นต้นทุ น ของท่ าเที ยบเรื อเฉพาะกิ จที่ GSPP3
ได้โอนให้แก่กนอ. ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาดําเนิ นงานร่ วมกัน โดย GSPP3 ได้รับสิ ทธิ การใช้
ท่าเทียบเรื อเฉพาะกิจดังกล่าวตลอดอายุที่เหลือของสัญญาเป็ นระยะเวลา 14 ปี (ดูหมายเหตุขอ้
32.1.6.2)
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15. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายซ่อมบํารุ งรอตัดบัญชี
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2559
2558
15.1 6,591,045,396 6,455,889,604
(4,473,746,853) (4,316,946,183)
2,117,298,543 2,138,943,421

เงินจ่ายล่วงหน้าภายใต้สญ
ั ญาบริ การระยะยาว
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

15.2

123,740,135
(123,740,135)
-

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
-

123,740,135 123,740,135
(58,219,583) (123,740,135)
65,520,552
-

123,740,135
(58,219,583)
65,520,552

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดบัญชี
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

5,600,000
(3,607,820)
1,992,180

5,600,000
(3,335,055)
2,264,945

117,989
(111,028)
6,961

117,989
(102,634)
15,355

ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีอื่น
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม

6,701,772
(4,162,687)
2,539,085

6,701,772
(3,600,494)
3,101,278

57,640,259
(11,203,000)
46,437,259

57,640,259
(9,001,535)
48,638,724

627,903,105
33,284,954
29,294,764
2,812,312,631

627,903,105
15,000,000
32,517,056
37,979,119
2,923,229,476

7,432,146
211,024
54,087,390

15,000,000
7,247,363
597,773
137,019,767

223,242,413

182,646,747

67,730,411

15,940,182

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อหุน้
เงินมัดจํา
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

15.3
32.1.13

15.1

ค่ าใช้จ่ ายซ่ อมบํารุ งรอตัดบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ ายที่ เกิ ดจากการซ่ อมบํารุ งโรงไฟฟ้ าครั้ งใหญ่ ของ
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด

15.2

เงินจ่ ายล่วงหน้าภายใต้สัญญาบริ การระยะยาว (“LTSA”) เป็ นเงิ นจ่ายล่วงหน้าภายใต้สัญญา
บริ การระยะยาวที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 32.1.9.5
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15.3

ในปี 2555 สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยองได้ต้ งั ประเด็นการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั
เก็คโค่-วัน จํากัด (“GHECO1”) สําหรับปี 2551-2554 เกี่ ยวกับกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ เกิ ดขึ้นระหว่างช่ วงการก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า GHECO1 ได้ทาํ หนังสื อขอหารื อประเด็นดังกล่าว
และต่อมาในปี 2556 GHECO1 ได้รับแจ้งจากกรมสรรพากรว่ากําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง
ช่ วงการก่ อสร้ างให้ น ํามาเสี ยภาษี เงิ นได้นิ ติ บุ คคลทันที แต่ หากมี ขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ ยน
ให้ถือรวมเป็ นต้นทุนโรงไฟฟ้า
GHECO1 มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม GHECO1 ได้ตดั สิ นใจ
จ่ายชําระภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มเป็ นจํานวนเงินรวม 627.9 ล้านบาทเพื่อเป็ นการระงับ
เงินเพิ่มที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมก่อนสิ้ นสุ ดกระบวนการในการหาข้อยุติในเรื่ องดังกล่าว และ GHECO1
ได้ขอคื นเงิ นภาษี เงิ นได้นิ ติ บุ คคลและเงิ นเพิ่ มทั้งจํานวนเนื่ องจากไม่ เห็ นด้วยกับความเห็ นของ
กรมสรรพากรดังกล่าว
ภายหลัง GHECO1 ได้รับแจ้งจากสํานักงานสรรพากรภาค 5 ในการปฏิเสธไม่คืนเงินภาษีเงินได้
นิ ติ บุ ค คลที่ ขอคื น ดังกล่ าวโดยในปี 2556 และ 2557 GHECO1 ได้ด าํ เนิ น การยื่น ฟ้ อ งต่ อศาล
ภาษี อากรกลางเพื่ อขอคื นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บปี 2551-2552 และ 2553 จํานวน 2 คดี และ
ศาลภาษีอากรกลางได้อ่านคําพิพากษาคดีขอคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนี้




สําหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2551 และ 2552 ศาลภาษีอากรกลางได้อ่านคําพิพากษาคดีดงั กล่าวข้างต้น
เมื่ อวันที่ 30 กันยายน 2557 คดี ดงั กล่าวมี มูลหนี้ ภาษี และเงิ นเพิ่ มเป็ นจํานวนเงิ นรวม 129.56 ล้านบาท
โดยได้ วิ นิ จฉั ยให้ ยกฟ้ องจากอาศัยเหตุ ว่ า GHECO1 ได้ ท ําการอุ ทธรณ์ ค ําสั่ งทางปกครองตาม
พระราชบัญญัติ วิ ธี ปฏิ บ ัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไปแล้ว และในขณะยื่นคําฟ้ องระยะเวลา
90 วันที่กฎหมายบัญญัติให้หน่ วยงานราชการต้องทําความเห็นทางปกครองภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ยังไม่ สิ้ นสุ ดลง ดังนั้ นจึ งยังไม่ มี เหตุ พิ พาทที่ ท ําให้ GHECO1 มี สิ ทธิ ฟ้ อง โดยต่ อมา GHECO1
ได้ดาํ เนิ นการยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางอีกครั้งเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 และศาลภาษีอากรกลาง
ได้สงั่ ให้ท้ งั โจทก์และจําเลย เข้าร่ วมเป็ นพยานระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2560 ต่อไป
สําหรั บภาษี เงิ นได้นิ ติ บุ คคลปี 2553 ศาลภาษี อากรกลางได้อ่ านคําพิ พากษาคดี ด ังกล่ าวข้างต้น
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558โดยวินิจฉัยให้กรมสรรพากรคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มเป็ น
จํานวนเงินรวม 466.19 ล้านบาท รวมทั้งดอกเบี้ย ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 กรมสรรพากรได้
ทําการยืน่ อุทธรณ์คาํ พิพากษาต่อศาลภาษีอากรกลาง โดยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ศาลภาษีอากรกลาง
ได้นาํ ส่ งสํานวนคดีความทั้งหมดไปยังศาลฎีกาแล้ว ขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาในชั้นศาล

สํ าหรั บ ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลปี 2554 GHECO1ได้ด ําเนิ น การยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาลภาษี อ ากรกลาง
เพื่อขอคืนเงินภาษี เงินได้นิติบุคคลดังกล่าวเมื่ อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดยคดี มีมูลหนี้ ภาษีและ
เงินเพิ่มเป็ นจํานวนเงินรวม 32.15 ล้านบาท และศาลภาษีอากรกลางได้สั่งให้ท้ งั โจทก์และจําเลย
เข้าร่ วมเป็ นพยานระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560 ต่อไป
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16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
2559
2558
เจ้าหนี้การค้าบริ ษทั อื่น
2,811,222,303 3,133,832,180
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
25
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
25
40,517,385
33,096,920
เงินรับล่วงหน้า
208,187,793
145,984,417
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
5.1
175,022,467
323,902,820
เจ้าหนี้อื่น
245,705,754
176,593,152
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
472,234,577
495,947,460
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
806,443,061 1,192,026,514
รายได้รับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 25
4,759,333,340 5,501,383,463

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
995,280,150
1,288,494,024
347,486,432
217,837,897
53,338,450
74,728,933
162,534,234
60,862,817
72,809,731
21,772,461
81,668,779
65,081,646
259,590,926
310,576,947
12,578,357
15,069,060
210,662,261
316,364,617
57,055
52,255
2,196,006,375
2,370,840,657

17. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่ าการเงินสําหรับยานพาหนะโดยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ ตอ้ งจ่ายและ
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับสัญญาเช่าการเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี และไม่เกินห้าปี
รวมจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่าย
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม
2559
2558
4,541,385
9,039,054
4,541,632
4,541,385
13,580,686
(52,111)
(552,184)
4,489,274
13,028,502

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
685,900
1,809,807
686,144
685,900
2,495,951
(13,500)
(102,190)
672,400
2,393,761

4,489,274
4,489,274

672,400
672,400

8,538,981
4,489,521
13,028,502

1,721,116
672,645
2,393,761
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18. เงินกู้ยืมระยะสั้ น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นเป็ นเงินกูย้ มื ของบริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด (“GHECO1”) ที่ได้รับจากผูถ้ ือหุ น้ รายหนึ่ ง
ภายใต้สัญญา “The Equity Subscription and Retention Agreement” ลงวันที่ 9 ตุ ลาคม 2551 สําหรั บเงิ นกู้ยืม
ดังกล่าวคิดดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี และมีกาํ หนดจ่ายคืนเมื่อทวงถามและต่อมา GHECO1
ได้ทาํ สัญญาโอนสิ ทธิ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เพื่อโอนสิ ทธิ ดงั กล่าวให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นรายใหม่ อันเนื่ องมาจาก
มีการเปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุน้
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19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
อัตราดอกเบีย้

วันที่ครบ
กําหนดจ่ ายคืน
เงินต้ น

สกุลเงิน

บริษทั
1) เงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกู้
อัตราร้อยละคงที่ต่อปี
1 พฤศจิกายน 2559
บาท
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
และ 1 พฤศจิกายน 2560
ดอลลาร์สหรัฐฯ
2) เงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกู้
LIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี
15 ธันวาคม 2557
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554
และ 15 ธันวาคม 2559
3) เงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกู้
LIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี
8 กุมภาพันธ์ 2559
ดอลลาร์สหรัฐฯ
ลงวันที่ 31 มกราคม 2554
บาท
4) เงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกู้
THBFIX + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี 8 กุมภาพันธ์ 2559
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ
หัก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูร้ อตัดบัญชี
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนี ยมในการจัดหาเงินกูร้ อตัดบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

วงเงิน

2559

2558

ดอลลาร์
สหรัฐฯ

บาท

ดอลลาร์
สหรัฐฯ

2,500,000,000

-

1,000,000,000

99,465,000

-

-

33,340,000

1,208,701,692

46,357,616

-

-

46,357,616

1,680,639,735

1,600,000,000

-

-

-

-

บาท

2,500,000,000

1,600,000,000

1,000,000,000
(3,793,532)
996,206,468
(996,206,468)
-

6,989,341,427
(9,436,718)
6,979,904,709
(5,988,250,480)
991,654,229

5,643,186

11,717,916
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อัตราดอกเบีย้
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
5) เงินกูย้ มื ตามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551
- เงินกูย้ มื สกุลบาท

THBFIX + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี

- เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ LIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
6) เงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิ ชย์
LIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี
ในต่างประเทศ
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด
7) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
LIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี
ลงวันที่ 15 มกราคม 2558
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อย
หัก ค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูร้ อตัดบัญชี

วันที่ครบ
กําหนดจ่ ายคืน
เงินต้ น

สกุลเงิน

วงเงิน

2559

31 ตุลาคม 2555 31 ตุลาคม 2571
31 ตุลาคม 2555 31 ตุลาคม 2571

บาท

9,960,000,000

-

5,933,189,250

-

6,663,298,950

ดอลลาร์สหรัฐฯ

460,000,000

288,920,520

10,401,861,022

324,473,688

11,763,404,190

15 มิถุนายน 2549 15 มิถุนายน 2561

ดอลลาร์สหรัฐฯ

217,666,655

-

-

47,560,164

1,724,236,675

15 มิถุนายน 2558 15 ธันวาคม 2566

ดอลลาร์สหรัฐฯ

82,000,000

66,089,891

2,368,043,747

73,543,820

2,654,089,843

ดอลลาร์
สหรัฐฯ

รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินในงบการเงินรวม
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี ในงบการเงินรวม

ค่าตัดจําหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกูร้ อตัดบัญชีในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2558
บาท

18,703,094,019
(268,251,292)
18,434,842,727
19,431,049,195
(3,167,424,166)
16,263,625,029
31,828,036

