รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะบริ ษทั และงบกระแสเงิน
สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลแบบย่อ ของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะ
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
จัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วน
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถามบุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถให้ความเชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการ
ตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้
สรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

*****/2

-2ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
โดยมิได้เป็ นการให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนใน
หุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ณ วันที่งบการเงินรวมนี้
ได้รับการอนุ มตั ิ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนิ นการให้มีการวัดมู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ ได้มา ณ วันซื้ อ
กิจการของบริ ษทั ย่อยเสร็ จแล้วหลายแห่ ง ซึ่ งอยูภ่ ายในระยะเวลาในการวัดมูลค่าสิ บสองเดือนนับจากวันที่ซ้ื อกิจการตามที่
กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2555) และบริ ษ ัท ได้ท าํ การปรั บ ปรุ งย้อนหลังมู ลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อกิจการสําหรับส่ วนที่ได้ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จนั้น และส่ วนที่ยงั ประเมินมูลค่ายุติธรรมไม่แล้วเสร็ จ 1 แห่ ง
กลุ่มบริ ษทั จะดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในสิ บสองเดือน นับจากวันที่ซ้ื อกิจการ ดังนั้นอาจมีการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาเป็ นมูลค่าประมาณการ ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจเพิ่มเติม

(นายจิโรจ ศิริโรโรจน์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
และ
รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ย ี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
หมายเหตุ สอบทานแล้ว
(ปรับปรุ งใหม่)
สอบทานแล้ว
สินทรัพ ย์
สินทรัพ ย์ หมุนเวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

4, 5

เงินให้กยู ้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั และบุคคลอื่น
เงินให้กยู ้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

5, 6

สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

704,987,670

1,905,261,171

297,731,175

578,682,948

583,655,520

593,828,766

512,327,501

716,164,938

8,548,714

15,920,438

-

-

-

-

5,007,704,335

4,117,165,266

23,426,065

17,845,014

45,754,760

41,316,800

7,822,705

7,822,705

7,822,705

7,822,705

152,751,645

128,729,227

79,034,715

52,855,380

1,481,192,319

2,669,407,321

5,950,375,191

5,514,008,037

218,641,308

148,750,982

300,000

90,700,000

3,943,596,656

3,943,596,656

1,309,995

1,154,065

สินทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวีย น
เงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

7

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

-

1,309,995

1,154,065

ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

8

137,894,178

129,376,210

-

-

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

9

341,474,518

35,918,511

-

-

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10

8,259,923,113

8,194,497,089

159,679,511

122,995,878

106,207,566

58,489,841

106,207,566

58,489,841

120,433,616

120,360,346

สิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ใช้ในการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11

1,039,765,681

1,109,981,700

ค่าความนิยม

18

1,571,363,843

1,571,363,843

20,398,001

159,370,298

2,991,741

2,590,058

1,438,105,239

1,180,951,781

1,153,611,338

1,056,848,872

13,135,083,442

12,589,854,320

5,488,130,423

5,396,735,716

14,616,275,761

15,259,261,641

11,438,505,614

10,910,743,753

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพ ย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

1

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ย ี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
หมายเหตุ สอบทานแล้ว
(ปรับปรุ งใหม่)
สอบทานแล้ว
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวีย น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวีย น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หุ น้ กู ้
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12
5
15
13

5

13
14

3,275,161,679
155,734,455
620,000,000
255,860,434

2,976,510,572
240,423,801
1,679,255,404
222,404,731

8,788,255

8,860,218

402,151
69,885,461
63,003,135
4,448,835,570

42,389,591
3,293,407
35,140,327
5,208,278,051

402,151
44,753,090
230,000,000
2,755,969
3,550,946,326

260,000,000
5,622,805
2,721,272,280

1,227,771,350
3,000,000,000
3,735,859
17,958,253
559,346,934
2,516,284
4,811,328,680
9,260,164,250

824,430,978
3,000,000,000
10,015,569
15,151,345
741,567,958
28,714,108
4,619,879,958
9,828,158,009

