รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอคณะกรรมการ
บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
และงบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ รวมและงบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การสํา หรั บ งวดสามเดื อ น
และงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
และงบกระแสเงินสดรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง “งบการเงินระหว่างกาล” ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถ
ได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit

ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
-2-

ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 34 เรื่ อง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
โดยที่มิใช่เป็ นการเปลี่ยนแปลงข้อสรุ ป บริ ษทั โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยได้นาํ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง “การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่ า
หรื อไม่” มาใช้เป็ นครั้งแรก โดยมีผลกระทบตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2.2

กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

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

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
ณ วันที่
หมายเหตุ

ณ วันที่

30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว

4
5

6,940,646
1,336,315

4,870,648
889,157

277,214
-

721,407
-

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ

6
17

12,906,290
4,668,768

12,999,297
5,521,687

3,416,193
2,818,724
784,745

2,793,616
3,471,824
1,224,078

1,023,551
26,875,570

1,165,546
25,446,335

752,232
8,049,108

880,617
9,091,542

7

4,921,561

-

-

-

8

-

-

646
1,500
87,894,937
357,147
2,683,165
95,858,956

739
1,500
97,300,772
272,305
1,984,264
99,559,580

29,155,196
1,500
3,720,000
28,351,033
16,164
368,207
61,612,100

28,635,196
1,500
4,677,000
28,927,667
15,222
408,614
62,665,199

122,734,526

125,005,915

69,661,208

71,756,741

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

17
2.2
14
9

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
ณ วันที่

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
ณ วันที่

หมายเหตุ 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หุ ้นกูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

10
11

600,000
7,338,492

9,858,446

600,000
2,872,733

2,868,136

12

7,827
11,051,073

9,210
9,269,196

2,657
7,955,486

2,029
6,178,779

1,499,523
1,432,900

1,432,900

1,499,523
1,844,058
-

106,000
-

204,349
370,575

269,126
338,424

29,469
91,066

77,278
106,491

373,980
22,878,719

371,166
21,548,468

82,542
14,977,534

113,388
9,452,101

14,662
27,783,728
17,531,794
1,470,366
1,018,702
131,390
613,483
48,564,125
71,442,844

20,706
34,008,540
19,026,909
1,537,454
931,468
111,286
561,349
56,197,712
77,746,180

2,691
6,691,456
17,531,794
337,762
16,404
541,375
25,121,482
40,099,016

4,831
11,088,720
19,026,909
325,919
16,247
517,764
30,980,390
40,432,491

13
17

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอนําส่ ง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุ ้นกู้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

12
13
17
14
15

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน 2557

31 ธันวาคม 2556

30 กันยายน 2557

31 ธันวาคม 2556

14,828,650

14,828,650

14,828,650

14,828,650

14,628,650

14,628,650

14,628,650

14,628,650

2,935,427

2,935,427

4,786,987

4,786,987

1,598,287
24,948,473
-522,190
43,588,647
7,703,035
51,291,682

1,598,287
21,915,337
-501,398
40,576,303
6,683,432
47,259,735

1,598,287
8,547,223
1,045
29,562,192
29,562,192

1,598,287
10,310,326
31,324,250
31,324,250

122,734,526

125,005,915

69,661,208

71,756,741

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 1,482,865,035 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 1,462,865,035 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2557

14

กําไรสํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

2556

17,477,598
243,564
-13,819,986
3,901,176
46,641
11,712
10,301
-177,478
-1,424
-836,907
-40
2,953,981
-209,507
2,744,474

17,646,672
-14,217,493
3,429,179
14,160
19,147
-135,452
-1,822
-147,766
-844,893
-26
2,332,527
-258,632
2,073,895

6,768,991
-5,365,458
1,403,533
4,050
88,247
93,315
13,173
-103,529
-1,424
-470,058
1,027,307
-49,861
977,446

6,204,445
-4,937,824
1,266,621
119,017
572,904
13,123
-74,205
-1,822
-2,354
-416,861
1,476,423
-55,942
1,420,481

-3,726
-3,726
2,740,748

12,445
12,445
2,086,340

977,446

1,420,481

2,316,789
427,685
2,744,474

1,922,580
151,315
2,073,895

977,446
977,446

1,420,481
1,420,481

2,314,283
426,465
2,740,748

1,930,950
155,390
2,086,340

977,446
977,446

1,420,481
1,420,481

การแบ่ งปันกําไร

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

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

บาท

1.58

1.31

0.67

0.97

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํ้าหนัก

หุ้น

1,462,865,035

1,462,865,035

1,462,865,035

1,462,865,035

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
งบการเงินรวม
2557
2556

หมายเหตุ

รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

7

14

กําไรสํ าหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับงวด - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

54,532,770
1,031,585
-43,257,220
12,307,135
252,147
39,257
3,150
205,864
-533,898
-4,726
-2,554,153
-93
9,714,683
-814,491
8,900,192

51,899,034
-41,785,579
10,113,455
55,208
2,700
158,571
-507,065
-6,241
-319,593
-2,564,745
-77
6,932,213
-825,219
6,106,994

19,469,845
-15,648,208
3,821,637
10,917
295,454
343,965
59,088
-295,304
-4,726
-1,400,750
2,830,281
-198,937
2,631,344

18,489,249
-14,796,476
3,692,773
369,361
845,112
77,817
-281,057
-6,241
-7,661
-1,270,320
3,419,784
-196,324
3,223,460

-22,095

42,633

-

-

-6,239
-28,334
8,871,858

42,633
6,149,627

1,045
1,045
2,632,389

3,223,460

7,427,583
1,472,609
8,900,192

5,632,054
474,940
6,106,994

2,631,344
2,631,344

3,223,460
3,223,460

7,406,791
1,465,067
8,871,858

5,660,725
488,902
6,149,627

2,632,389
2,632,389

3,223,460
3,223,460

5.08

3.85

1.80

2.20

การแบ่ งปันกําไร

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

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

บาท

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํ้าหนัก

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ส่ วนเกินทุน
ผลต่ างของอัตรา ผลกําไร (ขาดทุน)
รวม
กําไรสะสม
จากการรวมธุรกิจ แลกเปลี่ยนจาก จากการประมาณ องค์ประกอบอื่น
ส่ วนได้ เสี ย
ทุนที่ออกและ ส่ วนเกิน
จัดสรรแล้ ว
ภายใต้
การแปลงค่า การตามหลักคณิต ของส่ วนของ รวมส่ วนของ ที่ไม่ มีอํานาจ
หมายเหตุ ชําระแล้ ว มูลค่าหุ้นสามัญ ทุนสํ ารองตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร การควบคุมเดียวกัน งบการเงิน
ศาสตร์ ประกันภัย
ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทใหญ่
ควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามที่รายงานไว้ เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ปรั บปรุ งใหม่
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายแก่ผไู้ ม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายแก่ผไู้ ม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
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รวม
ส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

14,628,650
-

2,935,427
-

1,598,287
-

18,192,139
-343,155

(369,521)
-

(204,019)
-

-

(573,540)
-

36,780,963
-343,155

6,166,627
-61,547

42,947,590
-404,702

14,628,650
-

2,935,427
-

1,598,287
-

17,848,984
-3,148,086
-

-369,521
-

-204,019
-

-

-573,540
-

36,437,808
-3,148,086
-

6,105,080
-79,291

42,542,888
-3,148,086
-79,291

14,628,650

2,935,427

1,598,287

5,632,054
20,332,952

-369,521

28,671
-175,348

-

28,671
-544,869

5,660,725
38,950,447

488,902
6,514,691

6,149,627
45,465,138

14,628,650
-

2,935,427
-

1,598,287
-

21,915,337
-4,394,447
-

(369,521)
-

-131,877
-

-

-501,398
-

40,576,303
-4,394,447
-

6,683,432
-445,464

47,259,735
-4,394,447
-445,464

14,628,650

2,935,427

1,598,287

7,427,583
24,948,473

-369,521

-14,859
-146,736

-5,933
-5,933

-20,792
-522,190

7,406,791
43,588,647

1,465,067
7,703,035

8,871,858
51,291,682

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรเบ็ดเสร็จอืน่
กําไรสะสม
หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อกและ

ส่ วนเกิน

จัดสรรแล้ ว

ชําระแล้ ว

มูลค่ าหุ้นสามัญ

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย

14,628,650

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ตามทีร่ ายงานไว้ เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

14,628,650

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - ปรับปรุงใหม่

4,786,987
4,786,987

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ผลกําไร

รวม

จากการประมาณ

องค์ ประกอบอืน่

การตามหลักคณิต

ของส่ วนของ

รวมส่ วนของ

ศาสตร์ ประกันภัย

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

1,598,287

8,764,741

-

-

29,778,665

-

-180,237

-

-

-180,237

1,598,287

8,584,504

-

-

29,598,428

เงินปันผลจ่าย

-

-

-

-3,148,086

-

-

-3,148,086

กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556

-

-

-

3,223,460

-

-

3,223,460

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

14,628,650

4,786,987

1,598,287

8,659,878

-

-

29,673,802

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

14,628,650

4,786,987

1,598,287

10,310,326

-

-

31,324,250

-

-

-4,394,447

เงินปันผลจ่าย
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวดสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
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-

-

-

-4,394,447

-

-

-

2,631,344

1,045

1,045

2,632,389

1,598,287

8,547,223

1,045

1,045

29,562,192

14,628,650

4,786,987

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
งบการเงินรวม
2557
2556

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

9,714,683

6,932,213

2,830,281

3,419,784

93
-3,150
3,041,744
532,076
4,408
15,915
-17,901
-186,426
-14,187
7,784
-769,949
2,468,932

77
-2,700
3,633,029
100,368
4,408
15
-1,572
72,577
-20,384
353,723
-49,852
7,783
-55,208
2,466,544

-343,965
1,167,986
41,661
4,408
14,267
-15,502
-566
7,784
-295,454
1,361,121

-845,112
1,117,066
38,536
4,408
-11,425
-271
-16,321
662
7,783
-369,361
1,224,724