ดอลลาร์
สหรัฐฯ

บาท

22,805,029,658
(295,065,095)
22,509,964,563
29,489,869,272
(8,865,438,296)
20,624,430,976
37,538,705
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เงินกู้ยืมของบริษทั
เงินกูย้ ืมทั้งหมดของบริ ษทั คํ้าประกันโดยบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด และ
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด สัญญาเงินกูไ้ ด้กาํ หนดข้อปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการได้แก่ การดํารงมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น การดํารงอัตราส่ วนของหนี้สินสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และ
การดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้
เงิ นกู้ยื มสกุ ลดอลลาร์ สหรั ฐฯ ทั้งหมดของบริ ษ ัทได้ถู กแลกเปลี่ ยนเป็ นเงิ นกู้ยืมสกุ ลบาทภายใต้สั ญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และในระหว่างปี 2559 เงินกูย้ ืมสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ ทั้งหมดได้
ครบกําหนดจ่ายคืนแล้ว
เงินกู้ยืมของบริษทั ย่ อย
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด (“GHECO1”)
เงินกูย้ มื ทั้งหมดและสัญญาเงินกูส้ าํ หรับเงินทุนหมุนเวียนของ GHECO1 มีการคํ้าประกันโดยการจดจํานอง
สิ่ งปลูกสร้างและจํานําเครื่ องจักรทั้งหมด บัญชี เงินฝากธนาคารส่ วนใหญ่ และหุ ้นทั้งหมดของ GHECO1
และการโอนสิ ทธิประโยชน์และภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้สญ
ั ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้า
นอกจากนี้การจ่ายคืนเงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินบาทตามบัญชีเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้
(Debt Service Reserve Account) ได้มีการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ในวงเงินคํ้าประกันไม่เกินร้อยละ 65 ของจํานวน
เงินกูย้ มื ณ วันครบกําหนดชําระหนี้
สัญญาเงินกูไ้ ด้กาํ หนดข้อปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการได้แก่ การดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้
วันที่โครงการเริ่ มดําเนินการเชิงพาณิ ชย์ และการดํารงปริ มาณการจัดเก็บถ่านหิ น
GHECO1 ได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูย้ มื ทั้งหมด (ดูหมายเหตุขอ้ 30.3)
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด (“GIPP”)
เงินกูย้ ืมทั้งหมดและสัญญาเงินกูส้ ําหรับเงินทุนหมุนเวียนของ GIPP มีการคํ้าประกันโดยการจดจํานอง
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างและจํานําเครื่ องจักร อุปกรณ์ท้ งั หมด (ดูหมายเหตุขอ้ 13) บัญชีเงินฝากธนาคารส่ วนใหญ่
และเงินลงทุนชัว่ คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 6 และข้อ 7) และการโอนสิ ทธิประโยชน์และภาระผูกพันทั้งหมด
ภายใต้สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้า นอกจากนี้เงินกูย้ มื ดังกล่าวยังมีการคํ้าประกัน โดยการ
จดจํานําหุน้ ทั้งหมดของ GIPP ซึ่งถือโดยบริ ษทั โกลว์ จํากัด ร้อยละ 95 และผูถ้ ือหุน้ อื่นร้อยละ 5
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สัญญาเงินกูไ้ ด้กาํ หนดข้อปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
การดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้และระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็ จของโครงการโรงไฟฟ้า
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ได้ทาํ สัญญาคํ้าประกันเงิ นสํารองเพื่ อการชําระหนี้ สกุลดอลลาร์ สหรั ฐฯ (Dollar Debt
Service Reserve Guarantee) ลงวันที่ 1 มี นาคม 2549 กับ ตัวแทนหลักประกันในต่ างประเทศ (Offshore
Collateral Agent) ซึ่ งเป็ นตัวแทนของเจ้าหนี้ เงินกูข้ อง GIPP เพื่อคํ้าประกันให้มีการจ่ายคืนเงินกู้ (Accrual
Scheduled Debt Service) เมื่ อครบกําหนด ทั้งนี้ จํานวนวงเงิ นคํ้าประกันดังกล่ าวไม่ เกิ นร้ อยละ 50 ของ
จํานวนเงินฝากในบัญชี เงิ นสํารองเพื่อการชําระหนี้ (Relevant Debt Service Reserve Account) ของ GIPP
ณ วันครบกําหนดชําระหนี้
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 GIPP ได้ชาํ ระคืนเงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ ทั้งหมดก่อนครบกําหนดเป็ น
จํานวนเงิน 39.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ โดยไม่มีค่าธรรมเนี ยมการชําระคืนเงินกูย้ ืมก่อนครบกําหนด ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 GIPP อยูร่ ะหว่างดําเนินการไถ่ถอนหลักประกัน
GIPP ได้ท ําสั ญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยสํ าหรั บเงิ นกู้ยื มทั้งหมด จากการชําระคื นเงิ นกู้ยื มทั้งหมด
ก่อนครบกําหนดข้างต้น GIPP ได้ยกเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยดังกล่าวทั้งหมดและได้จ่ายค่าธรรมเนี ยม
การยกเลิ กเป็ นจํานวนเงิ น 1.3 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐฯ (เที ยบเท่ า 44.8 ล้านบาท) ซึ่ งได้บนั ทึ กรวมเป็ นต้นทุ น
ทางการเงินในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด (“HHPC”)
เงินกูย้ ืมทั้งหมดและสัญญาเงินกูส้ ําหรั บเงินทุ นหมุนเวียนของ HHPC มีการคํ้าประกันโดยการจดจํานอง
สิ่ งปลูกสร้างและจํานําเครื่ องจักร อุปกรณ์ท้ งั หมด บัญชี เงินฝากธนาคารส่ วนใหญ่ หุ ้นทั้งหมดของ HHPC
ที่ ถื อโดยบริ ษ ัท โกลว์ จํากัด บริ ษ ัท ห้ วยเหาะไทย จํากัด และ EDL Generation Public Company รวมทั้ง
การโอนสิ ทธิประโยชน์และภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้สญ
ั ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้า
สัญญาเงิ นกู้ได้กาํ หนดข้อปฏิ บตั ิ และข้อจํากัดบางประการซึ่ งรวมถึงการดํารงอัตราส่ วนความสามารถ
ในการชําระหนี้
HHPC ได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูย้ ืมทั้งหมด (ดูหมายเหตุขอ้ 30.3)
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20. หุ้นกู้
หุน้ กู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่ วย : บาท

หุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2559
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2558
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2555
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2554
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2553
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้ ครั้งที่ 2/2553
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2551
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2550
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หัก หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,000,000,000
(3,892,058)
4,000,000,000
4,000,000,000
(6,930,703)
(7,731,409)
1,500,000,000
1,500,000,000
(1,510,914)
(2,319,385)
5,555,000,000
5,555,000,000
(6,355,961)
(7,721,150)
1,000,000,000
1,000,000,000
(67,389)
(341,438)
5,000,000,000
5,000,000,000
(2,089,633)
(3,224,397)
2,500,000,000
2,500,000,000
(1,167,983)
(1,988,487)
2,000,000,000
2,000,000,000
(309,078)
(1,111,367)
24,532,676,281
21,530,562,367
(4,599,304,238)
19,933,372,043
21,530,562,367

6,265,064

5,753,833

หุ ้นกูท้ ้ งั หมดข้างต้นคํ้าประกันโดยบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด บริ ษ ทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด และ
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัดและได้กาํ หนดข้อปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการได้แก่ การดํารงมูลค่า
ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น การดํารงอัตราส่ วนของหนี้ สินสุ ทธิ ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และการดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้
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หุ ้นกูค้ รั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูป้ ระเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกัน และมีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้
จํานวน 3,000,000 หน่ วย มูลค่าที่ ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท หุ ้นกูม้ ี
อายุ 10 ปี โดยจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 และมีอตั ราดอกเบี้ ยหน้าตัว๋ ร้อยละ
คงที่ต่อปี จ่ายชําระทุกหกเดือนเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
หุ ้นกูค้ รั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกัน และมีผแู ้ ทน
ผูถ้ ื อ หุ ้น กู้ จํานวน 4,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท
หุ ้นกูม้ ี อายุ 10 ปี โดยจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 กันยายน 2568 และมีอตั ราดอกเบี้ ยหน้าตัว๋ ร้ อยละ
คงที่ต่อปี จ่ายชําระทุกหกเดือนเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 3 มีนาคม 2559
หุ ้นกูค้ รั้งที่ 1/2555
เมื่อวัน ที่ 15 พฤศจิกายน 2555 บริ ษ ทั ได้ออกหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อ ผูถ้ ือ ประเภทไม่ด อ้ ยสิ ท ธิ มีป ระกัน
และมีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ าํ นวน 1,500,000 หน่ วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม
1,500 ล้านบาท หุน้ กูม้ ีอายุ 6 ปี โดยจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และมีอตั ราดอกเบี้ย
หน้าตัว๋ ร้อยละคงที่ต่อปี จ่ายชําระทุกหกเดือนเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2556
หุ ้นกูค้ รั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2554 บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกันและมีผแู ้ ทน
ผูถ้ ื อหุ ้นกู้จาํ นวน 5,555,000 หน่ วย มู ลค่ าที่ ตราไว้หน่ วยละ 1,000 บาท คิ ดเป็ นมู ลค่ารวม 5,555 ล้านบาท
หุ ้นกูม้ ีอายุ 10 ปี โดยจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 สิ งหาคม 2564 และมีอตั ราดอกเบี้ยหน้าตัว๋ ร้อยละ
คงที่ต่อปี จ่ายชําระทุกหกเดือนเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
หุ ้นกูค้ รั้งที่ 1/2553 และครั้งที่ 2/2553
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 บริ ษทั ได้ออกหุ น้ กูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกันและมีผแู ้ ทน
ผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ าํ นวน 1,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท
(หุ ้นกูค้ รั้งที่ 1/2553) หุ ้นกูม้ ี อายุ 7 ปี โดยจะครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 31 มี นาคม 2560 และมีอตั ราดอกเบี้ย
หน้าตัว๋ ร้อยละคงที่ต่อปี จ่ายชําระทุกหกเดือนเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 30 กันยายน 2553
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เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 บริ ษทั ได้ออกหุ น้ กูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกันและมีผแู ้ ทน
ผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ าํ นวน 8,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท
(หุ ้นกูค้ รั้งที่ 2/2553) หุ ้นกูม้ ีอตั ราดอกเบี้ยหน้าตัว๋ ร้อยละคงที่ต่อปี จ่ายชําระทุกหกเดือนเริ่ มตั้งแต่วนั ที่
8 ตุลาคม 2553 หุน้ กูด้ งั กล่าวมีอายุดงั ต่อไปนี้
หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2553
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

จํานวนเงิน (พันบาท)
3,000,000
1,600,000
2,000,000
1,400,000

วันครบกําหนดไถ่ ถอน
8 ธันวาคม 2555 (ไถ่ถอนแล้ว)
8 ตุลาคม 2560
8 เมษายน 2562
8 ตุลาคม 2562

หุ ้นกูค้ รั้งที่ 1/2551
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 บริ ษทั ได้ออกหุน้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกันและมีผแู ้ ทน
ผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ าํ นวน 4,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท
โดยเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่เท่านั้น หุน้ กูด้ งั กล่าวประกอบด้วย
- ชุ ดที่ 1 จํานวน 1,500,000 หน่ วย มีอายุ 7 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 5 มิ ถุนายน 2558 และมี อตั รา
ดอกเบี้ยหน้าตัว๋ ร้อยละคงที่ต่อปี โดยจ่ายชําระปี ละ 2 ครั้งเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 5 ธันวาคม 2551 (ไถ่ถอนแล้ว)
- ชุดที่ 2 จํานวน 2,500,000 หน่วย มีอายุ 10 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 และมีอตั รา
ดอกเบี้ยหน้าตัว๋ ร้อยละคงที่ต่อปี โดยจ่ายชําระปี ละ 2 ครั้งเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 5 ธันวาคม 2551
หุ ้นกูค้ รั้งที่ 1/2550
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 บริ ษทั ได้ออกหุ ้นกูช้ นิ ดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกันและมีผแู ้ ทน
ผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ าํ นวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม 2,000 ล้านบาท
โดยเสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่เท่านั้น หุ ้นกูม้ ีอายุ 10 ปี โดยจะครบกําหนดไถ่ถอน
ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี จ่ายชําระทุกหกเดือนเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน
2550
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21. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี/ ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างปี มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ผลต่างของค่าเสื่ อมราคา
ประมาณการหนี้สิน
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลต่างของค่าเสื่ อมราคา
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
รวม

งบการเงินรวม
รายการทีร่ ับรู้
รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรและขาดทุน
ในกําไร (ขาดทุน)
เพิม่ ขึน้
ใช้ ประโยชน์ เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559

230,907,250 85,509,443
152,018,659
5,675,162
109,743,225 42,408,505
6,946,049
10,509,757
510,124,940 133,593,110

(58,912,440)
(16,386,031)
(248,525)
(10,509,757)
(86,056,753)

(5,132)
(5,132)

316,416,693
98,781,381
135,760,567
6,697,524
557,656,165

1,125,842,158 118,609,467
26,176,387
743,006
1,152,018,545 119,352,473

(1,994,497)
(1,994,497)

(86,041) (1)
(86,041)

1,244,365,584
24,924,896
1,269,290,480
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หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2558
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ผลต่างของค่าเสื่ อมราคา
ประมาณการหนี้สิน
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลต่างของค่าเสื่ อมราคา
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
รวม
(1)

งบการเงินรวม
รายการทีร่ ับรู้
รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรและขาดทุน
ในกําไร (ขาดทุน)
เพิม่ ขึน้
ใช้ ประโยชน์ เบ็ดเสร็จอื่น

112,420,054 118,487,196
210,451,559 11,381,733 (69,814,633)
80,892,879 35,099,946 (6,244,868)
7,081,205
(135,156)
10,509,757
421,355,454 164,968,875 (76,194,657)

1,016,957,112 108,685,108
27,672,130
1,398,163
1,044,629,242 110,083,271

(2,893,906)
(2,893,906)

(4,732)
(4,732)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
230,907,250
152,018,659
109,743,225
6,946,049
10,509,757
510,124,940

199,938(1) 1,125,842,158
26,176,387
199,938 1,152,018,545

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 รายการหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลกระทบจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงินจํานวน 86,041 บาท และ 199,938 บาท ตามลําดับ ที่รับรู ้ในกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
รายการทีร่ ับรู้
รายการทีร่ ับรู้ ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ในกําไรและขาดทุน
ในกําไร (ขาดทุน)
ณ วันที่
1 มกราคม
เพิม่ ขึน้
ใช้ ประโยชน์
เบ็ดเสร็จอื่น
31 ธันวาคม
2559
2559
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สิน
21,711,050 30,109,246
(1,380,572)
(5,132)
50,434,592
21,711,050 30,109,246
(1,380,572)
(5,132)
50,434,592
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลต่างของค่าเสื่ อมราคา
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
รวม

355,217,512
5,927,412
361,144,924

21,529,199
743,006
22,272,205

(1,994,497)
(1,994,497)