3,000,000,000
7,755,569
3,007,755,569
6,558,701,895

3,000,000,000
5,618,299
3,005,618,299
5,726,890,579

2,877,669,825
395,365,291
-

2,380,118,051
75,531,424
-

2

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ย ี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบแล้ว
หมายเหตุ สอบทานแล้ว
(ปรับปรุ งใหม่)
สอบทานแล้ว
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 2,691,819,598 หุ น้
(ปี 2558: หุ น้ สามัญ 2,691,819,598 หุ น้ ) มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 1,983,927,367 หุ น้
(ปี 2558: หุ น้ สามัญ 1,983,927,367 หุ น้ ) มูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ทุนซื้ อคืน
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
กําไรสะสม
จัดสรรเพื่อทุนสํารองตามกฎหมาย
จัดสรรเพื่อสํารองอื่น
ส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนที่เป็ นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,691,819,598

2,691,819,598

2,691,819,598

2,691,819,598

1,983,927,367
16,110,971
2,853,240,924

1,983,927,367
16,110,971
2,853,240,924

1,983,927,367
16,110,971
2,853,240,924

1,983,927,367
16,110,971
2,853,240,924

44,372,803
4,000,000
401,498,930
(8,404,403)
5,294,746,592
61,364,919
5,356,111,511
14,616,275,761

44,372,803
4,000,000
460,821,592
5,179,218
5,367,652,875
63,450,757
5,431,103,632
15,259,261,641

44,372,803
4,000,000
(22,451,658)
603,312
4,879,803,719
4,879,803,719
11,438,505,614

44,372,803
4,000,000
281,753,727
447,382
5,183,853,174
5,183,853,174
10,910,743,753

3

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริ ษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ย ี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรั บงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้เช่าและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรั บงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บงวด

17, 19
5, 17
5

5

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

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงนํ้าหนัก (หุ้น)
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรั บลด (บาทต่ อหุ้น)

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2559

2558
ปรับปรุ งใหม่

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

122,905,968
112,319,637
21,234,785
256,460,390

121,348,543
6,572,070
25,526,629
153,447,242

9,000,000
90,748,684
99,748,684

6,150,000
40,594,539
46,744,539

127,770,229
105,985,409
14,855,849
156,910,667
405,522,154
(149,061,764)
(104,676,256)
(253,738,020)
14,056,035
(239,681,985)

64,372,105
4,952,867
73,809,756
143,134,728
10,312,514
(27,376,565)
(17,064,051)
5,323,855
(11,740,196)

89,576,300
89,576,300
10,172,384
(69,802,049)
(59,629,665)
169,296
(59,460,369)

45,260,876
45,260,876
1,483,663
(12,942,576)
(11,458,913)
(11,458,913)

155,930
(13,739,551)
(253,265,606)

1,248,363
22,558,995
12,067,162

155,930
(59,304,439)

1,248,363
(10,210,550)

(239,664,476)
(17,509)
(239,681,985)

(10,373,945)
(1,366,251)
(11,740,196)

(59,460,369)
(59,460,369)

(11,458,913)
(11,458,913)

(0.1208)
1,983,927,367

(0.0057)
1,824,597,829

(0.0300)
1,983,927,367

(0.0063)
1,824,597,829

(0.0979)
2447249250

(0.0052)

(0.0243)
2447249250

(0.0058)

4

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริ ษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ย ี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สํ าหรั บงวดเก้ าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การ
รายได้อื่น
- กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
- รายได้อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนการให้เช่าและให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนต้ นทุนทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิสําหรั บงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้ าไปไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสํ าหรั บงวด

2558
ปรับปรุ งใหม่

17, 19
5, 17

417,103,284
385,034,990

324,837,351
19,248,698

22,500,000

15,150,000

15
5

782,261,403
41,320,491
1,625,720,168

300,086,685
644,172,734

316,216,239
338,716,239

250,906,481
266,056,481

404,654,403
333,292,268
45,181,334
382,020,255
1,165,148,260
460,571,908
(324,920,643)
135,651,265
40,953,515
176,604,780

164,679,356
13,767,949
221,936,016
400,383,321
243,789,413
(73,715,257)
170,074,156
(23,752,319)
146,321,837

198,173,637
198,173,637
140,542,602
(207,136,391)
(66,593,789)
401,683
(66,192,106)

148,181,820
148,181,820
117,874,661
(33,453,174)
84,421,487
(34,431,114)
49,990,373

155,930
(13,739,551)
163,021,159

1,727,829
22,558,995
170,608,661

155,930
(66,036,176)