14,794,022

13,441,021

4,772,021

4,570,473

1,729,681
370,491
46,752
-1,168

-3,762,133
-537,676
232,268
-12,041

-594,250
-43,095
44
(444)

205,621
-3,954
10
(202)

-2,522,952
32,151
2,814
8,354
2,595
14,462,740
767,869
-2,346,588
-983,588
11,900,433

-1,627,785
-14,306
70,031
7,702
19,749
7,816,830
51,318
-2,240,500
-1,456,161
4,171,487

-151,070
-15,425
-30,846
920
415
3,938,270
267,127
-1,177,499
-236,056
2,791,842

-781,333
-27,866
37,625
876
2,311
4,003,561
358,783
-1,112,180
-249,284
3,000,880

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินปั นผลรับ
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าตัดจําหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ ้นกูร้ อตัดบัญชี
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตัดจําหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากถ่านหิ น
รายได้รับรู้จากเงินรับล่วงหน้าค่าสิ ทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริ งจากการจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
ค่าตัดจําหน่ายส่ วนเกินจากสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ดอกเบี้ยรับ/ รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอนําส่ ง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
งบการเงินรวม
2557
2556

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

บัญชีเงินฝากเพือ่ จ่ายคืนหนี้/ เพือ่ ซ่อมบํารุ งเพิม่ ขึ้น
เงินลงทุนชัว่ คราวเพิม่ ขึ้น
รับคืนเงินให้กยู้ มื จากบริ ษทั ย่อย
จ่ายเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย/ บริ ษทั อื่น
เงินสดจ่ายสําหรับค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากค่าสิ ทธิการให้ใช้สินทรัพย์ระยะยาว
เงินสดจ่ายค่าสิ ทธิการใช้สินทรัพย์ระยะยาว
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

-458,624
-310,775
-1,838
-465
2,700
3,150
(1,047,375) (1,244,505)
7,957
1,788
22,596
60,053
-810
-1,443,656 -1,522,492

2,125,100
-515,000
-520,000
343,965
-146,163
104
34,675
-810
1,321,871

1,783,000
-849,724
245,000
845,112
-419,962
2,135
1,605,561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รับเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ่ายเงินปั นผล
จ่ายเงินปั นผลแก่ผไู้ ม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

3,900,000
-3,300,000
(7,427)
(4,095,039)
(46,498)
(4,394,447)
(445,464)
-8,388,875

1,850,000
(4,350,000)
(7,661)
(4,487,595)
(192,529)
(3,148,086)
(79,291)
-10,415,162

3,200,000
-2,600,000
1,844,058
(106,000)
(1,512)
(2,500,000)
(4,394,447)
-4,557,901

1,850,000
(2,750,000)
350,000
(1,262)
(3,000,000)
(3,148,086)
-6,699,348

2,096
2,069,998
4,870,648
6,940,646

-5,295
-7,771,462
11,861,164
4,089,702

-5
-444,193
721,407
277,214

13
-2,092,894
2,198,258
105,364

บริษทั โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
1. เกณฑ์ การจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่ างกาล
1.1 งบการเงิ นระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิ จการของบริ ษทั โกลว์ พลังงาน
จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ได้จดั ทําขึ้นในสกุลเงินบาทและเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34
เรื่ อง “งบการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยกําหนด
รู ปแบบการนําเสนองบการเงินระหว่างกาลตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน
2554 เรื่ อง “กําหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติม
ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
1.2 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลื อกเสนองบการเงิ นระหว่างกาลในรู ปแบบย่อ ดังนั้นข้อมูลทางการเงิ น
บางประการซึ่ งแสดงอยู่ในงบการเงินประจําปี ที่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มิได้นาํ มาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่ องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงิน
ระหว่างกาลแบบย่อ ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อดังกล่าวข้างต้น จึงควรอ่านประกอบกับ
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว
ผลการดําเนิ นงานสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 ไม่จาํ เป็ นต้องบ่งชี้ ให้เห็น
การคาดการณ์ผลการดําเนินงานเต็มปี
1.3 ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้อง
อาศัยดุลยพินิจในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี้สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจ
เกิ ดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้ และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึ งแม้ว่า
การประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
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1.4 งบการเงินระหว่างกาลรวมได้รวมรายการบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหลังจากตัดรายการระหว่างกัน
ซึ่งมีสดั ส่ วนการถือหุ น้ ในอัตราร้อยละดังต่อไปนี้
อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2557
2556
ถือหุ้นโดยบริษัท
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

ถือหุ้นโดยบริษัท โกลว์ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั ห้วยเหาะ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จํากัด

100
95
55
49

100
95
55
49

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

65
100

65
100

25

25

ถือหุ้นโดยบริษัท ห้ วยเหาะไทย จํากัด
บริ ษทั ห้วยเหาะ พาวเวอร์ จํากัด
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2. นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
2.1 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้ใ ช้น โยบายการบัญ ชี แ ละวิ ธี ก ารคํา นวณในงบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้
เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยกเว้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุ งใหม่ที่กล่าวไว้ในหมายเหตุขอ้ 2.2.4
2.2 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุ งใหม่มาถือปฏิบตั ิ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ออกใหม่และ
ปรับปรุ งใหม่ซ่ ึงออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป โดยการถื อปฏิ บตั ิ ดังกล่ าวไม่ มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินระหว่างกาลรวมของบริ ษทั ยกเว้นการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 เรื่ อง “การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่”
2.2.1

การนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 มาใช้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ให้พิจารณาว่าข้อตกลงเป็ นสัญญาเช่า
หรื อมีสญ
ั ญาเช่าเป็ นส่ วนประกอบจากเนื้อหาของข้อตกลงหากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. การปฏิบตั ิตามข้อตกลงดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั การใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง และ
2. ข้อตกลงดังกล่าวเป็ นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์น้ นั
โดยสัญญาที่เข้าข่ายดังกล่าวจะต้องพิจารณาการจัดประเภทของสัญญาตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้พิจารณาว่าสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าระหว่างบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยได้เข้าเงื่อนไขตามการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับดังกล่าวทําให้เป็ นสัญญาเช่าและบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด อยู่ในฐานะผูใ้ ห้เช่า
และจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เนื่องจากได้โอนความเสี่ ยง
และประโยชน์เกือบทั้งหมดให้แก่ผเู ้ ช่า
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2.2.2 ผลกระทบต่องบการเงินระหว่างกาลรวม
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยได้ประเมิ นผลกระทบข้างต้นโดยมี ขอ้ สรุ ปว่าไม่ มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินระหว่างกาลรวม ดังนั้นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีแทนที่
จะต้องใช้วิธีปรับปรุ งย้อนหลังโดยมีผลกระทบต่องบการเงินระหว่างกาลรวมดังนี้
หน่ วย : พันบาท
ณ วันที่
ผลกระทบจาก เพิม่ ขึน้ /(ลดลง) ณ วันที่และ
1 มกราคม 2557 การนําการตีความ ในระหว่ างงวด สํ าหรับงวด
มาตรฐานการรายงาน
เก้ าเดือนสิ้นสุ ด
ทางการเงินฉบับที่ 4
วันที่ 30 กันยายน
มาใช้
2557
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรสะสม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน

97,300,772
1,984,264
931,468
21,915,337
6,683,432

6,875,313
(7,625,336)
1,126,139
75,223
285,849
15,044

(956,615)
(1,780,499)
(427,238)
12,011
2,747,287
1,004,559

5,918,698
87,894,937
2,683,165
1,018,702
24,948,473
7,703,035

-

300,893

730,692

1,031,585

ทั้งนี้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ปรับปรุ งรายการดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 จึงมีผล
ทําให้รายการในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 ได้รวมรายการปรับปรุ ง
ดังกล่าวไว้แล้ว
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2.2.3

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลทางการเงินบางส่ วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ าข้างต้นเปรี ยบเทียบก่อนและ
หลังจากการนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 มาใช้สาํ หรับงวดสามเดือน
และเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 แสดงดังนี้
หลังการนําการตีความ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 4 มาใช้
(ไม่ รวมผลกระทบจากการ
นํามาใช้ เป็ นครั้งแรก)
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่า
การเงินรับล่วงหน้า
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรสะสม
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2557
รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขาย
รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
กําไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไรส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

5,918,698

หน่ วย : พันบาท
ก่ อนการนําการตีความ ส่ วนแตกต่ าง
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 4 มาใช้

-

5,918,698

(89,571)
806,491
65,509
827,853
43,571

7,052,735
1,447,729
76,196

(89,571)
(7,052,735)
806,491
65,509
(619,876)
(32,625)

243,564
46,910
290,474
275,951

522,669
(84,318)
438,351
416,434

(522,669)
243,564
84,318
46,910
(147,877)
(140,483)

14,523
0.19

21,917
0.29

(7,394)
(0.10)
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หลังการนําการตีความ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 4 มาใช้
(ไม่ รวมผลกระทบจากการ
นํามาใช้ เป็ นครั้งแรก)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2557
รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขาย
รายได้ภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ
กําไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กําไรส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

หน่ วย : พันบาท
ก่ อนการนําการตีความ ส่ วนแตกต่ าง
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 4 มาใช้

730,692
140,732
871,424
827,853

1,776,878
(252,953)
1,523,925
1,447,729

(1,776,878)
730,692
252,953
140,732
(652,501)
(619,876)

43,571
0.57

76,196
0.99

(32,625)
(0.42)

2.2.4 นโยบายการบัญชีใหม่ที่เกี่ยวข้อง
จากผลกระทบการนําการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 มาใช้ขา้ งต้น สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ าระหว่างบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด และการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยได้เข้า
เงื่อนไขเป็ นสัญญาเช่าและได้มีการจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
มีนโยบายการบัญชีใหม่ดงั นี้
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามจํานวนเงินลงทุนสุ ทธิในสัญญาเช่า
- การรับรู ้รายได้
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินรับรู ้โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดระยะเวลา
ของสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินที่รับรู ้แล้วแต่ยงั ไม่ได้เรี ยกเก็บจะแสดงไว้เป็ นรายได้
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินค้างรับ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินที่ยงั ไม่รับรู ้แต่ได้เรี ยกเก็บแล้วจะแสดงไว้เป็ นรายได้
ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินรับล่วงหน้า
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2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 35/2557 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่ อง
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม 2557 เป็ นต้นไป เพื่อใช้แทนแม่บทการบัญชี (ปรับปรุ ง 2552)
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะนํากรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2557) มาถือปฏิบตั ิกบั
งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวดที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ผบู ้ ริ หารได้ประเมินแล้วว่าไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
3. ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวรสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้

เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรยกมา
บวก ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
หัก เงินสดจ่าย
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์ถาวรยกไป

งบการเงินรวม
2557
2556
1,710,648
2,203,035
959,848
617,682

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
35,106
166,560
123,295
320,051

(15,781)
(1,047,375)
1,607,340

(27)
(146,163)
12,211

27,727
(1,244,505)
(10,075)
1,593,864

307
(419,962)
(2,310)
64,646

4. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
1,105
1,071
46
46
263,562
113,596
128
181
6,675,979
4,755,981
277,040
721,180
6,940,646
4,870,648
277,214
721,407
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บัญชีเงินฝากธนาคารของบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด และบริ ษทั ห้วยเหาะ พาวเวอร์ จํากัด จํานวนรวม 6,527.8 ล้านบาท และ 3,147.4
ล้านบาท ตามลําดับ ได้วางไว้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เงินที่ได้
วางไว้เป็ นหลักประกันดังกล่าวสามารถเบิกถอนตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกูเ้ พื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษทั ย่อยได้ (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
5. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชัว่ คราว ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจํา

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
1,201,442
755,008
134,873
134,149
1,336,315
889,157
-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด จํานวน
1,201.4 ล้านบาท และ 755.0 ล้านบาท ตามลําดับ ได้วางไว้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
โดยมีขอ้ จํากัดในการใช้คือเพื่อจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี และจ่ายค่าซ่อมบํารุ งใหญ่
(ดูหมายเหตุขอ้ 12)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากประจําของบริ ษทั ห้วยเหาะ พาวเวอร์ จํากัด
จํานวน 134.9 ล้านบาท และ 134.1 ล้านบาท ตามลําดับ ได้วางไว้เป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจาก
สถาบันการเงิน โดยมีขอ้ กําหนดให้เงินดังกล่าวสามารถเบิกถอนมาใช้ได้หากเงินกูย้ ืมมีจาํ นวนลดลงและ
ได้รับการอนุมตั ิจากผูใ้ ห้กู้ (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
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6. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

ลูกหนี้การค้าบริ ษทั อื่น
หัก สํารองส่ วนลดตามสัญญา
สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
รับล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินจ่ายล่วงหน้า(1)
เงินชดเชยความล่าช้าของการก่อสร้างค้างรับ(2)
(1)

17

9,862,125
(61,701)
9,800,424
9,800,424

7

997,137

7

(89,571)
87,315
11,302
3,491
110,377
325,305
1,660,510
12,906,290

17
17

10,509,682
(72,688)
10,436,994
10,436,994

2,863,893
(61,701)
2,802,192
516,349
3,318,541

2,639,042
(72,688)
2,566,354
108,214
2,674,568

-

-

-

401,501
4,830
1,411
209,008
267,057
1,678,496
12,999,297

-

29,390
2,155
33,265
1
41,859
12,378
2,793,616

402
1,650
61,587
6
30,683
3,324
3,416,193

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 3 จํากัด ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ของ
สัญญาซื้ อขายที่ดินลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556
สําหรับการซื้ อที่ดินจํานวน 19 ไร่ เป็ นจํานวนเงินรวม 43.5 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินมัดจําจํานวน 8.7
ล้านบาท แล้วเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 3 จํากัดได้ทาํ หนังสื อแจ้งไม่ซ้ื อที่ดินดังกล่าว
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแผนการลงทุนมีผลให้ถูกยึดเงินมัดจําร้อยละ 50 โดยบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 3 จํากัด
ได้ตดั จําหน่ายเงินมัดจําจํานวน 4.4 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 และได้รับคืนเงินมัดจําส่ วนที่เหลือจํานวน 4.3 ล้านบาท ในเดือน
กรกฎาคม 2557

(2)

เงิ นชดเชยความล่าช้าของการก่ อสร้ างค้างรั บเป็ นเงิ นชดเชยที่ บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด เรี ยกเก็บจาก
บริ ษทั ผูก้ ่อสร้างโรงไฟฟ้ า เพื่อชดเชยความเสี ยหายอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าล่าช้าตามเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญาก่อสร้าง บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด คาดว่าจะได้รับเงินชดเชยความล่าช้าดังกล่าวภายในปี 2557
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ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
ลูกหนี้การค้าบริ ษทั อื่น
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก สํารองส่ วนลดตามสัญญา
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมลูกหนี้การค้า
(3)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

9,768,836

10,424,220

2,816,007

2,598,119

43,589
1,360
657
47,683 (3)
9,862,125
(61,701)
9,800,424

36,404
648
879
47,531(3)
10,509,682
(72,688)
10,436,994

43,423
157
322
3,984
2,863,893
(61,701)
2,802,192

36,172
198
353
4,200
2,639,042
(72,688)
2,566,354

9,800,424

10,436,994

516,349
3,318,541

108,214
2,674,568

ยอดลูกหนี้การค้าค้างชําระเกินกว่า 12 เดือนในงบการเงินรวมข้างต้น เป็ นหนี้คา้ งชําระจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่ งประเทศไทย (กฟผ.) จํานวน 40.6 ล้านบาท ตามที่บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด ได้รับหนังสื อลงวันที่
5 เมษายน 2554 จากคณะอนุญาโตตุลาการแจ้งการชนะคดี จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 กฟผ. ยังไม่มี
การชําระเงินจํานวนนี้ และบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด อยูร่ ะหว่างดําเนินการเพื่อเรี ยกเก็บเงินจํานวนดังกล่าว
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7. ลูกหนีต้ ามสั ญญาเช่ าการเงิน
จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ลูกหนี้จะต้องจ่ายตามมูลค่าปัจจุบนั สําหรับสัญญาเช่าการเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
ระยะเวลาที่ไม่เกินหนึ่งปี
1,746,266
ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปี และไม่เกินห้าปี
4,237,861
ระยะเวลาที่เกินกว่าห้าปี
4,814,393
10,798,520
หัก ดอกเบี้ยรับตั้งพัก
(4,969,393)
มูลค่าปั จจุบนั ขั้นตํ่าที่ลกู หนี้จะต้องจ่าย
5,829,127
หัก ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
(997,137)
บวก รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่า
การเงินรับล่วงหน้า(1)
89,571
4,921,561
(1)

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
-

-

-

-

การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินรับล่วงหน้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงินที่รับรู้
1,031,585
หัก ผลกระทบจากการนําการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 มาใช้
(300,893)
หัก เงินที่เรี ยกเก็บตามสัญญา
ในส่ วนของรายได้ดอกเบี้ย
(820,263)
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่า
การเงินรับล่วงหน้า
(89,571)
-

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
-

-

-

-

-

-

-

- 12 -

8. เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่ งบันทึกโดยใช้ราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี้
ชื่อบริษัท

ทุนทีช่ ําระแล้ว

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

สั ดส่ วน
เงินลงทุน (%)
100
100
100
100
100

30 กันยายน
2557
7,114,824
4,941,535
7,379,375
7,565,000
2,154,462
29,155,196

หน่ วย : พันบาท
31 ธันวาคม
2556
7,114,824
4,941,535
7,379,375
7,565,000
1,634,462
28,635,196

การเพิม่ ทุน
เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด ได้มีมติอนุมตั ิให้
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็ น 1,520 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญใหม่จาํ นวน 52 ล้านหุ ้น
ในราคาตามมูลค่าหุ ้นละ 10 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 520 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายค่าหุ ้นเพิ่มทุนเมื่อวันที่
27 สิ งหาคม 2557 โดยบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่
1 กันยายน 2557
การจ่ ายเงินปันผล
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2557 ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จํากัด
บริ ษทั โกลว์ จํากัด

วันทีป่ ระชุม
คณะกรรมการ
23 เมษายน 2557
8 สิ งหาคม 2557
14 สิ งหาคม 2557

บาทต่ อหุ้น
0.983
0.660
0.212

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
1,142.6
34.8
93.3

วันทีจ่ ่ ายเงินปันผล
2 พฤษภาคม 2557
25 สิ งหาคม 2557
27 สิ งหาคม 2557

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ห้วยเหาะ พาวเวอร์ จํากัด ได้จ่ายเงินปั นผลตามข้อตกลงและเงินปันผล
ส่ วนเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นจํานวนเงินรวม 4.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายจากเงินสดส่ วนเกิน
ซึ่งเป็ นไปตามสัญญาแนบท้ายสัญญาผูถ้ ือหุ น้
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เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ของบริ ษทั ย่อยได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลประจําปี
สําหรับปี 2556 เงินปั นผลดังกล่าวประกอบด้วยเงินปั นผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วและเงินปั นผลที่จะจ่าย
เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
บริ ษทั โกลว์ 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 11 จํากัด
บริ ษทั ห้วยเหาะไทย จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

วันทีป่ ระชุม
บาทต่ อหุ้น
คณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น
5 สิ งหาคม 2556
0.41
5 สิ งหาคม 2556
0.21
11 พฤศจิกายน 2556
2.15
21 เมษายน 2557 *
0.11
5 สิ งหาคม 2556
0.70
21 เมษายน 2557 *
0.23
5 สิ งหาคม 2556
3.00
14 สิ งหาคม 2556
0.65
11 พฤศจิกายน 2556
3.50
21 เมษายน 2557 *
0.27

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
180.5
92.4
946.4
48.4
150.5
49.5
300.0
34.3
997.5
199.1