-

376,746,711
4,675,921
381,422,632
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หน่ วย : บาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2558
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สิน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลต่างของค่าเสื่ อมราคา
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการทีร่ ับรู้
รายการทีร่ ับรู้ ยอดคงเหลือ
ในกําไรและขาดทุน
ในกําไร (ขาดทุน)
ณ วันที่
เพิม่ ขึน้
ใช้ ประโยชน์
เบ็ดเสร็จอื่น
31 ธันวาคม
2558

17,502,998
17,502,998

4,446,622
4,446,622

(233,838)
(233,838)

334,597,196
7,423,154
342,020,350

21,744,622
1,398,164
23,142,786

(1,124,306)
(2,893,906)
(4,018,212)

(4,732)
(4,732)

21,711,050
21,711,050

-

355,217,512
5,927,412
361,144,924

การกระทบยอดค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
รายการผลแตกต่างถาวร
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว
การใช้ประโยชน์ของขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
กําไรที่ได้รับยกเว้นภาษี
กําไรทางภาษี
ภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั ที่ตอ้ งชําระ
- อัตราภาษีเงินได้ในประเทศ (20%)
- อัตราภาษีเงินได้ต่างประเทศ (15%)
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้ซ่ ึงเกิดจาก :
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ผลต่างของค่าเสื่ อมราคา
ประมาณการหนี้สิน
สิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ผลปรับปรุ งภาษีเงินได้จากปี ก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีที่แท้จริ ง

2559
11,044,357,092
(94,505,109)
(43,457,344)
(182,920,212)
(6,140,452,550)
4,583,021,877

2558
10,768,117,710
166,424,142
55,052,308
(199,586,700)
(5,419,773,160)
5,370,234,300

865,129,200
38,606,382

1,046,554,769
20,619,067

(85,509,443)
171,846,745
(26,022,474)
248,525
10,509,757
(1,251,491)
69,821,619
8,106,915
981,664,116

(118,487,196)
167,118,008
(28,855,078)
135,156
(1,495,743)
18,415,147
7,883,952
1,093,472,935

8.9%

10.2%
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กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
รายการผลแตกต่างถาวร
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว
กําไรที่ได้รับยกเว้นภาษี
กําไรทางภาษี
ภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั ที่ตอ้ งชําระ (อัตราภาษี : 20%)
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้ซ่ ึงเกิดจาก :
รายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ประมาณการหนี้สิน
ผลต่างของค่าเสื่ อมราคา
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
ผลปรับปรุ งภาษีเงินได้จากปี ก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีที่แท้จริ ง

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
9,407,334,050
6,606,980,515
(5,496,399,263)
(3,082,076,201)
117,511,879
18,653,197
(2,607,909,744)
(2,118,304,332)
1,420,536,922
1,425,253,179
284,107,385
285,050,636
(28,728,674)
21,529,199
(1,251,491)
(8,450,966)
7,944,215
283,600,634
3.0%

(4,212,784)
20,620,316
(1,495,742)
14,911,790
1,312,114
301,274,540
4.6%

ตามที่ ระบุ ในสัญ ญา Supplemental Agreement of the Build Operate and Transfer Agreement (“BOT”)
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2544 กับรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว บริ ษทั ไฟฟ้ า ห้วยเหาะ จํากัด
ได้รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ท างภาษีเงิน ได้น บั จากปี ปฏิทิน ของวัน ที่เริ่ ม ดํา เนิ น การเชิง พาณิ ช ย์ เมื่อ วัน ที่
3 กันยายน 2542 ดังนี้
ระยะเวลา
- 5 ปี แรก (3 กันยายน 2542 - 31 ธันวาคม 2546)
- 7 ปี ถัดไป (1 มกราคม 2547 - 31 ธันวาคม 2553)
- 2 ปี ถัดไป (1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2555)
- หลังจาก 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป

อัตราภาษีร้อยละของกําไรสุ ทธิ
0
3.5
6.5
15
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22. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยมีโ ครงการผลประโยชน์ข องพนัก งานหลัง ออกจากงานตามพระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองแรงงานไทยซึ่ งจัดเป็ นโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
จํานวนที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
13,313,419
12,589,608
6,741,671
5,926,944
20,055,090
18,516,552

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,350,901
1,270,155
797,691
710,544
2,148,592
1,980,699

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานปลายปี

154,229,584
13,313,419
6,741,671

135,713,032
12,589,608
5,926,944

18,860,519
1,350,901
797,691

16,879,820
1,270,155
710,544

174,284,674

154,229,584

21,009,111

18,860,519

ข้อสมมติ ฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ สําคัญที่ ใช้ในการคํานวณภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานข้างต้น มีดงั ต่อไปนี้

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
4.4%
4.4%
6.0 - 7.5%
6.0 - 7.5%
0.0 - 8.0%
0.0 - 8.0%
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยข้างต้น
ซึ่ งมีผลกระทบเพิ่มขึ้น (ลดลง) ต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1

23.8
(20.1)

22.4
(18.9)

3.3
(2.8)

3.2
(2.6)

อัตราการเติบโตของเงินเดือน
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการเติบโตของเงินเดือน - เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1

(24.3)
28.7

(21.3)
25.1

(3.3)
3.9

(2.9)
3.5

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - ลดลงร้อยละ 20
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

9.1
(8.5)

7.9
(7.4)

1.3
(1.2)

1.1
(1.1)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้วิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระ
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนดส่ วนใหญ่เกินกว่า 10 ปี
23. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
เพื่ อ ให้เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ัท จะต้อ งจัดสรรกํา ไรสุ ท ธิ
ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียนและ
ทุนสํารองนี้จะนํามาจัดสรรปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ได้มีการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
เต็มจํานวนแล้ว
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24. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ของบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลประจําปี
สําหรับปี 2558 หุ ้นละ 5.75 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 8,411.5 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวประกอบด้วยเงินปั นผล
ระหว่างกาลหุ ้นละ 1.388 บาท จํานวนเงินรวม 2,030.5 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 และ
เงินปั นผลที่เหลือหุน้ ละ 4.362 บาท จํานวนเงินรวม 6,381.0 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2559 ที่ ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
กําไรสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หุ ้นละ 1.458 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 2,132.9 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
25. รายการบัญชีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน
ซึ่งเป็ นรายการตามปกติธุรกิจและเป็ นไปตามข้อตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีที่สาํ คัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
หน่ วย : บาท
ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท
ลูกหนีก้ ารค้ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
เงินทดรองจ่ ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั เอ็นจี เอเชีย-แปซิ ฟิค จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั จีดีเอฟ สุ เอซ เอ็นเนอจี
เอเชี ย จํากัด”)
International Power Ltd.
Meenakshi Energy Pvt. Ltd.
GDF SUEZ Energy Turkey

ความสั มพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558

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

-

-

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

-

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

625,280
124,670
749,950

73,479,842
172,298,386
36,164,866
3,228,783
285,171,877

123,317,934
260,448,004
83,077,157
2,247,323
469,090,418

394,500

55,187
101,173
477,252
104,834
12,369
-

19,591
148,150
82,575
-

1,669,065
124,670
1,008,511
3,196,746

750,815

250,316
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หน่ วย : บาท
ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท

ความสั มพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558

ดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

22,874,292
164,214
23,038,506

24,219,838
24,219,838

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

934,000,000
21,000,000
955,000,000

934,000,000
934,000,000

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

บริ ษทั ย่อย

-

-

2,772,600,000
2,772,600,000

2,772,600,000
2,772,600,000

สิ ทธิการใช้ โครงสร้ างสํ าหรับวางท่ อรอตัดบัญชี
(ซึ่ งบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน)
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

71,701,665
71,701,665

76,363,738
76,363,738

ค่าใช้ จ่ายรอตัดบัญชีอื่น
(ซึ่ งบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

30,551,554
15,885,706
46,437,260

31,948,066
16,690,658
48,638,724

เจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

115,381,447
232,104,985
347,486,432

2,637,853
18,764,751
196,435,293
217,837,897

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

20,220,528
18,240,100

20,774,293
11,024,500

17,047
1,402,493
2,784,823
24,120,388
18,529
2,606
5,864,863
18,240,100

18,688
1,422,475
1,123,270
54,944,807
19,858
54,677
6,120,658
11,024,500

2,019,555
37,202
40,517,385

1,298,127
33,096,920

850,399
37,202
53,338,450

74,728,933

เงินทดรองจากกิจการทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
International Power S.A.

ENGIE Global Developments B.V.

(เดิมชื่อ “GDF SUEZ Energy International
Global Developments B.V.”)
Tractebel Engineering S.A.
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
Tractebel Engineering Limited
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
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หน่ วย : บาท
ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายแก่ กจิ การทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด

ความสั มพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558

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

-

-

575,272
10,362,495
807,729
832,861
12,578,357

653,644
10,629,383
1,105,763
535,858
2,144,412
15,069,060

บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

57,055
57,055

52,255
52,255

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

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

-

-

281,963,932
1,093,911,575
466,113,289
449,995,447
2,291,984,243

386,516,560
961,215,458
676,912,762
152,727,755
1,157,000,000
3,334,372,535

เงินรับล่ วงหน้ าจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
(ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

194,271,575
194,271,575

204,087,063
204,087,063

รายได้ รับล่ วงหน้ าจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน

หน่ วย : บาท
ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท

รายได้จากการขาย

บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด

ความสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
-

-

375,249,111
684,006,183
321,222,498
23,777,213
1,404,255,005

406,422,731
694,489,717
358,286,645
25,894,308
1,485,093,401
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หน่ วย : บาท
ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท

ความสั มพันธ์

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558

ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั โกลว์ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 3 จํากัด

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

-

-

161,237,100
334,148
838
24,452
161,596,538

185,209,842
22,274,385
805,645
208,289,872

เงินปันผลรับ
บริ ษทั โกลว์ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด

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

-

-

966,166,140
247,570,895
1,139,926,019
698,591,972
2,457,943,988
5,510,199,014

904,542,787
2,212,016,856
3,116,559,643

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

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

25,653,438
647,769
26,301,207

32,212,214
543,782
32,755,996

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

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

-

-

1,370,653
7,541,244
5,903,860
10,710
198,450
803,901
15,828,818

1,174,436
1,822,190
7,299,303
10,506
254,483
911,740
11,472,658

ต้ นทุนขาย
ซื้ อ
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

1,511,596
390,721,089
530,497,318
922,730,003

13,336,332
467,124,328
322,273,517
802,734,177
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ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท
ต้ นทุนขาย (ต่อ)
ซื้ ออะไหล่
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
ค่าบริ การจ่าย
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
Tractebel Engineering S.A.
International Power S.A.
ENGIE Energy Management S.C.R.L.
(เดิมชื่อ “GDF SUEZ Energy
Management Trading S.C.R.L.”)
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการจ่าย
บริ ษทั โกลว์ จํากัด
ค่าบริ การจ่าย
International Power Limited
ENGIE Global Developments B.V.
(เดิมชื่อ “GDF SUEZ Energy International
Global Developments B.V.”)
Tractebel Engineering Limited
Tractebel Engineering S.A.
บริ ษทั เอ็นจี เอเชีย-แปซิ ฟิค จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั จีดีเอฟ สุ เอซ เอ็นเนอจี
เอเชี ย จํากัด”)
ENGIE CC S.C.R.L.
(เดิมชื่อ “GDF SUEZ CC S.C.R.L.”)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น)

ความสั มพันธ์

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

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

บริ ษทั ย่อย

หน่ วย : บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
-

-

376,754
1,535,872
10,104,398
504,203
341,167
1,987,395
14,849,789

966,540
5,796,184
7,135,441
194,437
46,900
2,002,704
16,142,206

1,043,090
-

1,231,910
864,122
765,930

188,568
10,491,830
37,198,077
804,952
-

185,217
10,267,595
40,098,176
802,753
-

1,043,090

2,861,962

48,683,427

51,353,741

308,408,000
308,408,000

337,611,000
337,611,000

-

-

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

2,277,868
7,215,600

3,498,659
2,670,000

7,215,600

1,603,582
2,670,000

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

3,206,092
2,854,574
403,200

4,751,152
81,598

3,206,092
2,854,574
-

4,751,152
-

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ผูบ้ ริ หาร

-

285,899

-

285,899
9,310,633

15,957,334

11,287,308

13,276,266

264,603,929

252,513,949

-

-

264,603,929

252,513,949

-

-
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ประเภทรายการ/ชื่ อบริษัท
ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด
International Power S.A.

ซื้อถ่ านหิน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
ENGIE Energy Management S.C.R.L.
(เดิมชื่อ “GDF SUEZ Energy
Management Trading S.C.R.L.”)