1,727,829
51,718,202

178,690,617
(2,085,837)
176,604,780

148,263,363
(1,941,526)
146,321,837

(66,192,106)
(66,192,106)

49,990,373
49,990,373

0.0901
1,983,927,367

0.0852
1,740,574,173

(0.0334)
1,983,927,367

0.0287
1,740,574,173

0.0728
2454225871

0.0782

(0.0270)
2454225871

0.0264

5

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

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงนํ้าหนัก (หุ้น)
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรั บลด (บาทต่ อหุ้น)

2559

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ย ี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
กําไร(ขาดทุน)สะสม

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นทุน
ซื้ อคืน

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองอื่น

ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลต่างของ
รวม
ส่วนเกินทุนจาก อัตราแลกเปลี่ยน
องค์ประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
จากการแปลง
อื่นของส่วน
มูลค่าเงินลงทุน
ค่างบการเงิน
ของผูถ้ ือหุ้น

ส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
ส่วนน้อย

รวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการปรับปรุ ง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เงินสดจ่ายปันผล
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รับชําระค่าหุ้นสามัญระหว่างงวด
หุ้นสามัญปันผล
เงินสดจ่ายปันผล
ส่วนได้เสี ยของผูไ้ ม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

20

1,983,927,367
1,983,927,367
1,983,927,367

16,110,971
16,110,971
16,110,971

2,853,240,924
2,853,240,924
2,853,240,924

44,372,803
44,372,803
44,372,803

4,000,000
4,000,000
4,000,000

1,563,953,734
173,772,638
86,871,457
1,824,597,829

16,110,971
16,110,971

2,331,362,296
521,878,628
2,853,240,924

44,372,802
44,372,802

4,000,000
4,000,000

460,106,587
715,005
460,821,592
(238,013,279)
178,690,617
401,498,930
232,501,607
(86,871,457)
(17,379,077)
148,263,363
276,514,436

447,382
447,382
155,930
603,312

4,731,836
4,731,836
(13,739,551)
(9,007,715)

5,179,218
5,179,218
(13,583,621)
(8,404,403)

63,450,757
63,450,757
(2,085,838)
61,364,919

5,430,388,627
715,005
5,431,103,632
(238,013,279)
176,604,779
(13,583,621)
5,356,111,511

531,136
1,727,827
2,258,963

(463,491)
22,558,995
22,095,504

67,645
24,286,822
24,354,467

60,916,037
2,981,349
(1,941,526)
61,955,860

4,253,285,092
695,651,266
(17,379,077)
2,981,349
146,321,837
24,286,822
5,105,147,289

6

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ย ี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เงินสดจ่ายปันผล
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
รับชําระค่าหุ้นสามัญระหว่างงวด
หุ้นสามัญปันผล
เงินสดจ่ายปันผล
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ
20

กําไร(ขาดทุน)สะสม

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้นทุน
ซื้ อคืน

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองอื่น

ยังไม่ได้จดั สรร

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

1,983,927,367
1,983,927,367

16,110,971
16,110,971

2,853,240,924
2,853,240,924

44,372,803
44,372,803

4,000,000
4,000,000

281,753,727
(238,013,279)
(66,192,106)
(22,451,658)

447,382
155,930
603,312

5,183,853,174
(238,013,279)
(66,036,176)
4,879,803,719

1,563,953,734
173,772,638
86,871,457
1,824,597,829

16,110,971
16,110,971

2,331,362,296
521,878,628
2,853,240,924

44,372,802
44,372,802

4,000,000
4,000,000

416,429,175
(86,871,457)
(17,379,077)
49,990,373
362,169,014

531,136
1,727,829
2,258,965

4,376,760,114
695,651,266
(17,379,077)
51,718,202
5,106,750,505

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

7

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

บริษทั อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ย ี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรเป็ นเงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
เงินปันผลรับ
กําไรจากการต่อรอง
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
ส่ วนแบ่งกําไรที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ไม่สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2558
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

135,651,265

170,074,156

(66,593,789)

84,421,487

(519,569)
5,092,234
352,411,189
70,937,819
3,209,059
(782,261,403)
(2,085,838)
324,920,643

(358,882)
(85,095,090)
504,529
96,676,480
(176,447,989)
(16,584,808)
26,969,665
1,753,783
73,715,257