วันทีจ่ ่ ายเงินปันผล
13 สิ งหาคม 2556
4 กันยายน 2556
20 ธันวาคม 2556
6 พฤษภาคม 2557
13 สิ งหาคม 2556
6 พฤษภาคม 2557
9 สิ งหาคม 2556
3 กันยายน 2556
20 ธันวาคม 2556
6 พฤษภาคม 2557

* วันที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
9. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
(1)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน
627,903
627,903
ค่าใช้จ่ายซ่อมบํารุ งรอตัดบัญชี
2.2
806,491
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ ทธิการใช้สินทรัพย์
ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
17
133,573
138,692
อื่นๆ
1,248,771
1,356,361
234,634
269,922
2,683,165
1,984,264
368,207
408,614
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(1)

สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยองได้ต้ งั ประเด็นในเรื่ องการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกําไรขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ า ซึ่ งบริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด (“GHECO1”)ได้มี
การหารื อกับเจ้าพนักงานและได้จดั ทําหนังสื อข้อหารื อประเด็นดังกล่าวไปยังกรมสรรพากร
ในเดือนเมษายน 2556 GHECO1ได้รับหนังสื อตอบข้อหารื อจากกรมสรรพากร โดยขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ให้ถือรวมเป็ นต้นทุนโรงไฟฟ้ าแต่กาํ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนให้นาํ มาเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลทันที โดย
GHECO1 ไม่เห็นด้วยกับผลตอบข้อหารื อของกรมสรรพากร อย่างไรก็ดีแม้ว่า GHECO1 ยังไม่ได้รับการประเมิน
ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากรแต่อย่างใด แต่ท้ งั นี้ ตามความเห็ นของที่ปรึ กษากฎหมายและภาษีถึง
ความเป็ นไปได้ในการทบทวนข้อกฎหมาย และการหาข้อยุติตอ้ งใช้เวลานานเนื่ องจากผลกระทบมีจาํ นวนเงินสู ง
ดังนั้นเพื่อเป็ นการระงับเงินเพิม่ ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากความล่าช้าในการหาข้อยุติในเรื่ องดังกล่าว คณะกรรมการ
ของ GHECO1 ตัดสิ นใจที่จะปรับปรุ งและยื่นแบบแสดงรายการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปี 2551 ถึง 2554
เพิ่มเติมและได้ชาํ ระค่าภาษีและเงินเพิ่มเป็ นจํานวนเงินรวม 627.9 ล้านบาท โดย GHECO1ได้บนั ทึกจํานวนเงิน
ดังกล่าวในบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืนภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
จากการที่ GHECO1ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายชําระภาษีตามหนังสื อตอบข้อหารื อข้างต้นจากกรมสรรพากร
เนื่ องจากมีความเป็ นไปได้ที่จะได้รับคืนเงินภาษีและเงินเพิ่มตามความเห็นของที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
GHECO1ได้แสดงความเห็นแย้งและยืน่ ขอคืนภาษีและเงินเพิ่มที่จ่ายไปดังกล่าว โดยในเดือนสิ งหาคม
และตุลาคม 2556 GHECO1ได้รับหนังสื อจากกรมสรรพากรในการแจ้งไม่คืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรั บปี 2551 และ 2552 ตามลําดับ ต่อมาเมื่ อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 GHECO1ได้ดาํ เนิ นการยื่นฟ้ อง
สําหรับการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลประจําปี 2551 และ 2552 ต่อศาลภาษีอากรกลาง
ต่อมา GHECO1 ได้รับหนังสื อจากกรมสรรพากรในการแจ้งไม่คืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2553
และ 2554 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ตามลําดับ และ GHECO1 ได้ดาํ เนินการยืน่
อุทธรณ์สาํ หรับการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2553 โดยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 GHECO1
ได้รับหนังสื อจากสํานักงานสรรพากรภาค 5 แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์คาํ สั่งไม่คืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับปี 2553 โดยยืนยันคําสั่งไม่คืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2553 ตามหนังสื อแจ้งไม่คืน
เงินภาษีเงินได้นิติบุคคลจากสํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยองลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่ง GHECO1
ไม่เห็ นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ดงั กล่าว และได้ดาํ เนิ นการยื่นฟ้ องขอคืนเงิ นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลและ
เงินเพิ่มเป็ นจํานวนเงินรวม 466.19 ล้านบาทต่อศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557
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เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ศาลภาษีอากรกลางได้อ่านคําพิพากษาคดีขอคืนเงินค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรับปี 2551 และ 2552 มูลหนี้ ภาษีอากรและเงินเพิ่มเป็ นจํานวนเงินรวม 129.56 ล้านบาท โดยได้วินิจฉัยให้
ยกฟ้ องจากอาศัยเหตุว่า GHECO1 ได้ทาํ การอุทธรณ์คาํ สั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ไปแล้ว และในขณะยื่นคําฟ้ องระยะเวลา 90 วันที่กฎหมายบัญญัติให้
หน่วยงานราชการต้องทําความเห็นทางปกครองภายในกําหนดเวลาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุ ดลง ดังนั้นจึงยัง
ไม่มีเหตุพิพาทที่ทาํ ให้ GHECO1 มีสิทธิ ฟ้อง ขณะนี้ GHECO1 อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมดําเนิ นการเพื่อ
ยืน่ ฟ้ องขอคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2551 และ2552 ต่อศาลภาษีอากรกลางต่อไป และกําลัง
พิจารณารวมการขอคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2554 ซึ่ งมีมูลหนี้ ภาษีอากรและเงินเพิ่มเป็ น
จํานวนเงินรวม 32.15 ล้านบาท เข้าเป็ นคดีเดียวกัน
10. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นคงเหลือจํานวน 600 ล้านบาทจากสถาบันการเงิน
ในประเทศแห่งหนึ่ง เงินกูย้ มื ดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
11. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
หมายเหตุ 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556
4,054,171
6,599,322
1,490,674
2,054,304
เจ้าหนี้การค้าบริ ษทั อื่น
17
619,709
216,788
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
17
29,955
28,639
51,025
55,819
เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,607,340
1,710,648
12,211
35,106
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
126,003
170,268
44,206
54,722
เจ้าหนี้อื่น
780,847
675,467
466,725
303,736
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
17
16,186
69
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
740,176
674,102
168,469
147,592
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
3,528
รายได้รับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 17
7,338,492
9,858,446
2,872,733
2,868,136
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12. เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาวของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
สกุลเงิน
บริษัท
1) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
บาท
2) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ดอลลาร์สหรัฐฯ
3) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ดอลลาร์สหรัฐฯ
4) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ดอลลาร์สหรัฐฯ
5) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 ดอลลาร์สหรัฐฯ
6) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553
บาท
7) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2553
บาท
8) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
บาท
9) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
บาท
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

วงเงิน

2,500,000

30 กันยายน 2557
ดอลลาร์ สหรัฐฯ บาท

หน่ วย : พัน
31 ธันวาคม 2556
ดอลลาร์ สหรัฐฯ บาท

-

2,500,000

-

2,500,000

65,737

65,737

2,137,511

65,737

2,165,995

66,670

66,670

2,167,848

66,670

2,196,736

99,465

99,465

3,234,214

99,465

3,277,312

46,358

46,358

1,507,369

46,358

1,527,456

1,600,000

-

1,600,000

-

1,600,000

1,000,000

-

-

-

1,000,000

2,000,000

-

1,000,000

-

2,000,000

1,000,000

-

500,000

-

1,000,000

14,646,942

17,267,499

(7,955,486)
6,691,456

(6,178,779)
11,088,720
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สกุลเงิน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
10) เงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้
ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2551
- เงินกูส้ กุลบาท
- เงินกูส้ กุลดอลลาร์สหรัฐฯ

วงเงิน

บาท
9,960,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ 460,000

บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
11) เงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิ ชย์
ในต่างประเทศ
ดอลลาร์สหรัฐฯ
12) เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ในต่างประเทศ (Tranche EIB) ดอลลาร์สหรัฐฯ

30 กันยายน 2557
บาท
ดอลลาร์ สหรัฐฯ

7,871,454
383,306 12,463,603

หน่ วย : พัน
31 ธันวาคม 2556
ดอลลาร์ สหรัฐฯ บาท

403,981

8,296,032
13,310,922

217,667

80,537

2,618,738

89,896

2,962,030

61,500

-

-

2,795

92,099

24,671

435,375
798,689
24,187,859
38,834,801

26,737

471,825
877,329
26,010,237
43,277,736

บริ ษทั ห้วยเหาะ พาวเวอร์ จํากัด
13) เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
หลายแห่งร่ วมกัน
- Tranche A
บาท
1,200,000
- Tranche B
ดอลลาร์สหรัฐฯ
68,000
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวของบริ ษทั ย่อย
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวในงบการเงินรวม
หัก เงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี ในงบการเงินรวม