ความสั มพันธ์

หน่ วย : บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558

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

-

15,036,517
15,036,517

3,353,202
27,164,661
5,592,044
3,482,761
30,056,108
69,648,776

11,599,603
19,141,727
30,502,320
2,512,192
2,144,412
65,900,254

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

216,514,474

839,651,513
-

859,720,271
-

-

216,514,474

839,651,513

859,720,271

สั ญญาการบริหารเงิน
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
และบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด ได้เข้าร่ วมการทําสัญญาการบริ หารเงิ น (cash pooling) กับบริ ษทั และ
ธนาคารแห่ งหนึ่ งโดยสัญญาดังกล่าวกําหนดให้ธนาคารเป็ นผูใ้ ห้บริ การการบริ หารเงินระหว่างบริ ษทั กับ
บริ ษทั ย่อยดังกล่าว เงินกูร้ ะหว่างบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นภายใต้ cash pooling ดังกล่าว คิดดอกเบี้ย
ในอัตรา MLR ลบด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
นโยบายการกําหนดราคา
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายได้กาํ หนดในอัตรา MLR ลบด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
เงินทดรองกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกําหนดราคาซื้ อขายไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้ากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยอิงจาก
ราคาขายเฉลี่ยให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าบริ การรับและค่าบริ การจ่ายได้กาํ หนดจํานวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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ราคาซื้อขายอะไหล่และถ่านหิ นภายในกลุ่มบริ ษทั คํานวณจากต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ม
ราคาซื้อถ่านหิ นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันได้กาํ หนดจํานวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการถูกกําหนดโดยคํานวณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การที่เกิดขึ้นจริ ง
บวกส่ วนเพิม่
ผูบ้ ริ หารทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั อยูภ่ ายใต้บริ ษทั โกลว์ จํากัด โดยค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารดังกล่าวได้รวมอยู่ใน
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่คิดกับแต่ละบริ ษทั
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นและระยะยาวแก่ บริษทั โกลว์ เอสพีพ ี 11 จํากัด (“GSPP11”)
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเงินกูล้ งวันที่ 30 เมษายน 2555 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลงวันที่
22 พฤศจิกายน 2556 กับ GSPP11 เพื่อให้เงินกูจ้ าํ นวน 7,200 ล้านบาท เงินกูค้ ิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR
ลบด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี และมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ น
Tranche B
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาว
Tranche A

2559

หน่ วย : บาท
2558

วันครบกําหนดจ่ายคืน

วงเงิน

ตามที่ตกลงกัน

1,200,000,000

934,000,000

934,000,000

31 สิ งหาคม 2564

6,000,000,000
7,200,000,000

2,772,600,000
3,706,600,000

2,772,600,000
3,706,600,000

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ บริษทั โกลว์ ไอพีพ ี 2 โฮลดิง้ จํากัด (“GIPP2”)
บริ ษ ัท ได้ล งนามในสั ญ ญาเงิ น ให้ กู้ยืม ระยะสั้ น ลงวัน ที่ 20 เมษายน 2555 และสัญ ญาแก้ไขเพิ่ ม เติ ม
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 วันที่ 16 ตุลาคม 2555 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 กับ GIPP2 เพื่อให้เงินกู้
เป็ นจํานวนไม่เกิน 3,500 ล้านบาท เงินกูค้ ิดดอกเบี้ ยในอัตรา MLR ลบด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี และ
มีกาํ หนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม 2559 GIPP2 ได้เบิกใช้เงินกูย้ มื จํานวน 21 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือจํานวนเงิน 1,792.0 ล้านบาท และ 1,677.4 ล้านบาท
ตามลําดับ เป็ นยอดเงินกูย้ มื ระยะสั้นภายใต้สญ
ั ญาการบริ หารเงิน (cash pooling) ข้างต้น
บริ ษทั ได้จ่ายคืนเงินกูจ้ าํ นวน 1,157 ล้านบาทแก่ GIPP2 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ต่อมาได้เบิกใช้เงินกู้
จํานวน 1,270 ล้านบาทเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และได้จ่ายคืนเงินกูท้ ้ งั หมดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
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เงินรับล่ วงหน้ าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
สัญญาการใช้สาธารณูปโภคร่ วมกัน (Shared Facilities Agreements)
GSPP2 GSPP3 และบริ ษ ัทได้ลงนามในสั ญญาการใช้สาธารณู ปโภคร่ วมกันกับบริ ษ ัท เก็คโค่ -วัน จํากัด
(“GHECO1”) (Shared Facilities Agreements) โดยจะจัดหาสาธารณู ปโภคและอนุญาตให้ GHECO1
ใช้สาธารณู ปโภคดังกล่ าว เพื่ อการดําเนิ นงานโรงไฟฟ้ าเป็ นระยะเวลา 25 ปี เมื่ อวันที่ 4 ธันวาคม 2551
GHECO1 ได้จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สาธารณูปโภคร่ วมกันดังกล่าวจํานวนรวม 1,253.8 ล้านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

วันทีท่ าํ สั ญญา
14 มีนาคม 2551
14 มีนาคม 2551
21 มกราคม 2551

ค่าธรรมเนียม
วันทีเ่ ริ่มต้ นสั ญญา
(บาท)
การใช้ สาธารณูปโภคร่ วมกัน
163,072,795
2 ตุลาคม 2553
28,955,184
4 มีนาคม 2554
1,061,750,682
4 มีนาคม 2554
1,253,778,661

ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวได้ถูกบันทึกเป็ นเงินรับล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน และทยอยรับรู ้เป็ นรายได้
ตามอายุของสัญญา
นอกจากนี้ GHECO1 จ่ายค่าธรรมเนี ยมรายปี ให้แก่บริ ษทั GSPP2 และ GSPP3 ในจํานวนเงินตามที่ระบุไว้
ในสัญญา
สัญญา Emission Credit Assignment Agreements
ในปี 2551 GSPP3 GHECO1 และบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญา Emission Credit Assignment Agreements
โดยค่าธรรมเนี ยมสําหรับค่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเพื่อลดมลพิษ (Emission reduction equipment) ได้มีการ
จ่ายแล้วและได้บนั ทึกเป็ นเงินรับล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน และทยอยรับรู ้เป็ นรายได้ตามอายุ
ของสัญญา รายละเอียดของสัญญามีดงั นี้
คู่สัญญา

วันทีท่ าํ สั ญญา

บริ ษทั กับ GHECO1
GSPP3 กับ GHECO1
GSPP3 กับ บริ ษทั

20 สิ งหาคม 2551
20 สิ งหาคม 2551
1 เมษายน 2551

ค่าธรรมเนียม
(ดอลลาร์ สหรัฐฯ)
2,500,000
7,500,000
860,000

นอกจากนี้ GHECO1 และบริ ษทั จ่ายค่าธรรมเนียมรายปี ในจํานวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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26. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ในการจัดการส่ วนทุน มีดงั นี้
- รักษาความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เพื่อที่กลุ่มบริ ษทั จะสามารถให้ผลตอบแทน
แก่ผถู ้ ือหุน้ และประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ และ
- เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุน้ กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาโครงการลงทุนอย่างระมัดระวังรอบคอบ
โดยมีระดับความเสี่ ยงที่เหมาะสม
กลุ่มบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการบริ หารระดับทุน โดยมีเป้าหมายในการรักษาระดับความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริ ษทั
ไม่ต่าํ กว่าระดับ A - ตามเกณฑ์การพิจารณาระดับความเชื่อถือของ TRIS RATING กลุ่มบริ ษทั ได้กาํ หนดจํานวนทุน
ตามสัดส่ วนความเสี่ ยง ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จัดการโครงสร้ างทุ นโดยแบ่ งการจัดหาเงินทุ นตามลักษณะของแต่ ละ
โครงการกล่าวคือ การจัดหาเงินทุนสําหรับโครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ซึ่ งแยกการจัดการส่ วนทุนออก
จากโครงการอื่นๆ โดยดําเนินการจัดหาเงินกูใ้ นรู ปแบบ Project Financing สําหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่ วม (Cogeneration) กลุ่มบริ ษทั ใช้การจัดหาแหล่งเงินกูโ้ ดยใช้บริ ษทั โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั หา
เงินกูแ้ ละปล่อยกูแ้ ก่บริ ษทั ในกลุ่มซึ่งเป็ นผูด้ าํ เนินการในแต่ละโครงการ
การดูแลรักษาระดับทุนของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่ วม จะพิจารณาจากอัตราส่ วนทางการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั โดยไม่รวมการดําเนิ นงานของบริ ษทั ที่ดาํ เนิ นโครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ อัตราส่ วน
ทางการเงินประกอบด้วย อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน อัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ และอัตราส่ วน
ความสามารถในการชําระดอกเบี้ย
การดูแลรักษาระดับทุนของโครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นตามเกณฑ์การดํารงอัตราส่ วน
ทางการเงินตามข้อกําหนดของสัญญาเงินกูข้ องแต่ละโครงการ
27. เปิ ดเผยข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับรายได้ และค่ าใช้ จ่าย
27.1 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระสําคัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ต้นทุนเชื้อเพลิง
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

2559
29,094,516,880
2,198,865,884
1,197,065,411
4,325,613,272

2558
39,289,515,384
2,530,019,894
1,302,212,042
4,273,853,358

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
12,379,860,462 15,490,532,671
705,148,509
743,523,736
148,734,236
155,398,077
1,592,145,334 1,556,590,152
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27.2 เงินชดเชยความล่าช้าของการก่อสร้าง
เงินชดเชยความล่าช้าของการก่อสร้างจํานวน 729.8 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นเงินชดเชยจํานวน 22.48 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ที่บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัดได้รับจากบริ ษทั ผูก้ ่อสร้างโรงไฟฟ้ าภายใต้สัญญา Settlement Agreements
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อชดเชยความเสี ยหายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ตามที่ระบุในสัญญาก่อสร้าง
27.3 เงินชดเชยจากบริ ษทั ประกัน
เงินชดเชยจากบริ ษทั ประกันจํานวน 316.6 ล้านบาทในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวม
และเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นเงินชดเชยจากการสู ญเสี ยรายได้ที่ได้รับ
จากบริ ษทั ประกันอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าของบริ ษทั ได้เกิดความเสี ยหายทําให้โรงไฟฟ้า
ไม่สามารถดําเนินการได้ตามปกติ
27.4 เงินชดเชยการประกันผลงานจากบริ ษทั ก่อสร้าง
เงิน ชดเชยการประกัน ผลงานจากบริ ษ ทั ก่อ สร้างจํานวน 89.8 ล้า นบาทในงบกําไรขาดทุ นและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นเงินชดเชยตามที่ตกลงกัน
จํานวน 2.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ที่บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด ได้รับจากบริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ าภายใต้สัญญา Final Acceptance ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เพื่อชดเชยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นโดย บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด ได้จ่ายไปในการแก้ไขข้อบกพร่ องที่ตรวจพบภายใต้สัญญา EPC
โดยเงินชดเชยดังกล่าวได้รับเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
28. ค่ าใช้ จ่ายเงินกองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในส่ วนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่จ่ายสําหรับพนักงานและได้บนั ทึก
เป็ นค่ าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม มี จาํ นวน
ดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั โกลว์ จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด

งบการเงินรวม
2559
2558
5.4
5.2
1.9
1.6
2.5
2.2
1.0
0.9
1.9
2.0
21.7
21.6
2.7
2.4
1.7
1.7
1.5
1.0

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
5.4
5.2
-
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29. สิ ทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน
(พ.ศ. 2520) โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนตามแต่ละบัตรส่ งเสริ ม ดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษทั

สิทธิประโยชน์

เลขที่
1413/2537
1392/2538
1206(2)/2547
1635(2)/2547
1609(2)/2550
2155/อ./2550*
1187(2)/2552
2144(1)/2555

วันที่เริ่มมีรายได้
ลงวันที่
จากการประกอบกิจการ
11 กรกฎาคม 2537 พฤษภาคม 2538
23 มิถุนายน 2538
มกราคม 2539
9 มีนาคม 2547
กรกฎาคม 2547
9 สิ งหาคม 2547
กันยายน 2548
18 มิถุนายน 2550
มกราคม 2553
16 พฤศจิกายน 2550
26 กุมภาพันธ์ 2552 มีนาคม 2554
21 สิ งหาคม 2555
สิ งหาคม 2555

บริ ษทั โกลว์ จํากัด

1479/2546

4 กันยายน 2546

ข้อ ก)

บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด

1032/2539
1532/2539
1854/อ./2552**
1855(2)/อ./2552**

22 มกราคม 2539
24 กรกฎาคม 2539
4 พฤศจิกายน 2552
4 พฤศจิกายน 2552

กันยายน 2540
กรกฎาคม 2541
20 พฤษภาคม 2542
11 กรกฎาคม 2549

ข้อ ก) ถึง ช)
ข้อ ก) ถึง ช)
ข้อ ก) ถึง ช)
ข้อ ก) ถึง ช)

บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด

1744/2539

6 พฤศจิกายน 2539

สิ งหาคม 2540

ข้อ ก) ถึง ช)

บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

1552/2540

22 สิ งหาคม 2540

สิ งหาคม 2542

ข้อ ก) ถึง ช)

บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด

1526/2542

30 พฤศจิกายน 2542 มกราคม 2546

ข้อ ก) ถึง ง)

บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด

1969(2)/2551

25 กรกฎาคม 2551

26 กรกฎาคม 2555

ข้อ ข) ถึง ช)

บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด

1079/2542
2061(2)/อ./2556***
2060(2)/ออ./2556***
2060(2)/2557

12 มีนาคม 2542
31 กรกฎาคม 2556
31 กรกฎาคม 2556
1 กันยายน 2557

1 กันยายน 2543
27 พฤศจิกายน 2555
11 ตุลาคม 2549
1 เมษายน 2558

ข้อ ก) ถึง ช)
ข้อ ข) ถึง ช)
ข้อ ข) ถึง ช)
ข้อ ข) ถึง ช)