(519,569)
(106,000,000)
6,379,086
313,229
2,539,421
207,136,391

(358,882)
504,529
359,448
(176,447,989)
(16,584,808)
183,171
4,835,459
33,453,174

107,355,399

91,207,101

43,254,769

(69,634,411)

57,056,283
(5,581,051)
(24,022,418)
90,886,100

(319,747,739)
(5,552,887)
(23,225,047)
48,775,411

356,720,472
(4,437,959)
(26,179,335)
5,943,995

(542,570,594)
(508,603,965)
(35,113,124)
(46,100)

(91,898,242)
26,976,027
(26,197,824)
134,574,274
(263,883,828)
(2,845,546)
(132,155,100)

75,962,074
(4,180,499)
(136,761,586)
(71,722,928)
(8,918,266)
(217,402,780)

317,795,118
(4,265,292)
688,831,768
(207,792,777)
481,038,991

783,588
1,075,313
(1,154,109,293)
(31,460,845)
(11,556,931)
(1,197,127,069)
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“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”
บริษทั อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ย ี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2559

2558

2559

2558

(ปรับปรุ งใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(69,890,326)
-

(172,816,640)
-

90,400,000
-

(68,831,131)
(2,041,811,740)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อบริ ษทั ย่อย
สุ ทธิ จากเงินสดที่มีอยูใ่ นบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 18)
เงินให้กยู ้ มื ระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง

7,371,724

(1,715,458,153)

-

305,908,406

-

(591,159,706)
(39,780,863)

เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ้น

-

(39,780,865)

-

จ่ายซื้ อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

-

(2,981,349)

-

เงินสดจ่ายเพื่อให้กยู ้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

-

เงินสดจ่ายเพื่อต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย

-

(890,539,069)

-

(8,517,968)

-

เงินสดจ่ายเงินมัดจําโครงการ

(394,173,481)

-

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น

(305,556,007)

-

-

-

(47,717,725)

-

-

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ที่ยงั ไม่ใช้ในการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

-

-

(147,671,473)

-

(422,929,447)

(1,308,729,595)

(90,780,443)

(100,537,748)

(721,800)

(108,811,969)

(386,500)

(120,006,211)

-

323,239,415

-

340,110,404

(1,242,135,030)

(2,719,430,750)

(1,038,977,485)

(2,622,016,995)

300,000,000

729,051,692

500,000,000

146,589,183

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย

27,495,870
-

-

45,000,000

-

(30,000,000)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

436,796,075

(119,407,619)

เงินปันผลจ่าย

(238,013,279)

(17,379,077)

(6,351,673)

(2,514,752)

เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้เจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

(332,170,813)

-

(238,013,279)

460,000,000
(17,379,077)

-

-

-

-

เงินสดรับจากการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
- สุ ทธิ จากต้นทุนการทํารายการ

-

695,651,266

-

695,651,266

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

187,756,180

1,285,401,510

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

(13,739,551)

22,558,995

เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ

(1,200,273,501)

(1,628,873,025)

(280,951,773)

(2,534,282,692)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด

1,905,261,171

3,156,933,083

578,682,948

2,833,355,235

704,987,670

1,528,060,058

297,731,175

299,072,543

เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันปลายงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

276,986,721
-

1,284,861,372
-
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2559

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
โดยมี ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ คือ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
10320
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1) การจําหน่ ายและให้เช่ าเครื่ องใช้สํานักงาน โดยเฉพาะเครื่ องถ่ายเอกสาร และเครื่ องพิมพ์สําเนาอัตโนมัติ รวมถึ งบริ การ
ซ่ อมบํารุ งที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายเครื่ องถ่ายเอกสาร รวมทั้งอุปกรณ์อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
ภายใต้เครื่ องหมายการค้าของ Konica Minolta แต่เพียงผูเ้ ดี ยวในประเทศไทย ตามสัญญา Exclusive Distributorship และ
บริ ษทั ได้จาํ หน่ายสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้แล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
2) ผลิตและจําหน่ายพลังงาน
3) บริ หารจัดการขยะ
4) กิจการโรงแรม
5) อื่นๆ
2. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นในรู ปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินระหว่ าง
กาล รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติท างการบัญ ชี ที่ ป ระกาศใช้โดยสภาวิชาชี พ บัญ ชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญ ชี ”) กฎระเบี ยบและประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบการเงินนี้ มิได้
รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ จึงควร
อ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลนี้มีความสอดคล้องกับการถือปฏิบตั ิในงบการเงินสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เว้นแต่กรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งมีผล
บังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ทุกฉบับมาถือปฏิบตั ิ การนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นที่ ออกและปรับปรุ งใหม่มาถือปฏิ บตั ิดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อนโยบายการบัญชี วิธีการ
คํานวณ และผลการดําเนินงานหรื อฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2559