(11,051,073)
27,783,728

(9,269,196)
34,008,540
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เงินกูย้ มื ของบริ ษทั
เงินกูย้ มื ทั้งหมดของบริ ษทั คํ้าประกันโดยบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
และบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด สัญญาเงินกูไ้ ด้กาํ หนดข้อปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการได้แก่
การดํารงมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น การดํารงอัตราส่ วนของหนี้ สินสุ ทธิ
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และการดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้
เงิ นกูย้ ืมสกุลดอลลาร์ สหรั ฐฯ ทั้งหมดของบริ ษทั ได้ถูกแลกเปลี่ยนเป็ นเงิ นกูย้ ืมสกุลบาท ภายใต้
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (ดูหมายเหตุขอ้ 18.2.1 และข้อ 18.3)
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูใ้ นข้อ 6) (ดูหมายเหตุขอ้ 18.3)
เงินกูย้ มื ของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
เงินกูย้ มื ทั้งหมดของบริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด มีการคํ้าประกันโดยการจดจํานองสิ่ งปลูกสร้างและจํานําเครื่ องจักร
บัญชีเงินฝากธนาคารส่ วนใหญ่ และหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด และการโอนสิ ทธิประโยชน์และ
ภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้สญ
ั ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
นอกจากนี้การจ่ายคืนเงินกูส้ กุลดอลลาร์สหรัฐฯและสกุลเงินบาทตามบัญชีเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้
(Debt Service Reserve Account) ได้มีการคํ้าประกันโดยบริ ษทั ในวงเงินคํ้าประกันไม่เกินร้อยละ 65
ของจํานวนเงินที่จะต้องสํารองไว้ในบัญชีเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้ ณ วันครบกําหนดจ่ายคืน
สัญญาเงินกูไ้ ด้กาํ หนดข้อปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการได้แก่ การดํารงอัตราส่ วนความสามารถ
ในการชําระหนี้ วันที่โครงการเริ่ มดําเนินการผลิตเชิงพาณิ ชย์ และการดํารงปริ มาณการจัดเก็บถ่านหิ น
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัดได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกู้ (ดูหมายเหตุขอ้ 18.3)
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
เงินกูย้ มื ทั้งหมดของบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด มีการคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
และจํานําเครื่ องจักร อุปกรณ์ท้ งั หมด เงินฝากสถาบันการเงินและเงินลงทุนชัว่ คราว และการโอนสิ ทธิ
ประโยชน์และภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นอกจากนี้ เงินกูย้ มื ดังกล่าว
ยังมีการคํ้าประกันโดยการจดจํานําหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด ซึ่งถือโดยบริ ษทั โกลว์ จํากัด
ร้อยละ 95 และผูถ้ ือหุน้ อื่นร้อยละ 5
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สัญญาเงินกูไ้ ด้กาํ หนดข้อปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น การดํารงอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ และระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็ จของ
โครงการ
สําหรับเงินกูย้ มื ในข้อ 11 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาคํ้าประกันเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้
สกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ (Dollar Debt Service Reserve Guarantee) กับตัวแทนหลักประกันในต่างประเทศ
(Offshore Collateral Agent) ซึ่ งเป็ นตัวแทนของเจ้าหนี้ เงินกูข้ องบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด เพื่อคํ้าประกัน
ให้มีการจ่ายคืนเงินกู้ (Accrual Scheduled Debt Service) เมื่อครบกําหนด ทั้งนี้ จาํ นวนวงเงินคํ้าประกัน
ดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนเงินฝากในบัญชีเงินสํารองเพื่อการชําระหนี้ (Relevant Debt
Service Reserve Account) ของบริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด ณ วันครบกําหนดชําระหนี้
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด ได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูย้ มื ในข้อ 11) (ดูหมายเหตุ
ข้อ 18.3)
บริ ษทั ห้วยเหาะ พาวเวอร์ จํากัด
เงินกูย้ ืมทั้งหมดของบริ ษทั ห้วยเหาะ พาวเวอร์ จํากัด มีการคํ้าประกันโดยการจดจํานองสิ่ งปลูกสร้างและ
จํานําเครื่ องจักร อุปกรณ์ บัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมด และหุ น้ ทั้งหมดของบริ ษทั ห้วยเหาะ พาวเวอร์ จํากัด
ที่ถือโดยบริ ษทั โกลว์ จํากัด และบริ ษทั ห้วยเหาะไทย จํากัด รวมทั้งการโอนสิ ทธิ ประโยชน์และ
ภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้สญ
ั ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้ า
บริ ษทั ห้วยเหาะ พาวเวอร์ จํากัดได้ทาํ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกู้ Tranche B
(ดูหมายเหตุขอ้ 18.3)
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13. หุ้นกู้
หุน้ กู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

หุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2555
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2554
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2553
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้ ครั้งที่ 2/2553
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2551
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
หุน้ กู้ ครั้งที่ 1/2550
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ น้ กูร้ อตัดบัญชี
หัก หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557
31 ธันวาคม 2556
1,500,000
1,500,000
(3,329)
(3,932)
5,555,000
5,555,000
(9,426)
(10,444)
1,000,000
1,000,000
(684)
(888)
5,000,000
5,000,000
(4,641)
(5,488)
4,000,000
4,000,000
(3,490)
(4,628)
2,000,000
2,000,000
(2,113)
(2,711)
19,031,317
19,026,909
(1,499,523)
17,531,794
19,026,909

หุ ้น กูท้ ้ งั หมดข้า งต้น คํ้า ประกัน โดยบริ ษ ทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํา กัด บริ ษ ทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํา กัด 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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14. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี/ ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในระหว่างงวด มีดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้ ในกําไรและขาดทุน
รายการที่รับรู้
ยอดคงเหลือ
เพิม่ ขึน้
ใช้ ประโยชน์
ในกําไร (ขาดทุน)
ณ วันที่
เบ็ดเสร็จอืน่
1 มกราคม
เพิม่ ขึน้
2557
(ใช้ ประโยชน์ )
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ผลต่างของค่าเสื่ อมราคา
ประมาณการหนี้สิน
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ขาดทุนสะสมทางภาษียกมา
รวม

192,066
62,481
7,110
10,648
272,305

65,509
34,768
9,831
110,108

(21,273)
(5,452)
(12)
(138)
(26,875)

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ผลต่างของค่าเสื่ อมราคา
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
รวม

899,468
32,000
931,468

75,223
90,500
165,723

(75,223)
(3,266)
(78,489)

1,609
1,609

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 กันยายน
2557
65,509
205,561
68,469
7,098
10,510
357,147

989,968
28,734
1,018,702
หน่ วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู้ ในกําไรและขาดทุน
รายการที่รับรู้
ยอดคงเหลือ
เพิม่ ขึน้
ใช้ ประโยชน์
ในกําไร (ขาดทุน)
ณ วันที่
เบ็ดเสร็จอืน่
1 มกราคม
เพิม่ ขึน้
2557
(ใช้ ประโยชน์ )
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สิน
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลต่างของค่าเสื่ อมราคา
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
รวม

15,222
15,222

1,357
1,357

(204)
(204)

314,168
11,751
325,919

15,109
15,109

(3,266)
(3,266)

(211)
(211)

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 กันยายน
2557
16,164
16,164

329,277
8,485
337,762
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ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2557
2556
2557
2556
239,654
226,295
46,158
51,113
(30,147)
32,337
3,703
4,829
209,507
258,632
49,861
55,942

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2557
2556
2557
2556
885,713
707,667
188,247
180,753
(71,222)
117,552
10,690
15,571
814,491
825,219
198,937
196,324

15. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2556
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานต้นงวด
ผลขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงานปลายงวด

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

111,286

96,979

16,247

14,510

7,848
8,354
3,902

7,702
2,999

(1,256)
920
493

876
423

131,390

107,680

16,404

15,809
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16. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
กําไรสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ในอัตราหุ ้นละ 1.1 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 1,609.2
ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
เมื่ อวันที่ 21 เมษายน 2557 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ของบริ ษ ัทได้มี มติ อนุ มตั ิ ให้จ่ ายเงิ นปั นผล
ประจํา ปี 2556 ในอัต ราหุ ้ น ละ 2.755 บาท เป็ นจํา นวนเงิ น รวม 4,030.2 ล้า นบาท เงิ น ปั น ผลดัง กล่ า ว
ประกอบด้วยเงินปั นผลระหว่างกาลอัตราหุ ้นละ 0.851 บาท จํานวนเงินรวม 1,244.9 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายแล้ว
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และเงินปั นผลจ่ายเพิ่มเติมอัตราหุ น้ ละ 1.904 บาท จํานวนเงินรวม 2,785.3 ล้านบาท
ซึ่งได้จ่ายเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
17. รายการบัญชีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผถู ้ ือหุ ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน
ซึ่ งเป็ นรายการตามปกติธุรกิจและเป็ นไปตามข้อตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีที่สาํ คัญระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ประเภทรายการ/ชื่อบริษทั
ลูกหนีก้ ารค้ ากิจการทีเ่ กีย่ 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 ายแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ 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 เก็คโค่-วัน จํากัด
International Power S.A.
บริ ษทั จีดีเอฟ สุ เอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จํากัด
Electrabel S.A.
International Power Plc.
GDF Suez Consultores SA DE CV.
Meenakshi Energy Pvt. Ltd.
MI SERVICIOS, SA de CV.

ความสั มพันธ์

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

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

-

-

149,856
238,807
125,950
1,736
516,349

97,744
8,268
2,202
108,214

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
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

473
69
584
361
163

1,447
26
630
52
2,155

13
2,320
175
8,188
467
125
14
11,302

13
2,440
175
2,202
4,830

1,650
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ประเภทรายการ/ชื่อบริษทั

ความสั มพันธ์

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

ดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด

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

-

-

19,358
532
41,697
61,587

19
5,677
277
27,292
33,265

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด

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

-

-

684,000
22,724
2,112,000
2,818,724

30,000
354,000
22,724
3,065,100
3,471,824

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

บริ ษทั ย่อย

-

-

5,617
5,617

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

3,720,000
3,720,000

4,677,000
4,677,000

-

-

115,877
17,696
133,573

120,396
18,296
138,692

-

-

4,267
153,203
462,239
619,709

-

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสิ ทธิการใช้ สินทรัพย์ ระยะยาว
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั ย่อย

เจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการทีเ่ กีย่ 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

-

656
216,132
216,788
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ประเภทรายการ/ชื่อบริษทั
เงินทดรองจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ 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 ไอพีพี จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
International Power S.A.
Tractebel Engineering Limited
GDF Suez Energy Asia, Turkey and
Southern Africa B.V.
บริ ษทั จีดีเอฟ สุ เอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จํากัด
GDF Suez Energy Management Trading
S.C.R.L.

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 ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

20,748
8,355

18,385
1,769
8,355

59
1,175
1,384
32,336
1,040
6,587
8,355

78
2,195
1,257
35,446
143
1
6,477
1,769
8,355

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

119
733

130
-

89

98

29,955
เจ้ าหนีค้ ่ าซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร
บริ ษทั จีดีเอฟ สุ เอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จํากัด บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
Tractebel Engineering Limited
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ 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

รายได้ รับล่ วงหน้ าจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

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

บริ ษทั ย่อย

-

-

28,639

51,025

55,819

434
434

3,252
3,252

-

-

-

-

4,027
2,563
8,816
780
16,186

-

-

-

3,528
3,528

69
69

-
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556 30 กันยายน 2557 31 ธันวาคม 2556

ประเภทรายการ/ชื่อบริษทั

ความสั มพันธ์

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ 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 ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

409,778
358,995
1,051,878
23,407
1,844,058

106,000
106,000

เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
International Power S.A.