บริ ษทั

บัตรส่ งเสริม

-

ข้อ ก) ถึง ช)
ข้อ ก) ถึง ช)
ข้อ ก) ถึง ช)
ข้อ ก) ถึง ช)
ข้อ ก) ถึง ช)
ข้อ ก) ถึง ข)
ข้อ ก) ถึง ช)
ข้อ ข) ถึง ช)
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ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดบางประการ สิ ทธิประโยชน์ดงั กล่าวประกอบด้วย
ก) ได้รับอนุ ญาตให้ถือกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินเพื่อใช้ประกอบกิจการที่ ได้รับการส่ งเสริ มตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร
ข) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักร วัตถุดิบหรื อวัสดุจาํ เป็ นที่นาํ เข้ามาใช้ในการผลิตเพือ่ จําหน่าย
ในประเทศตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
ค) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
เป็ นระยะเวลาแปดปี นั บ แต่ ว ัน ที่ เริ่ ม มี รายได้จากการประกอบกิ จการนั้ น และในกรณี ที่ กิ จการ
มีผลขาดทุนที่ เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถนําไปหักจากกําไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลา
ดังกล่าวได้ไม่เกินห้าปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลานั้น
ง) ผูถ้ ือหุน้ ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
สําหรับระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
จ) ได้รับ ลดหย่อนภาษี เงิ นได้นิ ติ บุ คคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ในอัตราร้ อยละห้ าสิ บของอัตราปกติ เป็ น
ระยะเวลาห้าปี นับจากวันที่พน้ กําหนดระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ ค)
ฉ) ได้รับอนุ ญาตให้หักค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ าและค่านํ้าประปาเป็ นจํานวนสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สําหรับการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลาสิ บปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น
ช) ได้รับ อนุ ญ าตให้หักเงิ น ลงทุ นในการติ ดตั้งหรื อก่ อสร้ างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้ อยละยี่สิบ ห้า
ของเงินลงทุนนอกเหนือจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
* สิ ทธิ ประโยชน์ภายใต้บตั รส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 2155/อ./2550 ของบริ ษทั ได้รับโอนมาจากสิ ทธิ
ประโยชน์ที่เหลืออยู่ภายใต้บตั รส่ งเสริ มการลงทุ นเลขที่ 1222/2536 ลงวันที่ 5 พฤศจิ กายน 2536
ของบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด อันเนื่ องมาจากการที่บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัดได้ขายโรงนํ้า
โครงการระยะที่ 1 ให้แก่บริ ษทั ในเดือนมิถุนายน 2550
** สิ ทธิ ประโยชน์ภายใต้บตั รส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1854/อ./2552 และ 1855(2)/อ./2552 ของบริ ษทั
โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด ได้รับโอนมาจากสิ ทธิ ประโยชน์ที่เหลืออยู่ภายใต้บตั รส่ งเสริ มการลงทุ น
เลขที่ 1213/2542 ลงวัน ที่ 21 พฤษภาคม 2542 และเลขที่ 1235(2)/2549 ลงวัน ที่ 2 มี น าคม 2549
ตามลําดับ ของบริ ษทั โกลว์ เดมิน วอเตอร์ จํากัด อันเนื่องมาจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั
โกลว์ เดมิน วอเตอร์ จํากัด ให้แก่บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2552

- 59 -

*** สิ ทธิ ประโยชน์ภายใต้บตั รส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 2061(2)/อ./2556 และ 2060(2)/ออ./2556 ของ
บริ ษ ทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด ได้รับ โอนมาจากสิ ท ธิ ป ระโยชน์ที่เหลือ อยู่ภายใต้บ ตั รส่ งเสริ ม
การลงทุนเลขที่ 1764(2)/2553 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ของบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 12 จํากัด และ
เลขที่ 2086(2)/อ./2549 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549 ของบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 13 จํากัด ตามลําดับ
อันเนื่องมาจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 12 จํากัด และบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 13
จํากัด ให้แก่บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนที่ ป. 14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2541 เรื่ อง กําหนดวิธีการรายงานรายได้สําหรับผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 และ 2558 รายได้จากการขายทั้งหมดของบริ ษทั เป็ นรายได้จากการขายในประเทศ โดยจําแนกตาม
กิจกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนได้ดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้จากการขาย

กิจการที่ได้
รับการส่ งเสริม
การลงทุน

2559
กิจการที่ไม่ ได้
รับการส่ งเสริม
การลงทุน

19,582,810,091

2,198,905,634

กิจการที่ได้
รับการส่ งเสริม
การลงทุน

2558
กิจการที่ไม่ ได้
รับการส่ งเสริม
การลงทุน

รวม

21,781,715,725 22,614,246,175

2,232,597,759

24,846,843,934

รวม

30. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่ องมือทางการเงิน
30.1 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสิ นเชื่ อ ซึ่ งเกิดจากการที่ บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ าเกื อบทั้งหมดให้แก่ กฟผ. และบริ ษทั ต่ างๆในกลุ่มอุ ตสาหกรรม
ปิ โตรเคมี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายอันเนื่ องมาจากการบริ หารความเสี่ ยง
หรื อจากเครื่ องมือทางการเงินอื่นที่มีสาระสําคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เท่ากับมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
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30.2

ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยนส่ วนใหญ่ เกี่ ยวข้องกับการซื้ ออุ ปกรณ์ การซ่ อมแซมบํารุ งรั กษา
โรงไฟฟ้า และเงินกูย้ มื ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยน
สกุลเงิน และสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ากับสถาบันการเงินหลายแห่ง ดังนี้
รายละเอียด

วันครบกําหนด

สัญญาจัดหาอุปกรณ์ อะไหล่และบริการซ่ อมบํารุงระยะยาว
บริษทั โกลว์ ไอพีพ ี จํากัด
สัญญาจัดหาอุปกรณ์อะไหล่และบริ การซ่อมบํารุ ง
31 มกราคม 2561
ระยะยาว
บริษทั โกลว์ เอสพีพ ี 1 จํากัด
สัญญาจัดหาอุปกรณ์อะไหล่และบริ การซ่อมบํารุ ง
31 มกราคม 2560 20 กันยายน 2561
ระยะยาว
สัญญาบริการระยะยาว
บริษทั
ค่าธรรมเนียมคงที่
31 มกราคม 2560 30 พฤศจิกายน 2563
ค่าธรรมเนียมผันแปร
31 มกราคม 2560 30 พฤศจิกายน 2563

หน่ วย : ล้าน
จํานวนเงินตามสัญญา
ยูโร ดอลลาร์
บาท
สหรัฐฯ

23.2

30.3

-

3.1

4.0

-

1.5

-

61.4

10.7

-

443.2

สั ญญาซื้ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้าบางส่ วนของบริ ษ ัท โกลว์ ไอพี พี จํากัด มี การคํ้าประกัน
โดยบริ ษทั
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบางส่ วนของบริ ษทั มีการคํ้าประกันโดยบริ ษทั โกลว์
เอสพีพี 1 จํากัด บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด และบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ัทและบริ ษ ทั ย่อยมี หนี้ สิ นหมุ นเวี ยนที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ
ซึ่ งไม่ได้ทาํ สัญญาป้องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจํานวนประมาณ 21.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
1.9 ล้านยูโร และ 0.8 ล้านเยน
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30.3

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งจะ
มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เครื่ องมือทางการเงิน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวได้แก่ เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินกูย้ มื ระยะยาว
เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ระยะยาว บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญา
แลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยกับสถาบันการเงิ นหลายแห่ ง ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2559 บริ ษ ัท และ
บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้
วันที่ทําสั ญญา

สํ าหรับ

บริษทั
16 พฤษภาคม 2551 และ หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2550
สัญญาโอนสิ ทธิลงวันที่
24 พฤษภาคม 2555
6 มกราคม 2554 และ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555
และวันที่ 15 ธันวาคม
2558

หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2550
ครั้งที่ 1/2551
ครั้งที่ 1/2553
ครั้งที่ 2/2553
ชุดที่ 3 และชุดที่ 4

จํานวน
เงิน

แลกเปลี่ยนดอกเบีย้
จาก
เป็ น

หน่ วย : ล้ าน
ระยะเวลา

800.0 อัตราร้อยละคงที่ อัตราร้อยละคงที่ต่อปี 21 พฤษภาคม 2551 21 พฤษภาคม 2553 และ
ต่อปี
จํานวนสองอัตรา
21 พฤษภาคม 2553 21 พฤษภาคม 2560
6,510.0 อัตราร้อยละคงที่ อัตราร้อยละคงที่ต่อปี 5 มกราคม 2554 8 ตุลาคม 2562
ต่อปี
อัตราอื่น

30 สิ งหาคม 2554 และ หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2554
สัญญาโอนสิ ทธิลงวันที่
24 พฤษภาคม 2555 และ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2558

2,000.0 อัตราร้อยละคงที่ อัตราร้อยละคงที่ต่อปี 31 สิ งหาคม 2554 31 สิ งหาคม 2564
ต่อปี
อัตราอื่น

31 สิ งหาคม 2554 และ หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2554
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555
และวันที่ 15 ธันวาคม
2558

1,555.0 อัตราร้อยละคงที่ อัตราร้อยละคงที่ต่อปี 31 สิ งหาคม 2554 31 สิ งหาคม 2564
ต่อปี
อัตราอื่น

1 กันยายน 2554 และ
หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2554
สัญญาโอนสิ ทธิลงวันที่
24 พฤษภาคม 2555 และ
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2558

2,000.0 อัตราร้อยละคงที่ อัตราร้อยละคงที่ต่อปี 31 สิ งหาคม 2554 31 สิ งหาคม 2564
ต่อปี
อัตราอื่น
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วันที่ทําสั ญญา

สํ าหรับ

บริษทั เก็คโค่-วัน จํากัด (“GHECO1”)
พฤศจิกายน 2551 และ เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สัญญาโอนสิ ทธิลงวันที่ สหรัฐฯ
30 ธันวาคม 2559

จํานวน
เงิน

แลกเปลี่ยนดอกเบีย้
จาก
เป็ น

หน่ วย : ล้ าน
ระยะเวลา

173.3 LIBOR

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

พฤศจิกายน 2551 ตุลาคม 2571

3,754.8 THBFIX

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

พฤศจิกายน 2551 ตุลาคม 2564

พฤศจิกายน 2552 เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
มกราคม 2553 และ
สหรัฐฯ
สัญญาโอนสิ ทธิลงวันที่
30 ธันวาคม 2559

86.7 LIBOR

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

ตุลาคม 2554 มกราคม 2570

เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ
เงินกูย้ มื สกุลบาท

28.9 LIBOR

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

ตุลาคม 2554 มกราคม 2570
ตุลาคม 2554 มกราคม 2570

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

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

พฤศจิกายน 2551

มิถุนายน 2553

เงินกูย้ มื สกุลบาท

สิ งหาคม 2553 กรกฎาคม 2555 และ
สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556
บริษทั ไฟฟ้ า ห้ วยเหาะ จํากัด (“HHPC”)
16 มกราคม 2558
เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ
4 กุมภาพันธ์ 2558
เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ

2,178.4 THBFIX

14.1 LIBOR
38.8 LIBOR

สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยทั้งหมดของบริ ษทั คํ้าประกันโดยบริ ษ ัท โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด และบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
เมื่ อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 GHECO1 ได้ทาํ สัญญาโอนสิ ทธิ เพื่อโอนสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยเดิมที่ทาํ กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้แก่สถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแก้ไขอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหลายแห่ ง
โดยเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยสําหรั บปี 2559 เป็ นอัตราคงที่ ใหม่ ต่อ ปี และได้จ่ ายเงินเป็ นจํานวน
219.1 ล้านบาท ซึ่ งได้บ ันทึ กรวมเป็ นต้นทุ นทางการเงิ นในงบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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30.4 ความเสี่ ยงด้านราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
30.4.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด (“GSPP3”) มีสัญญาอนุ พนั ธ์แลกเปลี่ยน
สิ นค้าโภคภัณฑ์ (“Commodity Swap Agreement”) บางสัญญากับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ งและ
สั ญญาที่ เหลื อกับ ENGIE Global Markets ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทที่ เกี่ ยวข้องกัน เพื่ อป้ องกันความเสี่ ยงของ
ราคาถ่านหิ นตามดัชนี Global Coal Newcastle เป็ นราคาตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
วันทีท่ าํ สั ญญา
2 พฤศจิกายน 2559
16 พฤศจิกายน 2559
2 พฤศจิกายน 2559
18 ตุลาคม 2559
12 กันยายน 2559
7 ตุลาคม 2559

ถ่ านหิน
วันทีม่ ผี ลบังคับใช้
วันทีช่ ําระราคา
(เมตริกตัน)
39,200
1 ธันวาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
14 มีนาคม 2560
39,200
1 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560 14 กรกฎาคม 2560
39,200
1 มิถุนายน 2560 - 31 สิ งหาคม 2560
14 กันยายน 2560
39,200
1 กรกฎาคม 2560 - 30 กันยายน 2560
14 ตุลาคม 2560
39,200
2 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560
14 พฤศจิกายน 2560
39,200
1 กันยายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560 14 ธันวาคม 2560

30.4.2 เมื่ อวัน ที่ 30 ธั น วาคม 2559 GSPP3 ได้ ท ําสั ญ ญาแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาซื้ อขายถ่ านหิ นกั บ
บริ ษัท ในประเทศแห่ งหนึ่ งลงวันที่ 15 สิ งหาคม 2555 โดยใช้ สิ ทธิ แก้ไขราคาซื้ อถ่ านหิ น
จากราคาตลาดเป็ นราคาคงที่สาํ หรับถ่านหิ นจํานวน 2 ลําเรื อที่จดั ส่ งให้ GSPP3 ในปี 2560
30.5