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

(ข) สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั ข้อมูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปั ดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
(ค) การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารต้องใช้วิจารณญาณการประมาณ
และข้อ สมมติ ฐ านหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อ การกําหนดนโยบายการบัญ ชี แ ละการรายงานจํานวนเงิ น ที่ เกี่ ย วกับ
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้
ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ ริ หารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยสําคัญในการถือปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชี
ของกลุ่มบริ ษทั และแหล่งข้อมูลสําคัญ ของความไม่แน่ นอนในการประมาณการซึ่ งถื อปฏิ บ ัติเช่ นเดี ยวกันในการจัดทํางบ
การเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาลรวม
งบการเงิ น ระหว่างกาลนี้ จัด ทําขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 34 (ปรั บ ปรุ ง 2555) เรื่ อ ง “งบการเงิ น ระหว่างกาล”
ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยเน้นการให้ขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับ
ข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลนี้ ควรต้องอ่านควบคู่กบั งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) รายละเอียดบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
ประเภทกิจการ
ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จํากัด (IFEC-T)
ธุรกิจลงทุน
99.99
(Holding) ใน
ธุรกิจพลังงาน
ทดแทนและ
บริ หารจัดการ
ขยะ
บริ ษทั กรี น เอนเนอร์ จี เทคโนโลยี อิน (ไทยแลนด์) จํากัด (GE)
ผลิตและจําหน่าย
99.99
พลังงาน
บริ ษทั คลีน ซิ ต้ ี จํากัด
บริ หารจัดการ
99.99
(ถือหุน้ โดย IFEC-T)
ขยะ
บริ ษทั เจ.พี. โซล่า พาวเวอร์ จํากัด (JP)
ผลิตและจําหน่าย
99.99
พลังงาน
บริ ษทั ซันพาร์ ค จํากัด (SP)
ผลิตและจําหน่าย
99.99
พลังงาน
บริ ษทั ซันพาร์ ค 2 จํากัด (SP2)
ผลิตและจําหน่าย
99.99
พลังงาน
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2559
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซี ย จํากัด (VON)
บริ ษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (SIFEE)
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (IWIND)
บริ ษทั อีสเอนเนอร์ จี จํากัด (IS)
บริ ษทั วังการค้ารุ่ งโรจน์ จํากัด (WR)
บริ ษทั ทรู เอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จํากัด (TEPL)
บริ ษทั ซี อาร์ โซลาร์ จํากัด (CR)
บริ ษทั ไอเฟค (แคมโบเดีย) จํากัด (IFEC-C)
บริ ษทั สมประสงค์อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด (SPS)
บริ ษทั ลมลิกอร์ จํากัด (LLG)
(ถือหุน้ โดย IWIND)
บริ ษทั ยูนิเวอร์ แซล โพรไวเดอร์ จํากัด (UP)
บริ ษทั รุ ้งเอกรยา เอ็นจิเนียริ่ ง (สระแก้ว) จํากัด (RA)
(ถือหุน้ โดย IFEC-T)
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ แคป แมนเนจเม้นท์ จํากัด (“ICAP”)
บริ ษทั สมาร์ ททรี จํากัด (SMT)
(ถือหุน้ โดย ICAP)

บริ ษทั แม่สะเรี ยง โซลา จํากัด (MS)
บริ ษทั เกาะเต่า วินด์ จํากัด (KTW)
(ถือหุน้ โดย IWIND)
บริ ษทั สาธารณูปโภคเกาะพยาม จํากัด (KPY)
(ถือหุน้ โดย IWIND)
บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จํากัด (DDV)
(ถือหุน้ โดย ICAP และAPK)