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

1,470,366
1,470,366

1,537,454
1,537,454

-

-

-

-

216,343
216,343

223,664
223,664

เงินรับล่ วงหน้ าค่ าสิ ทธิการให้ ใช้ สินทรัพย์ ระยะยาว
(ซึ่ งบันทึกเป็ นส่ วนหนึ่งของหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั ย่อย

ประเภทรายการ/ชื่อบริษทั

ความสั มพันธ์

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2557
2556
2557
2556

ขาย
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 ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

140,052
223,186
117,711
4,932
485,881

180,821
282,197
105,433
10,738
579,189

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

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

-

-

57,167
271
25,256
82,694

378
10,658
66,966
286
37,668
115,956
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ประเภทรายการ/ชื่อบริษทั

ความสั มพันธ์

ค่ าบริการรับ
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั จีดีเอฟ สุ เอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จํากัด บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2557
2556
2557
2556
-

900
900

5,995
5,995

6,336
6,336

-

ขายอะไหล่
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

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

-

-

453
117
1,486
337
332
21
2,746

47
2,017
100
2,164

ซื้อ
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

-

-

3,988
143,148
133,398
280,534

12,988
172,760
185,748

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

-

1,228
707

48
2,567
8,620
202
190
-

112
2,567
9,164
202
228
707

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

47
1,839
2,782

906
2,553
5,394

47
1,839
13,513

906
2,553
16,439

ค่ าบริการจ่ าย
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
International Power S.A.
GDF Suez Energy Asia, Turkey and
Southern Africa B.V.
Tractebel Engineering Limited
บริ ษทั จีดีเอฟ สุ เอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จํากัด

896
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ประเภทรายการ/ชื่อบริษทั

ความสั มพันธ์

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2557
2556
2557
2556

ค่ าธรรมเนียมการจัดการจ่ าย
บริ ษทั โกลว์ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

77,122
77,122

63,578
63,578

ซื้ออะไหล่
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 เก็คโค่-วัน จํากัด

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

-

-

441
622
2,037
1,594
4,694

25
333
665
26
51
1,100

225,146

-

225,448
-

307,996
-

225,146

-

225,448

307,996

-

-

93,315
93,315

300,000
272,904
572,904

ซื้อถ่ านหิน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั ย่อย
GDF Suez Energy Management Trading บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
S.C.R.L.

เงินปันผลรับ
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ จํากัด

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น)

ดอกเบีย้ จ่ าย
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 ย่อย
บริ ษทั ย่อย

ผูบ้ ริ หาร

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

38,997

31,838

-

-

38,997

31,838

-

-

-

-

4,000
2,563
8,764
781
16,108

507
260
767
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ประเภทรายการ/ชื่อบริษทั

ความสั มพันธ์

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2557
2556
2557
2556

ขาย
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 ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

272,261
488,377
229,633
17,142
1,007,413

345,804
713,152
359,757
24,522
1,443,235

ดอกเบีย้ รับ
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 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด

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

-

-

508
226
180,105
821
92,458
274,118

8,813
46,342
198,402
498
101,006
355,061

2,514
2,514

2,700
2,700

17,789
17,789

18,802
18,802

ค่ าบริการรับ
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั จีดีเอฟ สุ เอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จํากัด บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ขายอะไหล่
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

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

-

-

492
912
2,185
351
346
125
4,411

509
618
3,738
9
13
271
5,158

กําไรจากการขายเงินลงทุน
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

-

11,425
11,425
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ประเภทรายการ/ชื่อบริษทั

ซื้อ
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

ค่ าบริการจ่ าย
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
International Power S.A.
GDF Suez Energy Asia, Turkey and
Southern Africa B.V.
Tractebel Engineering Limited
International Power Plc.
บริ ษทั จีดีเอฟ สุ เอซ เอ็นเนอจี เอเชีย จํากัด

ความสั มพันธ์

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2557
2556
2557
2556
-

-

4,477
500,548
471,259
976,284

118,850
620,912
739,762

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

3,234
-

3,464
2,122

154
7,701
25,628
600
668
-

327
7,701
27,240
600
632
2,122

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

2,102
2,204
7,540

1,360
2,074
12,371
21,391

2,102
2,201
39,054

1,360
2,568
42,550

ค่ าธรรมเนียมการจัดการจ่ าย
บริ ษทั โกลว์ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

-

-

234,156
234,156

216,119
216,119

ซื้ออะไหล่
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 เก็คโค่-วัน จํากัด
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด

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

-

-

655
2,380
4,805
156
2,846
866
11,708

103
682
3,354
26
153
4,318
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ประเภทรายการ/ชื่อบริษทั

ความสั มพันธ์

ซื้อถ่ านหิน
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั ย่อย
GDF Suez Energy Management Trading บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
S.C.R.L.

เงินปันผลรับ
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ จํากัด
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
(ผลประโยชน์พนักงานระยะสั้น)

ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2557
2556
2557
2556
225,146

-

715,613
-

895,714
-

225,146

-

715,613

895,714

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย

-

-

199,082
141,733
340,815

199,082
300,000
343,330
842,412

ผูบ้ ริ หาร

183,351

165,101

-

-

183,351

165,101

-

-

-

-

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

5,073
3,936
10,098
2,093
21,200

507
260
767

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 หารเงิน (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
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายได้กาํ หนดในอัตรา MLR ลบด้วยอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
เงินทดรองกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน
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บริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันกําหนดราคาซื้อขายไฟฟ้ า ไอนํ้า และนํ้ากับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยอิงจากราคาขาย
เฉลี่ยให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมของบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าบริ การรับและค่าบริ การจ่ายได้กาํ หนดจากจํานวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ราคาซื้อขายอะไหล่และถ่านหิ นจากบริ ษทั ย่อยคํานวณจากต้นทุนบวกส่ วนเพิ่ม
ราคาซื้อถ่านหิ นจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันได้กาํ หนดจากจํานวนเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการจ่ายถูกกําหนดโดยคํานวณจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริ การที่เกิดขึ้นกับบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยบวกส่ วนเพิ่ม
ผูบ้ ริ หารทั้งหมดของกลุ่มบริ ษทั อยู่ภายใต้บริ ษทั โกลว์ จํากัด โดยค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารดังกล่าวได้รวมอยู่ใน
ค่าธรรมเนียมการจัดการที่คิดกับแต่ละบริ ษทั
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัดได้จ่ายคืนเงินกูจ้ าํ นวน 30 ล้านบาท
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด ได้เบิกใช้เงินกูเ้ พิม่ จํานวน 100 ล้านบาท และ 230 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2557 และวันที่ 1 กันยายน 2557 ตามลําดับ
บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด ได้เบิกใช้เงินกูเ้ พิ่มจํานวน 76 ล้านบาท 5 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 29 สิ งหาคม 2557 ตามลําดับ และได้จ่ายคืนเงินกู้
จํานวน 1,038 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษัท โกลว์ เอสพี พี 11 จํากัด ได้จ่ ายคื นเงิ นกู้ก่ อนวันครบกําหนดจํานวน 57 ล้านบาท 250 ล้านบาท
520 ล้านบาท และ 130 ล้านบาท เมื่ อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 วันที่ 8 สิ งหาคม 2557 วันที่ 27 สิ งหาคม
2557 และวันที่ 10 กันยายน 2557 ตามลําดับ
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยอดคงเหลือจํานวนเงิน 244.1 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เป็ นยอดเงินกูย้ มื ระยะสั้นภายใต้สัญญา
การบริ หารเงิน (cash pooling) ข้างต้น
บริ ษทั ได้เบิกใช้เงินกูจ้ าํ นวน 200 ล้านบาท 100 ล้านบาท และ 100 ล้านบาทจากบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1
จํากัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 และวันที่ 10 กันยายน 2557 ตามลําดับ
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บริ ษทั ได้เบิกใช้เงินกูจ้ าํ นวน 200 ล้านบาท และ 100 ล้านบาทจากบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัดเมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2557 และวันที่ 10 กันยายน 2557 ตามลําดับ
บริ ษทั ได้จ่ายคืนเงินกูจ้ าํ นวน 106 ล้านบาท แก่บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 และ
ได้เบิกใช้เงินกูจ้ าํ นวน 400 ล้านบาท 300 ล้านบาท และ 200 ล้านบาทเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 วันที่ 30
กรกฎาคม 2557 และวันที่ 1 กันยายน 2557 ตามลําดับ
เงินกู้ยมื ระยะยาวจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ห้วยเหาะ พาวเวอร์ จํากัดได้จ่ายคืนเงินกูจ้ าํ นวน 1.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ
ยอดเงินกูค้ งเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจาํ นวน 45.4 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐฯ และ
46.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลําดับ
18. การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทางการเงิน
18.1 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในกรณี ที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้น้ นั เท่ากับมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
18.2 ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดดังนี้
18.2.1 บริ ษ ทั ได้ลงนามในสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับสถาบันการเงิ นเพื่อแลกเปลี่ยนเงิ นกูย้ ืม
สกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ เป็ นเงินกูย้ ืมสกุลบาท และแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามที่ได้เปิ ดเผย
ในหมายเหตุขอ้ 18.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินมียอดคงเหลือดังนี้
วันทีท่ าํ สั ญญา
6 มกราคม 2554
12 พฤษภาคม 2554
13 พฤษภาคม 2554
19 พฤษภาคม 2554
19 พฤษภาคม 2554 *

แลกเปลีย่ น
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ
46.4
33.3
66.7
65.7
66.1