การวัดมูลค่ายุติธรรม
30.5.1 รายการเครื่ องมือทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั มีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้ แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว
หน่ วย : ล้าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เครื่ องมือทางการเงิน
สกุลเงิน
กําไร (ขาดทุน) จาก
ลําดับชั้น
มูลค่ ายุติธรรมของ
มูลค่ า
เครื่ องมือทางการเงิน
ยุติธรรม
งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ลําดับ 2
- บาท
บาท
(1,056.5)
(572.5)
- ดอลลาร์ สหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐฯ
(32.0)
สัญญาซื้ อขายเงินตรา
ลําดับ 2
ต่างประเทศล่วงหน้า
- ยูโร / บาท
ยูโร
(0.6)
(0.6)
- ยูโร / ดอลลาร์ สหรัฐฯ
ยูโร
(5.4)
สัญญาอนุพนั ธ์แลกเปลี่ยน
ลําดับ 2
สิ นค้าโภคภัณฑ์
1.0
- ดอลลาร์ สหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐฯ
-

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้ อมูลที่ใช้ ในการวัด
มูลค่ ายุติธรรม

ประมาณการ
กระแสเงินสดคิดลด
ประมาณการ
กระแสเงินสดคิดลด

ประมาณการ
กระแสเงินสดคิดลด
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หน่ วย : ล้าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เครื่ องมือทางการเงิน
สกุลเงิน
กําไร (ขาดทุน) จาก
ลําดับชั้น
มูลค่ ายุติธรรมของ
มูลค่ า
เครื่ องมือทางการเงิน
ยุติธรรม
งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ลําดับ 2
- บาท
บาท
(1,174.6)
(600.5)
- ดอลลาร์ สหรัฐฯ
ดอลลาร์สหรัฐฯ
(45.0)
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและ
ลําดับ 2
อัตราดอกเบี้ย
- เงินกูส้ กุลดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท
453.9
453.9
สัญญาซื้ อขายเงินตรา
ลําดับ 2
ต่างประเทศล่วงหน้า
- ยูโร / บาท
ยูโร
(0.1)
(0.1)
- ยูโร / ดอลลาร์ สหรัฐฯ
ยูโร
(3.5)
-

เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้ อมูลที่ใช้ ในการวัด
มูลค่ ายุติธรรม

ประมาณการ
กระแสเงินสดคิดลด
ประมาณการ
กระแสเงินสดคิดลด
ประมาณการ
กระแสเงินสดคิดลด

สําหรับวิธีประมาณการกระแสเงินสดคิดลดนั้นมีการคํานวณกระแสเงินสดในอนาคต
โดยประมาณจากราคาตลาดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ ยงนั้น ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ราคาถ่านหิ นซึ่ งคํานวณคิดลดด้วยอัตราที่สะท้อนความเสี่ ยง
ด้านการให้สินเชื่อของบริ ษทั คู่คา้ ที่หลากหลาย
30.5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้ การค้า ลูกหนี้ อื่น เงินทดรองจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างรับ เงินให้กูย้ มื
ระยะสั้นแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกัน เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกันที่ มีอตั รา
ดอกเบี้ ยลอยตัว เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนําส่ ง หนี้ สินหมุนเวียนอื่น และ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
เท่ากับมูลค่าตามบัญชี
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รายการที่เปิ ดเผยตามตารางต่อไปนี้ พิจารณาว่าราคาตามบัญชีของหนี้ สินทางการเงินที่
รับรู ้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่าแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี

มูลค่ายุตธิ รรม

หน่ วย : บาท
ลําดับชั้นมูลค่า
ยุตธิ รรม

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

996,206,468
24,532,676,281

1,006,124,790
25,784,843,649

ระดับ 2
ระดับ 2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

996,206,468
24,532,676,281

1,006,124,790
25,784,843,649

ระดับ 2
ระดับ 2

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

2,491,654,229
21,530,562,367

2,518,892,970
22,970,901,641

ระดับ 2
ระดับ 2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หุน้ กู้

2,491,654,229
21,530,562,367

2,518,892,970
22,970,901,641

ระดับ 2
ระดับ 2

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่ งมีดอกเบี้ยคงที่คาํ นวณโดยใช้วิธี
กระแสเงินสดคิดลด โดยกระแสเงินสดในอนาคตประมาณจากราคาตลาดที่เกี่ยวข้องคิดลด
ด้วยอัตราต้นทุนของเงินทุนของกลุ่มบริ ษทั โกลว์
มู ลค่ ายุติ ธรรมของหุ ้นกู้กาํ หนดจากราคาปิ ดครั้ งล่ าสุ ดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย
ณ วันทําการสุ ดท้ายของปี
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31. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ได้นาํ เสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน โดยแสดงส่ วนงาน
ดําเนินงานตามมุมมองผูบ้ ริ หาร โดยพิจารณาจากการบริ หารการจัดการ โครงสร้างการบริ หารและการรายงานภายใน
ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดส่ วนงาน กลุ่มบริ ษทั จําแนกส่ วนงานตามธุรกิจหลักได้ดงั นี้

กลุ่มธุรกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
กลุ่มธุ รกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กดําเนิ นธุรกิจผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าเพื่อ
การอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
กลุ่มธุรกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
กลุ่ มธุ รกิ จผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่ ดาํ เนิ นธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายพลังงานไฟฟ้ าให้แก่ห น่ วยงาน
รัฐวิสาหกิจทั้งในและต่างประเทศ
ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานที่รายงาน

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
รายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก

กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่

37,537,772,784
(29,151,089,427)
8,386,683,357
5,194,708
327,981,624
(530,790,147)
(13,855,044)
(1,272,114,980)

14,364,099,840
665,364,652
(9,328,014,083)
5,701,450,409
78,444,391
113,275,216
(423,668,900)
(1,326,979,537)

51,901,872,624
665,364,652
(38,479,103,510)
14,088,133,766
83,639,099
441,256,840
(954,459,047)
(13,855,044)
(2,599,094,517)

(1,264,005)
6,901,835,513
(820,695,804)
6,081,139,709
(5,132)
6,081,134,577

4,142,521,579
(160,968,312)
3,981,553,267
(8,400,342)
3,973,152,925

(1,264,005)
11,044,357,092
(981,664,116)
10,062,692,976
(8,405,474)
10,054,287,502
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กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้ าเอกชนรายเล็ก

กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้ าเอกชนรายใหญ่

42,663,324,389
-

20,768,052,002
793,514,640
(14,561,577,552)
6,999,989,090
(1,205,639,978)
751,072,806
(267,147,112)
-

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
รายได้ดอกเบี้ยและรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(34,809,323,946)
7,854,000,443
3,273,840
393,361,435
(508,460,166)
(8,650,947)
(1,852,251,846)
(91,414)
5,881,181,345
(762,494,868)
5,118,686,477
(4,732)
5,118,681,745

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
หนี้สินของส่ วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
หนี้สินของส่ วนงาน

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

4,886,936,365
(330,978,067)
4,555,958,298
161,820,428
4,717,778,726

63,431,376,391
793,514,640
(49,370,901,498)
14,853,989,533
(1,202,366,138)
1,144,434,241
(775,607,278)
(8,650,947)
(3,243,590,287)
(91,414)
10,768,117,710
(1,093,472,935)
9,674,644,775
161,815,696
9,836,460,471

57,223,842,877
31,571,752,093

52,852,110,222
21,733,119,446

110,075,953,099
53,304,871,539

61,181,117,418
34,884,553,545

55,683,037,381
26,021,256,722

116,864,154,799
60,905,810,267

(1,391,338,441)
-
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ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์

ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามเขตภูมิศาสตร์ มีดงั ต่อไปนี้
ประเทศไทย

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

รายได้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายได้จากลูกค้าภายนอก

51,855,193,899

712,043,377

52,567,237,276

สิ นทรัพย์ ของส่ วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

84,799,373,277

3,715,610,494

88,514,983,771

รายได้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายได้จากลูกค้าภายนอก

63,510,894,567

713,996,464

64,224,891,031

สิ นทรัพย์ ของส่ วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

88,305,603,793

3,933,736,212

92,239,340,005

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริ ษทั มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่ งจากกลุ่มธุรกิจ
ผู ผ้ ลิต ไฟฟ้า เอกชนรายเล็ก และกลุ ่ม ธุร กิจ ผู ผ้ ลิต ไฟฟ้า เอกชนรายใหญ่เป็ น จํานวนรวมประมาณ
30,153.5 ล้านบาท และ 39,006.8 ล้านบาท ตามลําดับ จากยอดรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
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32. ภาระผูกพันและหนังสื อคํา้ ประกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนังสื อคํ้าประกันดังต่อไปนี้
32.1 ภาระผูกพัน
32.1.1 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่สาํ คัญ
บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยได้ท าํ สั ญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย
(“กฟผ.”) โดยแต่ ละสัญญาเริ่ มมี ผลบังคับตั้งแต่ วนั เริ่ มต้นซื้ อขายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์ ซึ่ งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั (โครงการ 1)
บริ ษทั (โครงการ 2)
บริ ษทั (โครงการ 3)
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด

วันที่ทําสั ญญา

จํานวนฉบับ

14 พฤศจิกายน 2537
22 มิถุนายน 2538
3 ธันวาคม 2552
1 กุมภาพันธ์ 2539
23 ธันวาคม 2540
23 ธันวาคม 2540
19 พฤศจิกายน 2540
10 กันยายน 2551
24 มิถุนายน 2540
5 มกราคม 2541
7 มกราคม 2553

1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1

อายุสัญญา
ต่ อฉบับ (ปี )
21
21
25
23
25
25
25
25
30
25
25

32.1.2 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า ไอนํ้าและนํ้าระหว่างบริ ษทั ในกลุ่ม
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2549 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด และบริ ษทั ได้ร่วมกันทําสัญญา Back-up Agreements
เพื่อซื้ อขายไฟฟ้ า ไอนํ้า นํ้าสะอาด และนํ้าปราศจากแร่ ธาตุระหว่างกัน สัญญาดังกล่าว
มีอายุ 25 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม 2547
32.1.3 สัญญาซื้อขายก๊าซ
บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยได้ท าํ สั ญญาซื้ อขายก๊าซกับบริ ษ ัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”)
เพื่อซื้อก๊าซในปริ มาณและราคาตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้
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ชื่ อบริษัท
บริ ษทั
- โครงการระยะที่ 1(1)
- โครงการระยะที่ 2
- โครงการระยะที่ 4
- โครงการระยะที่ 5
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด(2)
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด

วันที่ทําสั ญญา

วันเริ่มใช้ ก๊าซเพื่อการค้ า

อายุสัญญา/
ต่ ออายุได้ (ปี )

26 ตุลาคม 2554
22 พฤศจิกายน 2542
19 กุมภาพันธ์ 2551
19 กุมภาพันธ์ 2551
1 ตุลาคม 2541
28 กันยายน 2542
12 ธันวาคม 2540
8 มกราคม 2542
23 มีนาคม 2553
9 กันยายน 2548

1 พฤศจิกายน 2554
18 มกราคม 2539
1 กุมภาพันธ์ 2551
1 กันยายน 2554
3 กุมภาพันธ์ 2541
28 กันยายน 2542
31 มกราคม 2546
22 พฤษภาคม 2543
12 ธันวาคม 2555
11 ตุลาคม 2549

4
21/ 4
15/ 4
10
21/ 4
21/ 4
25
21/ 4
25
15

(1)

เนื่ องจากอยู่ในระหว่างขั้นตอนการลงนามในสัญญาฉบับใหม่ ปตท.จึ งได้ตกลงต่ออายุของ
สัญญาปั จจุบนั ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

(2)

บริ ษ ัท โกลว์ ไอพี พี จํากัด มี ภ าระผูก พัน ที่ จ ะต้อ งโอนกรรมสิ ท ธิ์ ท่ อ ส่ งก๊ าซให้ แ ก่ ป ตท.
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้ อขายก๊าซ

32.1.4 สัญญาซื้อขายถ่านหิน
บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้ อขายถ่านหิ นเพื่อซื้ อถ่านหิ นในปริ มาณและราคาตามที่กาํ หนด
ไว้ในสัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่ อบริษัท
วันที่ทําสั ญญา
คู่สัญญา
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด 17 ธันวาคม 2540
บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ง
(สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
ลงวันที่ 8 เมษายน 2542
วันที่ 6 กันยายน 2545
วันที่ 15 ธันวาคม 2549
และวันที่ 18 กันยายน 2557)
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด 15 สิ งหาคม 2555
บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ง
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด 12 ธันวาคม 2556

บริ ษทั ในต่างประเทศแห่ งหนึ่ง

บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด 20 พฤศจิกายน 2557

บริ ษทั ในต่างประเทศแห่ งหนึ่ง

บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด

30 มิถุนายน 2559

บริ ษทั ในต่างประเทศแห่ งหนึ่ง

บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด

30 มิถุนายน 2559

บริ ษทั ในต่างประเทศแห่ งหนึ่ง

ระยะเวลาการจัดส่ ง
สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2562
และสามารถต่ออายุสญ
ั ญา
ได้อีก 5 ปี

1 มกราคม 2556 31 ธันวาคม 2560
18 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2561
28 กุมภาพันธ์ 2558 31 ธันวาคม 2560
1 กรกฎาคม 2559 31 ธันวาคม 2564
1 กรกฎาคม 2559 31 ธันวาคม 2564
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32.1.5 สัญญาซื้อขายไฟฟ้าสํารอง
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด และบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า
สํารองกับ กฟผ. เพื่อซื้ อไฟฟ้าสํารองตามปริ มาณและราคาที่กาํ หนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าว
มีระยะเวลาหนึ่งปี โดยต่ออายุครั้งละ 1 ปี และมีรายละเอียดดังนี้
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