ประเภทกิจการ
ผลิตและ
จําหน่ายพลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและ
จําหน่ายพลังงาน
ผลิตและ
จําหน่ายพลังงาน
ผลิตและ
จําหน่ายพลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
วางระบบและ
ขยายเครื อข่าย
ระบบงาน
คมนาคมและ
สายส่ งไฟฟ้า
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
โรงแรมรี สอร์ท
และห้องชุด
ภายใต้ชื่อ
“โรงแรมดารา
เทวี เชียงใหม่”

ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ
99.99
99.99
80.00
99.99
99.99
99.99
99.99
100.00
99.99
99.99
99.99
95.00
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2559
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอ.พี.เค.ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (APK)
(ถือหุน้ โดย ICAP)
บริ ษทั ดาราเทวี จํากัด (DV)
(ถือหุน้ โดย ICAP)

บริ ษทั สมภูมิโซล่าพาวเวอร์ จํากัด (SPP)
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ โซล่าร์ จํากัด*
บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นจิเนียริ่ ง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด*
(ถือหุน้ โดย ICAP)
บริ ษทั กรี น เพาเวอร์ โซล่าร์ จํากัด*
(ถือหุน้ โดย GE)
บริ ษทั กรี น โซล่าร์ ฟาร์ม จํากัด*
(ถือหุน้ โดย GE)
บริ ษทั เจ.พี. มัง่ คัง่ จํากัด*
(ถือหุน้ โดย JP)
บริ ษทั ซัน ลาร์โซ จํากัด*
(ถือหุน้ โดย SP)
บริ ษทั ซัน รี นิวเอเบิ้ล จํากัด*
(ถือหุน้ โดย SP2)
บริ ษทั วังรุ่ งโรจน์ จํากัด*
(ถือหุน้ โดย WR)
บริ ษทั วี.โอ. โซล่าร์ จํากัด*
(ถือหุน้ โดย VON)
บริ ษทั อีส เพาเวอร์ กรี น จํากัด*
(ถือหุน้ โดย IS)
บริ ษทั อีส ซัน ฟาร์ ม จํากัด*
(ถือหุน้ โดย IS)
บริ ษทั สมประสงค์ มารวย จํากัด*
(ถือหุน้ โดย SPS)
บริ ษทั สมประสงค์ มาเลิศ จํากัด*
(ถือหุน้ โดย SPS)
บริ ษทั สแกน เพาเวอร์ จํากัด*
(ถือหุน้ โดย SIFEE)
บริ ษทั สแกน สมมาตร จํากัด*
(ถือหุน้ โดย SIFEE)

ประเภทกิจการ
ให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์
ทุกประเภท
ให้เช่า
เครื่ องหมาย
การค้า ภายใต้ชื่อ
“โรงแรมดารา
เทวี เชียงใหม่”
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ขายปลีกและ
ให้บริ การ
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน

ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2559
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ยู โซล่าร์ จํากัด*
(ถือหุน้ โดย UP)
บริ ษทั ยู รี นิวเอเบิ้ล จํากัด*
(ถือหุน้ โดย UP)
บริ ษทั แม่สะเรี ยง สวนแสง จํากัด*
(ถือหุน้ โดย MS)

ประเภทกิจการ
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน

ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ
99.99
99.99
99.99

* จัดตั้งขึ้นใหม่และยังไม่ได้เริ่ มดําเนินพาณิ ชยกิจ
รายการบัญชีที่สาํ คัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หกั กลบลบกันแล้ว
“บริ ษทั ” หมายถึ ง บริ ษทั อิ นเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) “กลุ่มบริ ษทั ” หมายถึ ง บริ ษทั อิ นเตอร์
ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวข้างต้น
4. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้การค้า
หัก : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า – เช่าซื้ อ
หัก : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า – สุ ทธิ
บวก : ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
161,180,286
136,134,016
(4,037,569)
(6,182,261)
157,142,717
129,951,755
2,096,624
2,096,624
(2,096,624)
(2,096,624)
157,142,717
129,951,755
426,512,803
463,877,011
583,655,520
593,828,766

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
17,620,903
22,723,009
(4,037,570)
(4,568,576)
13,583,333
18,154,433
2,096,624
2,096,624
(2,096,624)
(2,096,624)
13,583,333
18,154,433
498,744,168
698,010,505
512,327,501
716,164,938
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2559
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าแสดงแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน
2559
117,479,899