อายุสัญญา
ล้ านบาท
1,400.0
1,006.9
2,014.1
1,985.9
2,000.3

7 กุมภาพันธ์ 2554 - 6 กุมภาพันธ์ 2559
15 กันยายน 2554 - 15 ธันวาคม 2559
18 กรกฎาคม 2554 - 15 กรกฎาคม 2558
18 กรกฎาคม 2554 - 15 กรกฎาคม 2558
28 กรกฎาคม 2554 - 15 ธันวาคม 2557

* สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ได้มีการแก้ไขเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554
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18.2.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซื้ อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับสัญญาจัดหาอุปกรณ์อะไหล่และ
บริ การซ่ อมบํารุ งระยะยาว สัญญาก่อสร้างส่ วนต่อขยายเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ ากังหันก๊าซและ
สัญญาบริ การระยะยาว ดังนี้
รายละเอียด

วันครบกําหนด

สั ญญาจัดหาอุปกรณ์ อะไหล่ และบริการซ่ อมบํารุ งระยะยาว
บริษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
สัญญาจัดหาอุปกรณ์อะไหล่และบริ การซ่อม
31 ธันวาคม 2557 บํารุ งระยะยาว
31 มกราคม 2561
บริษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด
สัญญาจัดหาอุปกรณ์อะไหล่และบริ การซ่อม
31 ธันวาคม 2557 บํารุ งระยะยาว
20 กันยายน 2561
สั ญญาก่ อสร้ างส่ วนต่ อขยายเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากังหันก๊ าซ
บริษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
สัญญาก่อสร้างส่ วนต่อขยายเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ า
20 กุมภาพันธ์ 2558
กังหันก๊าซ
สั ญญาบริการระยะยาว
บริษทั
ค่าธรรมเนียมคงที่
31 ตุลาคม 2557 30 พฤศจิกายน 2563
ค่าธรรมเนียมผันแปร
31 ตุลาคม 2557 30 พฤศจิกายน 2563

หน่ วย : ล้ าน
จํานวนเงินตามสั ญญา
ยูโร
ดอลลาร์
บาท
สหรัฐฯ

55.3

72.2

-

8.8

11.2

-

0.5

-

2.3

-

96.6

16.7

-

692.9

22.3

สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบางส่ วนของบริ ษทั มีการคํ้าประกันโดยบริ ษทั
โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด และบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2557 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี ห นี้ สิ น หมุ น เวี ย นที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
ซึ่งไม่ได้ทาํ สัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจํานวนประมาณ 56.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ
1.1 ล้านยูโร
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18.3 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาแลกเปลี่ ยน
อัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินหลายแห่ ง ซึ่ ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี
ยอดคงเหลือของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้
วันทีท่ าํ สั ญญา
บริษทั
16 พฤษภาคม 2551 และ
สัญญาโอนสิ ทธิลงวันที่
24 พฤษภาคม 2555

สํ าหรับ

หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2550

จํานวน
เงิน

แลกเปลีย่ นดอกเบีย้
จาก
เป็ น

800.0 อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

หน่ วย : ล้ าน
ระยะเวลา

อัตราร้อยละคงที่ 21 พฤษภาคม 2551 ต่อปี จํานวน
21 พฤษภาคม 2553 และ
สองอัตรา
21 พฤษภาคม 2553 21 พฤษภาคม 2560

21 สิ งหาคม 2551 และ
11 กันยายน 2551

เงินกูย้ มื สกุลบาท

4,000.0 THBFIX

อัตราร้อยละคงที่ 15 ตุลาคม 2551 ต่อปี
15 กรกฎาคม 2558

16 มีนาคม 2552 และ
สัญญาโอนสิ ทธิลงวันที่
24 พฤษภาคม 2555

เงินกูย้ มื สกุลบาท

1,000.0 THBFIX+อัตรา
ร้อยละคงที่ต่อปี

อัตราร้อยละคงที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อปี จํานวน
6 สิ งหาคม 2552 และ
สองอัตรา
6 สิ งหาคม 2552 6 กุมภาพันธ์ 2559

24 เมษายน 2552

เงินกูย้ มื สกุลบาท

1,000.0 THBFIX+ อัตรา
ร้อยละคงที่ต่อปี

อัตราร้อยละคงที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อปี จํานวน
6 สิ งหาคม 2552 และ
สองอัตรา
6 สิ งหาคม 2552 8 กุมภาพันธ์ 2559

29 เมษายน 2552

เงินกูย้ มื สกุลบาท

1,000.0 THBFIX+อัตรา
ร้อยละคงที่ต่อปี

อัตราร้อยละคงที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อปี จํานวน
6 สิ งหาคม 2552 และ
สองอัตรา
6 สิ งหาคม 2552 8 กุมภาพันธ์ 2559

6 มกราคม 2554
(ดูหมายเหตุขอ้ 18.2.1)

เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ

46.4 LIBOR + อัตรา
ร้อยละคงที่ต่อปี

6 มกราคม 2554 และ
สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2555

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

7,300.0 อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

THBFIX+
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

7 กุมภาพันธ์ 2554 6 กุมภาพันธ์ 2559

อัตราร้อยละคงที่ 5 มกราคม 2554 ต่อปี อัตราอื่น
8 ตุลาคม 2562
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วันทีท่ าํ สั ญญา
บริษทั (ต่ อ)
12 พฤษภาคม 2554
(ดูหมายเหตุขอ้ 18.2.1)
13 พฤษภาคม 2554
(ดูหมายเหตุขอ้ 18.2.1)
19 พฤษภาคม 2554
(ดูหมายเหตุขอ้ 18.2.1)
19 พฤษภาคม 2554
(ดูหมายเหตุขอ้ 18.2.1)
30 สิ งหาคม 2554 และ
สัญญาโอนสิ ทธิลงวันที่
24 พฤษภาคม 2555
31 สิ งหาคม 2554 และ
สัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555
1 กันยายน 2554 และ
สัญญาโอนสิ ทธิลงวันที่
24 พฤษภาคม 2555
บริษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด
13 ธันวาคม 2548
24 สิ งหาคม 2554
บริษทั เก็คโค่-วัน จํากัด
พฤศจิกายน 2551
พฤศจิกายน 2551

สํ าหรับ

จํานวน
เงิน

เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
33.3
สหรัฐฯ
66.7
เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ
เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
65.7
สหรัฐฯ
เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
66.1
สหรัฐฯ
หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2554 2,000.0

แลกเปลีย่ นดอกเบีย้
จาก
เป็ น

หน่ วย : ล้ าน
ระยะเวลา

LIBOR + อัตรา
ร้อยละคงที่ต่อปี
LIBOR + อัตรา
ร้อยละคงที่ต่อปี
LIBOR + อัตรา
ร้อยละคงที่ต่อปี
LIBOR + อัตรา
ร้อยละคงที่ต่อปี
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี
THBFIX - อัตรา
ร้อยละคงที่ต่อปี
THBFIX - อัตรา
ร้อยละคงที่ต่อปี
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี อัตราอื่น

15 กันยายน 2554 15 ธันวาคม 2559
18 กรกฎาคม 2554 15 กรกฎาคม 2558
18 กรกฎาคม 2554 15 กรกฎาคม 2558
28 กรกฎาคม 2554 15 ธันวาคม 2557
31 สิ งหาคม 2554 31 สิ งหาคม 2564

หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2554

1,555.0 อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี อัตราอื่น

31 สิ งหาคม 2554 31 สิ งหาคม 2564

หุน้ กูค้ รั้งที่ 1/2554

2,000.0 อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี อัตราอื่น

31 สิ งหาคม 2554 31 สิ งหาคม 2564

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

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

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

พฤศจิกายน 2551 ตุลาคม 2571
พฤศจิกายน 2551 ตุลาคม 2564

เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ
เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
สหรัฐฯ

40.3 LIBOR
40.3 LIBOR

เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์ 268.3 LIBOR
สหรัฐฯ
เงินกูย้ มื สกุลบาท
5,811.6 THBFIX

พฤศจิกายน 2552 - มกราคม 2553 เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
86.3 LIBOR
สหรัฐฯ
มิถุนายน 2553
เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
28.7 LIBOR
สหรัฐฯ
สิ งหาคม 2553 - กรกฎาคม 2555 เงินกูย้ มื สกุลบาท
2,059.8 THBFIX
และสัญญาแก้ไขเพิม่ เติม
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556
บริษทั ห้ วยเหาะ พาวเวอร์ จํากัด
9 เมษายน 2553
เงินกูย้ มื สกุลดอลลาร์
24.7 LIBOR
สหรัฐฯ

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี
อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

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

อัตราร้อยละคงที่
ต่อปี

31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2562

สั ญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยบางส่ วนของบริ ษ ัทมี การคํ้าประกันโดยบริ ษ ัท โกลว์ เอสพี พี 1 จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด และบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด
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18.4 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น
ที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จาํ เป็ นต้องบ่งชี้ถึงจํานวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริ งในตลาด
แลกเปลี่ยนในปัจจุบนั การใช้ขอ้ สมมติฐานทางการตลาดและ/หรื อวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมี
ผลกระทบที่ มี สาระสําคัญในมู ลค่ ายุติ ธรรมที่ ประมาณขึ้ น บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยใช้วิ ธี การและ
ข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่ คราว ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายแก่ กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างรั บจากกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างรั บ
เงินชดเชยความล่าช้าของการก่อสร้างค้างรับ เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กูย้ ืม
ระยะยาวแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ น
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินกูย้ มื ระยะสั้น ภาษีเงินได้
ค้างจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนําส่ ง หนี้ สินหมุนเวียนอื่น และเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว
มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเท่ากับมูลค่าตามบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน มีมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
เท่ากับมูลค่าที่คาํ นวณจากกระแสเงินสดในอนาคตตลอดอายุสัญญาที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ยในปั จจุบนั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 เงินกูย้ มื ระยะยาวที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สัญญา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย และหุน้ กู้ มีมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมดังนี้
หน่ วย : ล้ านบาท

รายละเอียด
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

30 กันยายน 2557
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม
หนีส้ ิ น
หนีส้ ิ น
4,000.0
4,018.3
4,000.0
4,018.3
22.5
22.5
5.3
5.4
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หน่ วย : ล้ าน