วันที่ทําสั ญญา
2 กุมภาพันธ์ 2547
22 มีนาคม 2545
2 กุมภาพันธ์ 2547

วันที่มีผลใช้ บังคับ
1 ตุลาคม 2546
1 มกราคม 2544
1 ตุลาคม 2546

จํานวนสั ญญา
2
2
2

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด และ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าสํารองกับกฟผ. เพื่อแก้ไขปริ มาณไฟฟ้ า
สํารองและเพื่อซื้อไฟฟ้าสํารองดังกล่าวตลอดระยะเวลาดังนี้
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

โครงการ
1
2
1
2
1
2

ระยะเวลาจนถึง
31 มีนาคม 2560
30 กันยายน 2560
28 มีนาคม 2567
25 เมษายน 2567
31 สิ งหาคม 2567
19 มีนาคม 2568

ทั้งนี้ ในกรณี ที่สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับ กฟผ. สิ้ นสุ ดลงก่อนวันที่ ขา้ งต้น ก็ให้สัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้าสํารองสิ้ นสุ ดลงด้วย
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32.1.6 การก่อสร้างและการพัฒนา
32.1.6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันซึ่ ง เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง
และการปรับปรุ งอื่นดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท

ภาระผูกพัน
บริ ษทั
การก่อสร้างสายส่ งและการปรับปรุ ง
ระบบโรงไฟฟ้า
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด การปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้า
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด การปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้า
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด การปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้า
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
การปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้า
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด การปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้า
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด การปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้า

2559
166.4

หน่ วย : ล้านบาท
2558
243.2

7.3
8.3
92.0
5.5
0.2
0.5

1.1
25.1
111.3
16.1
-

32.1.6.2 บริ ษัท โกลว์ เอสพี พี 3 จํา กัด ได้ ล งนามในสั ญ ญาร่ วมดําเนิ น งานลงวัน ที่
7 สิ ง หาคม 2543 และ สั ญ ญาเพิ่ มเติ ม ลงวัน ที่ 24 มี น าคม 2547 กับ การนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (“กนอ.”) เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ก่อสร้างท่าเทียบ
เรื อนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยการก่อสร้างท่าเรื อเฉพาะกิจดังกล่าว เพื่อใช้
และให้บริ การขนถ่ายถ่านหิ น วัตถุดิบอื่นและสิ นค้าที่จาํ เป็ นได้ดาํ เนินการเสร็ จสิ้ นแล้ว
และได้เริ่ มเปิ ดดําเนิ นการเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2544 ทั้งนี้ บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
มีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นเวลา 30 ปี โดยจะต้องจ่ายผลประโยชน์
ตอบแทนแก่ กนอ. ดังนี้
- ค่าสิ ทธิ การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่ อสร้ างระบบสายพานลําเลี ยงถ่านหิ น
จํานวน 1.3 ล้านบาทต่อปี ปรับเพิม่ ทุก 10 ปี ในอัตราร้อยละ 10
- ค่าผลประโยชน์ในการใช้พ้นื ที่หน้าท่าจํานวน 23.6 ล้านบาท โดยจ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี และจํานวน 9.9 ล้านบาทต่อปี ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2573
- ค่าสิ นค้าผ่านท่ าเทียบเรื อจ่ายตามจํานวนสิ นค้าที่ ผ่านท่าจริ งในอัตราที่ กาํ หนด
ในสัญญา และตั้งแต่ปี 2545 เป็ นต้นไปจะจ่ายอย่างน้อยเท่ากับจํานวนสิ นค้า
ผ่านท่า 5 แสนตันต่อปี
นอกจากนี้ กรรมสิ ท ธิ์ ในท่ าเที ยบเรื อเฉพาะกิ จดังกล่าวให้ตกเป็ นของ กนอ.
ทันทีนับถัดจากวันครบกําหนด 15 ปี นับแต่วนั เริ่ มเปิ ดดําเนิ นกิจการโดยไม่มี
ค่าตอบแทนใดๆ
เมื่ อ วัน ที่ 6 ธัน วาคม 2559 กรรมสิ ท ธิ์ ในท่ าเที ย บเรื อ เฉพาะกิ จ นี้ ได้ถู ก โอน
ให้แก่กนอ. แล้ว
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32.1.7 สัญญาเช่าและสัญญาสิ ทธิการใช้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าที่ดิน สัญญาสิ ทธิการใช้พ้นื ที่สาํ หรับวางสายส่ งไฟฟ้าใต้ดิน
สัญญาสิ ทธิ การใช้โครงสร้างสําหรับวางท่อ สัญญาสิ ทธิ การใช้พ้ืนที่ใต้ดินสําหรับอุโมงค์ส่ง
และระบายนํ้าทะเล และสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสํานักงานและสัญญาบริ การกับการนิคมอุตสาหกรรม
แห่ งประเทศไทย (“กนอ.”) บริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) (“ปตท.”) บริ ษทั นิ คมอุตสาหกรรม
เอเชีย จํากัด (“AIE”) และบริ ษทั อื่นในประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่ อบริษัท

วันที่ทําสั ญญา

เช่ าที่ดิน
บริ ษทั
19 ธันวาคม 2550 (บันทึก
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเช่า
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด และ ลงวันที่ 11 เมษายน 2551)
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด

คู่สัญญา

อายุสัญญา

ค่ าเช่ าต่ อปี
(ล้ านบาท)

กนอ.

30 ปี

7.6 (ปรับเพิม่
ในอัตราร้อยละ 10
ทุก 5 ปี )
1.0

บริ ษทั

5 มิถุนายน 2550

กนอ. 5 มิถุนายน 2550 14 พฤศจิกายน 2563

บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด

13 สิ งหาคม 2541

กนอ. 30 กันยายน 2539 - 0.5 (ปรับเพิม่
30 พฤศจิกายน 2567 ในอัตราร้อยละ 10
ทุก 10 ปี )

บริ ษทั
6 ธันวาคม 2539
(บันทึกข้อตกลงแนบ
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด และ ท้ายสัญญาเช่าลงวันที่
11 กรกฎาคม 2546 และ
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
วันที่ 11 เมษายน 2551)

กนอ. 1 ธันวาคม 2539 30.9 (ปรับเพิ่ม
30 พฤศจิกายน 2567 ในอัตราร้อยละ 10
ทุก 5 ปี )

บริ ษทั

กนอ. 26 ปี และสามารถต่อ
อายุสัญญาได้อีก 20 ปี

4 เมษายน 2537

สิ ทธิการใช้ พืน้ ที่สําหรับวางสายส่ งไฟฟ้ าใต้ ดนิ
บริ ษทั
17 มีนาคม 2551

0.5

กนอ.

2 มกราคม 2551 0.2 (ปรับเพิม่
30 พฤศจิกายน 2567 ในอัตราร้อยละ 10
ทุก 5 ปี )

บริ ษทั และ
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

23 มกราคม 2550

กนอ.

15 มกราคม 2539 - 2.2 (ปรับเพิม่
30 พฤศจิกายน 2567 ในอัตราร้อยละ 10
และสามารถต่ออายุ ทุก 10 ปี )
สัญญาได้อีก 20 ปี

บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

1 กรกฎาคม 2552

ปตท.

1 มกราคม 2552 31 ธันวาคม 2571

3.3 (ปรับเพิม่
ในอัตราร้อยละ 2
ทุกปี หลังจากปี ที่ 6
ของสัญญาเช่า)

- 74 -

ชื่ อบริษัท

วันที่ทําสั ญญา

คู่สัญญา

อายุสัญญา

สิ ทธิการใช้ โครงสร้ างสํ าหรับวางท่ อ
บริ ษทั

31 สิ งหาคม 2552

AIE

31 สิ งหาคม 2552 31 ตุลาคม 2560

8.2 (ปรับเพิม่ ตาม
ต้นทุนของ AIE)

บริ ษทั

30 สิ งหาคม 2550

ปตท.

1 มกราคม 2550 31 ธันวาคม 2564

0.4 (ปรับเพิม่ ทุกปี
ในอัตราร้อยละ 3)

บริ ษทั

1 กันยายน 2547

บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

29 กันยายน 2548

บริ ษทั ใน 1 มิถุนายน 2548 ประเทศ 31 ธันวาคม 2563
แห่ งหนึ่ง
ปตท.

1 กันยายน 2548 31 สิ งหาคม 2563

28 พฤษภาคม 2542 บริ ษทั ใน 1 ตุลาคม 2541 (สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม ประเทศ 30 กันยายน 2564
ลงวันที่ 1 กันยายน 2545 แห่ งหนึ่ง
และ 28 กันยายน 2549)
สิ ทธิการใช้ พืน้ ที่ใต้ ดินสํ าหรั บอุโมงค์ ส่งและระบายนํา้ ทะเล
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
30 กันยายน 2552
กนอ. 1 ธันวาคม 2540 30 พฤศจิกายน 2567
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด

ค่ าเช่ าต่ อปี
(ล้ านบาท)

4.5 (ปรับเพิม่ ทุกปี
ในอัตราร้อยละ 5)
0.6 (ปรับเพิม่ ทุกปี
ในอัตราร้อยละ 3)
6.0 (ปรับเพิม่ ทุกปี
ในอัตราร้อยละ 5)

1.6 (ปรับเพิม่
ในอัตราร้อยละ 10
ทุก 5 ปี )

บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

30 กันยายน 2552

กนอ. 19 มกราคม 2542 30 พฤศจิกายน 2567

0.2 (ปรับเพิม่
ในอัตราร้อยละ 10
ทุก 5 ปี )

บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด

30 กันยายน 2552

กนอ. 30 กันยายน 2552 30 พฤศจิกายน 2567

0.2 (ปรับเพิม่
ในอัตราร้อยละ 10
ทุก 5 ปี )

สั ญญาเช่ าพืน้ ทีอ่ าคารสํ านักงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั โกลว์ จํากัด
5 มิถุนายน 2558

บริ ษทั ใน 1 มิถุนายน 2558 ประเทศ 31 พฤษภาคม 2561
แห่งหนึ่ง

ค่าเช่ารายเดือน
1.9 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม เงิ นที่ ตอ้ งจ่ ายในอนาคตสําหรั บสัญ ญาข้างต้น รวมถึ งสัญ ญาเช่ า
ยานพาหนะซึ่งเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานสรุ ปได้ดงั นี้

ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
ระยะเวลาที่เกินห้าปี
รวม

งบการเงินรวม
2559
2558
172.8
159.8
555.4
521.3
467.6
600.4
1,315.6
1,161.7

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
30.2
23.6
61.2
87.1
47.6
56.3
139.0
167.0