31 ธันวาคม
2558
102,057,477

30 กันยายน
2559
1,369,905

31 ธันวาคม
2558
11,109,032

9,225,895
3,606,306
14,216,868
18,747,943
163,276,911
(6,134,194)
157,142,717

8,081,166
762,924
16,065
27,313,008
138,230,640
(8,278,885)
129,951,755

5,434,731
2,145,757
4,844,210
5,922,924
19,717,527
(6,134,194)
13,583,333

6,775,878
353,360
8,093
6,573,270
24,819,633
(6,665,200)
18,154,433

ยอดคงเหลือของลูกหนี้อื่นประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินมัดจําโครงการ
ลูกหนี้บริ ษทั ในเครื อ
เงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินปันผลค้างรับ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
เงินคํ้าประกันสัญญา
อื่นๆ
รวม

30 กันยายน
2559
109,753,019
253,975,841
48,585,182
3,450,260
2,740,633
5,927,742
1,720,420
359,706
426,512,803

31 ธันวาคม
2558
63,055,700
240,438,018
103,738,756
922,317
7,031,670
13,614,409
3,787,269
31,288,872
463,877,011

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
2559
109,224,668
16,369,105
81,246,814
9,865,078
106,000,000
172,490,532
3,547,971
498,744,168

31 ธันวาคม
2558
63,055,700
520,330,972
61,611,239
34,827,052
18,185,542
698,010,505
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2559
5. รายการบัญชีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
5.1 ลักษณะความสั มพันธ์ และนโยบายในการกําหนดราคา
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ชื่ อบริษัท

ลักษณะความสั มพันธ์

บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จํากัด

กรรมการร่ วมกัน
นโยบายราคา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 2 - 6 ต่อปี
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

รายได้จากการให้เช่าและให้บริ การ
เงินให้กยู้ มื
การคํ้าประกัน
5.2

ยอดคงเหลือกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯมีรายการยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ
31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

ลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
เงินทดรองจ่ าย
บริ ษทั ย่อย
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่อย
(หมายเหตุ 6)
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย
เงินปันผลค้ างรับ
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนีอ้ ่ืน
บริ ษทั ย่อย
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริษัทย่อย
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย
บริ ษทั ย่อย

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
-

-

16,369,105

10,940,321

-

-

73,417,763

513,915,397

-

-

5,007,704,335

4,117,165,266

-

-

172,490,533

34,577,395

-

-

106,000,000

-

-

-

337,000,000

11,520,472

-

-

230,000,000

260,000,000

-

-

6,056,284

4,017,534
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2559
5.3

รายได้ และค่ าใช้ จ่ายกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ
2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
รายได้ จากการให้ เช่ าและให้ บริการ
9,000,000
6,150,000
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
รายได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับ
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ย่อย

-

-

73,555,243

16,452,357

-

-

150,000

-

-

-

16,000,000

-

-

-

1,156,284

-

รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ
2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
รายได้ จากการให้ เช่ าและให้ บริการ
22,500,000
15,150,000
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
รายได้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับ
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ย่อย

-

-

204,039,974

45,100,819

-

-

400,000

48,360

-

-

106,000,000

-

-

-

8,613,661
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
ค่ าใช้ จ่ายบริหาร - ค่ าทีป่ รึกษาทาง
การเงิน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
5.4

-

-

50,000

700,000

การคํา้ ประกัน
บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการคํ้าประกันวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นของบริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ วินด์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
จากสถาบันการเงิน จํานวน 200 ล้านบาท โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกันระหว่างกัน

6. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ บริษัทย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย 16 แห่ ง จํานวนเงิน 5,007.70 ล้านบาท
และ 4,117.17 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2 - 6 ต่อปี และมีกาํ หนดจ่ายชําระคืนเมื่อทวงถาม
รายการเคลื่อนไหวในระหว่างงวด มีดงั นี้
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
งวดเก้าเดือน
งวดปี

งบการเงินรวม
2559
2558
งวดเก้าเดือน
งวดปี
ยอดต้นปี

-

-

4,117,165,266

521,975,044

ให้กยู้ มื

-

-

919,500,000

3,633,401,360

รับชําระคืน

-

-

(28,960,931)

(38,211,138)