รายละเอียด

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี้ย
- เงินกูส้ กุลดอลลาร์สหรัฐฯ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- ยูโร/บาท
- ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐฯ
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- บาท
- ดอลลาร์สหรัฐฯ

30 กันยายน 2557
งบการเงินรวม
มูลค่ าตามบัญชี / จํานวนเงินตามสั ญญา กําไร (ขาดทุน) จากมูลค่ ายุติธรรม
ยูโร
ดอลลาร์
บาท
ยูโร
ดอลลาร์
บาท
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ

19.5
64.1
-

278.2

8,407.2

-

-

83.4

811.8
-

1.1
(0.3)

-

488.5

28,526.4
-

-

601.6
-

(1,712.0)
(49.3)
หน่ วย : ล้ าน

รายละเอียด

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี้ย
- เงินกูส้ กุลดอลลาร์สหรัฐฯ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- ยูโร/บาท
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
- บาท

30 กันยายน 2557
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าตามบัญชี / จํานวนเงินตามสั ญญา กําไร (ขาดทุน) จากมูลค่ ายุติธรรม
ยูโร
ดอลลาร์
บาท
ยูโร
ดอลลาร์
บาท
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ

-

278.2

8,407.2

-

-

601.6

19.0

-

789.5

1.2

-

-

-

-

20,655.0

-

-

(1,287.8)
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หน่ วย : ล้ านบาท
30 กันยายน 2557
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ าตามบัญชี
มูลค่ ายุติธรรม

รายละเอียด
หุน้ กู้ 1/2555
หุน้ กู้ 1/2554
หุน้ กู้ 1/2553
หุน้ กู้ 2/2553
หุน้ กู้ 1/2551 ชุดที่ 1
หุน้ กู้ 1/2551 ชุดที่ 2
หุน้ กู้ 1/2550

1,500.0
5,555.0
1,000.0
5,000.0
1,500.0
2,500.0
2,000.0

1,500.0
5,808.9
999.9
5,157.6
1,531.6
2,729.9
2,064.6

มูลค่ายุติธรรมของหุ น้ กูก้ าํ หนดจากราคาปิ ดครั้งล่าสุ ดของศูนย์ซ้ือขายตราสารหนี้ ไทย ณ วันทําการ
สุ ดท้ายของงวด
19. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานที่รายงาน (ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กและกลุ่มธุรกิจผูผ้ ลิตไฟฟ้ า
อิสระ) มีดงั ต่อไปนี้

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้ าขนาดเล็ก

กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้ าอิสระ

11,453,094
(9,384,583)
2,068,511
8,941
16,698
(120,186)
(1,424)
(460,750)
(40)
1,511,750
(168,902)
1,342,848
1,342,848

6,024,504
243,564
(4,435,403)
1,832,665
37,700
5,315
(57,292)
(376,157)
1,442,231
(40,605)
1,401,626
(3,726)
1,397,900

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

17,477,598
243,564
(13,819,986)
3,901,176
46,641
22,013
(177,478)
(1,424)
(836,907)
(40)
2,953,981
(209,507)
2,744,474
(3,726)
2,740,748
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้ าขนาดเล็ก

กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้ าอิสระ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

10,775,592
(8,917,201)
1,858,391
22,224
(119,963)
(1,822)
(1,799)
(515,244)
(26)
1,241,761
(146,838)
1,094,923
1,094,923

6,871,080
(5,300,292)
1,570,788
11,083
(15,489)
-

1,090,766
(111,794)
978,972
12,445
991,417

17,646,672
(14,217,493)
3,429,179
33,307
(135,452)
(1,822)
(147,766)
(844,893)
(26)
2,332,527
(258,632)
2,073,895
12,445
2,086,340

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
รายได้จากการขาย
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

33,693,185
(27,821,576)
5,871,609
20,787
134,256
(372,420)
(4,726)
(1,399,981)
(93)
4,249,432
(564,045)
3,685,387
(5,345)
3,680,042

20,839,585
1,031,585
(15,435,644)
6,435,526
231,360
114,015
(161,478)
(1,154,172)
5,465,251
(250,446)
5,214,805
(22,989)
5,191,816

54,532,770
1,031,585
(43,257,220)
12,307,135
252,147
248,271
(533,898)
(4,726)
(2,554,153)
(93)
9,714,683
(814,491)
8,900,192
(28,334)
8,871,858

(145,967)
(329,649)
-
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หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้ าขนาดเล็ก

กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต
ไฟฟ้ าอิสระ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
ดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

31,935,769
(26,356,471)
5,579,298
185,292
(467,450)
(6,241)
(11,166)
(1,293,611)
(77)
3,986,045
(515,471)
3,470,574
3,470,574

19,963,265
(15,429,108)
4,534,157
31,187
(39,615)
(308,427)
(1,271,134)
2,946,168
(309,748)
2,636,420
42,633
2,679,053

51,899,034
(41,785,579)
10,113,455
216,479
(507,065)
(6,241)
(319,593)
(2,564,745)
(77)
6,932,213
(825,219)
6,106,994
42,633
6,149,627

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
หนี้สินของส่ วนงาน

60,623,076
40,338,007

62,111,450
31,104,837

122,734,526
71,442,844

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
หนี้สินของส่ วนงาน

63,308,115
43,573,170

61,697,800
34,173,010

125,005,915
77,746,180
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20. ภาระผูกพันและหนังสื อคํา้ ประกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนังสื อคํ้าประกันดังต่อไปนี้
20.1 ภาระผูกพันตามสัญญา
20.1.1 สัญญาฉบับใหม่ที่สาํ คัญ
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัดได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 6 ของสัญญาซื้อขายถ่านหิ นลงวันที่ 17 ธันวาคม 2540 เพื่อขยายระยะเวลาการจัดส่ ง
ถ่านหิ นจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสามารถขยายระยะเวลาได้อีก 5 ปี ภายใต้ขอ้ กําหนด
และเงื่อนไขของสัญญา
20.1.2 การก่อสร้างและการพัฒนา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับการก่อสร้าง
และการปรับปรุ งอื่นดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท
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 เก็คโค่-วัน จํากัด

ภาระผูกพัน
การก่อสร้างสายส่ งและการปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้ า
การปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้ า
การปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้ า
การปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้ า
การก่อสร้างส่ วนต่อขยายเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ ากังหันก๊าซ
และการปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้ า
การปรับปรุ งระบบโรงไฟฟ้ า

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)
81.3
4.4
7.2
12.2
122.0
43.9

20.1.3 การซื้ออะไหล่
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั โกลว์ ไอพีพี จํากัด และบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด มีภาระผูกพัน
ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการจัดซื้ ออะไหล่ ภายใต้สั ญญาจัดหาอะไหล่ และบริ การซ่ อมบํารุ งระยะยาว
เป็ นจํานวนเงินรวม 28.5 ล้านยูโร และ 1.3 ล้านยูโร ตามลําดับ
20.1.4 สัญญาบริ การอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาระบบ
ซอฟท์แวร์ และสัญญาบริ การอื่นๆ จํานวนเงินรวมประมาณ 220.0 ล้านบาท
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20.1.5 สัญญาเงินกู้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ลงนามในสัญญาเงินกูส้ ําหรับเงินทุนหมุนเวียนกับสถาบันการเงิน
หลายแห่ ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จํานวนเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ทําสั ญญา

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

อัตราดอกเบีย้

อายุสัญญา

1,000.0

BIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี

1 ปี , ต่อสัญญา
โดยอัตโนมัติ
ขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้กู้

บริษัท เก็คโค่-วัน จํากัด
12 พฤษภาคม 2554

400.0

BIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี

30 มิถุนายน 2554

500.0

BIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี

22 กรกฎาคม 2554

700.00

BIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี

1 ปี , ต่อสัญญา
โดยอัตโนมัติ
2 ปี , ต่อสัญญา
โดยอัตโนมัติ
1 ปี , ต่อสัญญา
โดยอัตโนมัติ

บริษัท
27 มิถุนายน 2555

บริษัท โกลว์ ไอพีพี จํากัด
8 พฤษภาคม 2550
THBFIX + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี
11 ปี
600.0
(สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่
14 พฤษภาคม 2556)
บริษทั โกลว์ เอสพีพี 1 จํากัด บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด บริษทั โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด บริษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
และบริษัท
16 กรกฎาคม 2555
500.0
BIBOR + อัตราร้อยละคงที่ต่อปี
1 ปี , ต่อสัญญา
โดยอัตโนมัติ
ขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้กู้

20.2 หนังสื อคํ้าประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งเกี่ยวเนื่อง
กับภาระผูกพันทางการปฏิบตั ิบางประการตามธุรกิจปกติของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท

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 เก็คโค่-วัน จํากัด *
บริ ษทั ห้วยเหาะ พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด

สกุลเงิน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
ดอลลาร์สหรัฐฯ
บาท

จํานวนเงิน (ล้าน)
529.5
199.3
245.0
500.4
6.8
50.5
3.0
421.2

* หนังสื อคํ้าประกันของบริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด คํ้าประกันโดยบริ ษทั ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 65
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20.3 เลตเตอร์ออฟเครดิต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 มีเลตเตอร์ ออฟเครดิตที่ออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด
และบริ ษทั เก็คโค่-วัน จํากัด ที่เกี่ยวเนื่ องกับการก่อสร้างส่ วนต่อขยายเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ ากังหันก๊าซและ
การสัง่ ซื้ออะไหล่จาํ นวนเงินรวม 0.1 ล้านยูโร และ 0.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลําดับ
21. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่ อ วัน ที่ 7 ตุ ล าคม 2557 มี ห นัง สื อ คํ้า ประกัน ที่ อ อกโดยธนาคารในนามบริ ษ ัท จํา นวน 1.8 ล้า นยูโ ร
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางการปฏิบตั ิบางประการตามธุรกิจปกติของบริ ษทั
22. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
ผูบ้ ริ หารด้านการเงินของบริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ออกงบการเงินระหว่างกาลนี้เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