บริ ษทั บันทึกค่าเช่ าตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมและเฉพาะกิ จการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 168.1 ล้านบาท
และ 23.7 ล้า นบาท ตามลํา ดับ (2558 : จํา นวน 156.0 ล้า นบาท และ 27.8 ล้า นบาท
ตามลําดับ)
32.1.8 สัญญาให้บริ การการจัดการและดําเนินงาน
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด (“GSPP3”) ได้ทาํ สัญญาให้บริ การ
การจัด การและดําเนิ น งานกับ บริ ษทั ในต่า งประเทศสองแห่ งเพื่อ ใช้ส าธารณู ป โภค
ของ GSPP3 สําหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดย GSPP3ได้รับค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในสัญญา
32.1.9 สัญญาบริ การอื่น
32.1.9.1 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 บริ ษทั และบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด ได้ทาํ สัญญา
จัดหาอุปกรณ์อะไหล่และบริ การบํารุ งรักษาระยะยาว กับบริ ษทั ในประเทศ
แห่ งหนึ่ ง เพื่อจัดหาอุปกรณ์อะไหล่พร้อมทั้งให้บริ การการบํารุ งรักษาเครื่ อง
กําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สัญ ญาดังกล่าวครอบคลุม
ระยะเวลา ซึ่ งกําหนดตามจํานวนชัว่ โมงการทํางานของเครื่ องจักรและจํานวนครั้ง
ของการตรวจสอบใหญ่ตามที่ระบุในสัญญา โดยเริ่ มในเดือนมกราคม 2548
มูลค่าของสัญญาประกอบด้วยอัตราคงที่ที่เป็ นเงินบาทต่อเดือน และอัตราผันแปร
ทั้งที่ เป็ นเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐฯ และเงิ นบาทตามที่ ระบุ ในสัญ ญา ซึ่ งจะมี การ
ปรับราคาตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
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32.1.9.2 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหกแห่ ง ได้ร่วมลงนามใน
สัญญา Support Services Agreement และ Engineering Services Agreement
กับ International Power S.A. โดย International Power S.A. ตกลงให้บริ การ
ให้คาํ ปรึ กษาด้านวิศวกรรม การดําเนิ นงาน ระบบควบคุมด้านการเงินและ
การตรวจสอบ การลงทุน การจัดหาเงินทุนสําหรับโครงการ การประกันภัย เป็ นต้น
โดยเรี ยกเก็บค่าบริ การเป็ นรายชัว่ โมง ซึ่ งแบ่งตามประเภทของลักษณะงานที่
จะให้บริ การ สัญญาดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และ
จะต่ ออายุไปอี กทุ กๆ 1 ปี หากไม่ มี การบอกเลิ กสั ญญาโดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
อย่างไรก็ตาม สัญญาจะถูกยกเลิกหาก ENGIE S.A. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ลําดับสู งสุ ด
ถือหุน้ ในกลุ่มบริ ษทั โกลว์นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ น
การถื อหุ ้นโดยตรงหรื อโดยอ้อม เมื่ อวันที่ 25 พฤศจิ กายน 2557 International
Power S.A. ได้ลงนามในสั ญ ญา “Novation and Amendment” กับ บริ ษั ท และ
บริ ษ ัทย่อยหกแห่ งเพื่ อโอนสิ ทธิ และภาระผูกพันภายใต้สั ญ ญาดังกล่ าวแก่
บริ ษ ัท เอ็นจี เอเชี ย-แปซิ ฟิ ค จํากัด (เดิ มชื่ อ “บริ ษ ัท จี ดีเอฟ สุ เอซ เอ็นเนอจี
เอเชีย จํากัด”) โดยสัญญามีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557
32.1.9.3 บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัดได้ทาํ สัญญาจัดหาอุปกรณ์อะไหล่และบริ การซ่ อมบํารุ ง
ระยะยาวกับบริ ษทั ในต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง และบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง
เพื่อจัดหาอุปกรณ์ อะไหล่และ/หรื อให้บริ การซ่ อมบํารุ งโรงไฟฟ้ าในราคาตามที่
กําหนดในสัญญาเป็ นสกุลเงินยูโร สัญญาดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดภายในหรื อก่อน 15 ปี
ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
32.1.9.4 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด ได้ทาํ สัญญาจัดหาอุปกรณ์อะไหล่และบริ การ
ซ่อมบํารุ งระยะยาวลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553 กับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง
เพื่อจัดหาอุปกรณ์อะไหล่และ/หรื อให้บริ การซ่ อมบํารุ งโรงไฟฟ้าในราคา
ตามที่กาํ หนดในสัญญาเป็ นสกุลเงินยูโร สัญญาดังกล่าวจะสิ้ นสุ ดภายในหรื อ
ก่อน 12 ปี ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
32.1.9.5 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาบริ การระยะยาวลงวันที่ 24 ธัน วาคม 2553 กับ
บริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ งเพื่อจัดหาอุปกรณ์อะไหล่และให้บริ การซ่ อมบํารุ ง
โรงไฟฟ้ าโครงการระยะที่ 5 ในราคาตามที่ ก ําหนดในสั ญญาเป็ นสกุ ลเงิ นยูโร
สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 12 ปี หรื อก่อนหน้านั้นขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
สัญญา
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32.1.9.6 เมื่ อวันที่ 2 เมษายน 2555 บริ ษทั โกลว์ เอสพี พี 11 จํากัด ได้ลงนามในสัญญา
จัดหาอุปกรณ์อะไหล่และบริ การบํารุ งรักษาระยะยาวกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ ง
เพื่อจัดหาอุปกรณ์อะไหล่พร้อมทั้งให้บริ การการบํารุ งรักษาเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้า
กังหันก๊าซและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สัญญาดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาซึ่ งกําหนด
ตามจํานวนชัว่ โมงการทํางานของเครื่ องจักรและจํานวนครั้งของการตรวจสอบใหญ่
ตามที่ระบุในสัญญา โดยเริ่ มในเดือนเมษายน 2555 มูลค่าของสัญญาประกอบด้วย
อัตราคงที่เป็ นเงินบาทต่อเดือน และอัตราผันแปรทั้งที่เป็ นเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
และเงินบาทตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งจะมีการปรับราคาตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้
ในสัญญา
32.1.9.7 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด ได้ลงนามในสัญญา
บริ การระยะยาวกับ กฟผ. เพื่อให้ กฟผ. บริ การทดสอบโรงไฟฟ้าประจําปี เป็ นเวลา
7 ปี โดยมีค่าบริ การจ่ายรายปี จํานวน 1.6 ล้านบาท ปรับเพิ่มทุกปี ในอัตราร้อยละ 3
32.1.9.8 เมื่ อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 12 จํากัด ได้ลงนามในสัญญา
บริ การกับบริ ษทั ในประเทศแห่ งหนึ่ งและบริ ษทั ในต่างประเทศอีกแห่ งหนึ่ ง
เพื่อจัดหาอะไหล่พร้อมทั้งให้บริ การการบํารุ งรักษาโรงไฟฟ้า ในราคาตามที่กาํ หนด
ในสัญญาเป็ นสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาประมาณ 10 ปี
หรื อก่อนหน้านั้นขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
เนื่ องจากการโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 12 จํากัด สิ ทธิ และ
ข้อตกลงภายใต้สัญญาต่างๆ ทั้งหมดได้ถูกโอนให้แก่บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
ภายใต้สัญญาโอนสิ ทธิ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
32.1.9.9 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
และบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาให้บริ การบํารุ งรักษาโครงสร้างสําหรับวางท่อ
และการบริ หารจั ด การระบบการวางท่ อ กั บ บริ ษั ท ในประเทศแห่ งหนึ่ ง
โดยให้บริ การนับจากวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2571 โดยมี
ค่าบริ การจ่ายทุกหกเดือนจํานวน 7 ล้านบาท ซึ่ งมีการปรับราคาเพิ่มทุกปี ตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาโดยไม่เกินอัตราร้อยละ 5
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32.1.9.10 เมื่ อวันที่ 24 สิ งหาคม 2558 บริ ษ ทั ไฟฟ้ า ห้วยเหาะ จํากัด (“HHPC”) ได้ท าํ
สั ญญาบริ การซ่ อมบํารุ งสถานี ไฟฟ้ าย่อยขนาด 230 kV (“MSA”) กับ กฟผ.
โดยกฟผ.ได้ตกลงจะให้บริ การการซ่ อมบํารุ งที่ เป็ นมาตรการป้ องกันรวมถึง
มาตรการแก้ไข หรื อพร้อมให้บริ การทันทีเมื่อเรี ยกหา ในการซ่อมบํารุ งสถานี
ไฟฟ้ าย่อย และระบบสายส่ งกระแสไฟฟ้ าขนาด 230 kV เป็ นระยะเวลา 6 ปี
จํานวนเงินรวมประมาณ 14.3 ล้านบาท ซึ่ งกําหนดให้ HHPC ชําระค่าบริ การ
เป็ นรายปี โดยคํานวณจากงานที่ทาํ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
32.1.9.11 ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2559 และ 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยมี ภาระผู กพันที่
เกี่ยวเนื่องกับสัญญาบริ การอื่นๆ จํานวนเงินรวมประมาณ 232.6 ล้านบาท และ
246.5 ล้านบาท ตามลําดับ
32.1.10 การซื้ออะไหล่
32.1.10.1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสี่ แห่ งได้ทาํ สัญญา Supply of Gas
Turbine Air Inlet Filtration Products Agreement กับบริ ษ ัทในประเทศแห่ งหนึ่ ง
เพื่อจัดหาอุปกรณ์อะไหล่สาํ หรับเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าชเป็ นจํานวนเงินรวม
ประมาณ 45.9 ล้านบาท โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี และสามารถต่ออายุ
สัญญาได้อีก 2 ปี ตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
2558 ภาระผูกพันคงเหลือมีจาํ นวนเงินรวมประมาณ 25.8 ล้านบาท และ 34.2
ล้านบาท ตามลําดับ
32.1.10.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด มีภาระผูกพันที่
เกี่ ยวเนื่ องกับการจัดซื้ ออะไหล่ ภายใต้สัญญาจัดหาอะไหล่ และบริ การซ่ อมบํารุ ง
ระยะยาว (ดูหมายเหตุขอ้ 32.1.9.4) เป็ นจํานวนเงินรวม 0.01 ล้านยูโร และ 3.1
ล้านยูโร ตามลําดับ
32.1.11 สัญญาสัมปทาน
จากการที่บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด ได้รับสิ ทธิ ต่างๆ สัญญาเช่าระยะยาว ใบอนุญาต และ
สิ ทธิ ประโยชน์ อื่ นๆทั้งหมดภายใต้สั ญญา Build Operate and Transfer Agreement (“BOT”)
บริ ษ ัท ไฟฟ้ า ห้ ว ยเหาะ จํากัด จะต้อ งจ่ า ยค่ าสั ม ปทานให้ แ ก่ รั ฐ บาลของสาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาวรายไตรมาสภายใน 90 วันนับจากวันสิ้ นไตรมาส โดยจ่ายเป็ น
เงินบาท ดอลลาร์ สหรัฐฯ และกีบ ในอัตราร้ อยละ 3.15 สําหรับ 7 ปี แรกของการดําเนิ นการ
เชิ งพาณิ ชย์ และอัตราร้ อยละ 7.2 สําหรั บระยะเวลาหลังจากนั้นของรายได้จากการขาย
ภายใต้สญ
ั ญาซื้อขายไฟฟ้า
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32.1.12 สัญญาเงินกู้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ลงนามในสัญญาเงินกูส้ ําหรับเงินทุนหมุนเวียนกับสถาบันการเงิน
หลายแห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม จํานวนที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้มีรายละเอียดดังนี้
2559

2558

อัตราดอกเบีย้

หน่ วย : ล้าน
อายุสัญญา

วันที่ทําสั ญญา

สกุลเงิน

บริษทั (1)
27 มิถุนายน 2555

บาท

1,000.0

บริษทั (1)
16 กรกฎาคม 2555

บาท

500.0

500.0 BIBOR + อัตราร้อยละ
คงที่ต่อปี

1 ปี ต่ออายุอตั โนมัติ
ตามดุลพินิจของผูใ้ ห้กู้

-

600.0 THBFIX + อัตราร้อยละ
คงที่ต่อปี

11 ปี

บริษทั เก็คโค่-วัน จํากัด( 2 )
30 มิถุนายน 2554
บาท

780.1

2 ปี ต่ออายุอตั โนมัติ

22 กรกฎาคม 2554

700.0

205.0 BIBOR + อัตราร้อยละ
คงที่ต่อปี
700.0 BIBOR + อัตราร้อยละ
คงที่ต่อปี

1,000.0 BIBOR + อัตราร้อยละ 1 ปี ต่ออายุอตั โนมัติ
คงที่ต่อปี
ตามดุลพินิจของผูใ้ ห้กู้
บริษทั โกลว์ เอสพีพ ี 1 จํากัด บริษทั โกลว์ เอสพีพ ี 2 จํากัด บริษทั โกลว์ เอสพีพ ี 3 จํากัด บริษัท โกลว์ เอสพีพ ี 11 จํากัด และ

บริษทั โกลว์ ไอพีพ ี จํากัด( 2 )
8 พฤษภาคม 2550 บาท
(สัญญาแก้ไข
เพิ่มเติมลงวันที่
14 พฤษภาคม
2556)

บาท

บริษทั ไฟฟ้ า ห้ วยเหาะ จํากัด ( 2 )
15 มกราคม 2558 ดอลลาร์
สหรัฐฯ

2.0

2.0 LIBOR + อัตราร้อยละ
คงที่ต่อปี

1 ปี ต่ออายุอตั โนมัติ

15 ธันวาคม 2566

(1)

สัญญาเงินกูส้ าํ หรับเงินทุนหมุนเวียนเป็ นประเภทไม่มีหลักประกัน

(2)

สัญญาเงินกูส้ าํ หรับเงินทุนหมุนเวียนเป็ นประเภทมีหลักประกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 19)

บริ ษทั โกลว์ ไอพี พี จํากัด ได้ยกเลิกข้อผูกพันในเงินทุ นหมุ นเวียนทั้งจํานวนเมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2559
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32.1.13 สัญญาซื้อขายหุน้
เมื่ อวันที่ 20 เมษายน 2558 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้น
เพื่อซื้อหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั แห่งหนึ่งซึ่งลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โดยบริ ษทั
ได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้ อหุ ้นจํานวน 15 ล้านบาท และได้บนั ทึกเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อหุ ้น
ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินจ่ายล่วงหน้าดังกล่าวได้ถูกจัดประเภทรายการโดยรวมอยู่ใน
เงินจ่ายล่วงหน้าภายใต้บญ
ั ชีลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นเนื่ องจากการซื้ อขายหุ ้นจะเกิดขึ้น
ภายใน 1 ปี จากวันที่ในงบการเงิน สําหรับจํานวนเงินส่ วนที่เหลือจะจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในสัญญา
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังไม่มีการโอนหุน้ ของบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น
32.2

หนังสื อคํ้าประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม มี หนังสื อคํ้าประกันที่ ออกโดยธนาคารหลายแห่ งในนามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางการปฏิบตั ิบางประการตามธุ รกิจปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท
บริ ษทั
บริ ษทั
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด (1)
บริ ษทั ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จํากัด (2)

สกุลเงิน
บาท
ยูโร
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ดอลลาร์สหรัฐฯ

2559
529.8
199.3
248.1
500.6
422.1
11.3
38.5
3.0

หน่ วย : ล้ าน
2558
529.5
1.8
199.3
248.1
500.5
429.3
9.4
38.5
3.0

(1)

หนังสื อคํ้าประกันของบริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด คํ้าประกันโดยบริ ษทั ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 65

(2)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 บริ ษทั ได้ออกหนังสื อคํ้าประกันจํานวนเงินไม่เกิน 3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ให้แก่ธนาคารแห่ งหนึ่ งเพื่อคํ้าประกันภาระหนี้ สินของบริ ษทั ไฟฟ้ า ห้วยเหาะ จํากัด แก่ กฟผ. ภายใต้
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

32.3

เลตเตอร์ออฟเครดิต
ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2559 และ 2558 มี เลตเตอร์ ออฟเครดิ ตที่ ออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั เก็คโค่ -วัน จํากัด ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการซื้ อถ่ านหิ นจํานวนเงิ นรวม 3.4 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐฯ
และ 19.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลําดับ
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33. การจัดประเภทรายการใหม่
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกูร้ อตัดบัญชีซ่ ึ งเดิมได้แสดงรวมอยูใ่ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจํานวนเงิน 304.5 ล้านบาท
และ 9.4 ล้านบาท ตามลําดับ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่โดยนํามาแสดงสุ ทธิ กบั เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี และเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดประเภทรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 (ดูหมายเหตุขอ้ 19)
34. การอนุมตั งิ บการเงิน
ผูบ้ ริ หารด้านการเงินของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