ยอดปลายปี

-

-

5,007,704,335

4,117,165,266
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2559
7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ชื่อ
บ จ .อิ น เต อ ร์ ฟ าร์ อี ส ท์ เท อ ม อ ล
พาวเวอร์
บจ.ซันพาร์ค
บจ.ซันพาร์ค 2
บจ.วี. โอ. เน็ต ไบโอดีเซล เอเซี ย
บ จ .ส แ ก น อิ น เต อ ร์ ฟ า ร์ อี ส ท์
เอ็นเนอร์ยี่
บจ.อิ น เตอร์ ฟาร์ อี ส ท์ วิ น ด์ อิ น เตอร์
เนชัน่ แนล

ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจลงทุน
(Holding) ในธุรกิจ
พลังงานทดแทนและ
บริ หารจัดการขยะ
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน

บจ.ไอเฟค (แคมโบเดีย)

บริ หารจัดการขยะ

บจ.กรี น เอนเนอร์ จี เทคโนโลยี อิ น
(ไทยแลนด์)
บจ.เจ.พี.โซล่า พาวเวอร์

ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน
ผลิตและจําหน่าย
พลังงาน

บจ.อีสเอนเนอร์จี
บจ.วังการค้ารุ่ งโรจน์
บจ.ซีอาร์ โซลาร์
บจ. สมประสงค์อินเตอร์เนชัน่ แนล
บจ. ยูนิเวอร์แซล โพรไวเดอร์ จํากัด
บจ. อิ น เตอร์ ฟาร์ อี ส ท์ แคป แมนเนจ
เม้นท์
บจ. แม่สะเรี ยง โซลา
บจ. อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ โซล่าร์
บจ. สมภูมิโซล่าพาวเวอร์

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
600,000,000

ทุนชําระแล้ว
(บาท)
600,000,000

30,000,000

30,000,000

42,000,000

สัดส่ วนเงิน
ลงทุน
(ร้อยละ)
99.99

วิธีราคาทุน (บาท)
30 กันยายน 2559
599,999,970

31 ธันวาคม2558
599,999,970

99.99

49,000,000

49,000,000

42,000,000

99.99

49,000,000

49,000,000

20,000,000

20,000,000

99.99

49,859,000

49,859,000

60,000,000

60,000,000

99.99

258,688,009

258,688,009

245,000,000

245,000,000

80.00

305,687,200

305,687,200

1 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ
43,500,000

1 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ
43,500,000

100.00

33,000,000

33,000,000

99.99

100,000,000

100,000,000

80,000,000

80,000,000

99.99

400,000,000

400,000,000

77,700,000

77,700,000

99.99

227,912,812

227,912,812

30,000,000

30,000,000

99.99

101,000,000

101,000,000

130,000,000

130,000,000

99.99

155,000,000

155,000,000

50,000,000

50,000,000

99.99

139,732,856

139,732,856

114,000,000

114,000,000

99.99

270,000,000

270,000,000

500,000,000

500,000,000

99.99

500,000,000

500,000,000

132,510,000

132,510,000

99.99

326,078,884

326,078,884

300,000,000

300,000,000

99.99

300,000,000

300,000,000

24,500,000

24,500,000

99.99

78,637,925

78,637,925

3,943,596,656

3,943,596,656
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2559

8. ต้ นทุนพัฒนาโครงการอสั งหาริมทรัพย์ เพื่อขาย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีตน้ ทุนพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย จํานวน 137.89
ล้านบาท และ 129.38 ล้านบาท ตามลําดับ ประกอบด้วยที่ดิน 92.21 ล้านบาท และในไตรมาส 3 มีค่าอาคารระหว่างก่อสร้างเพิ่ม
จาก จํานวน 37.17 ล้านบาท เป็ น 45.68 ล้านบาท
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างทั้งหมดติดภาระคํ้าประกันหนี้สิน (ดูหมายเหตุ 13)
9. อสั งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุน
ในระหว่างงวดปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงซึ่ งมีสาระสําคัญในบัญชีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายและตัดสิ นทรัพย์ระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

งบการเงินรวม
35,918,511
305,556,007
341,474,518

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
-

10. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ในระหว่างงวดปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงซึ่ งมีสาระสําคัญในบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ดงั นี้

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายและตัดสิ นทรัพย์ระหว่างงวด
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

งบการเงินรวม
8,194,497,089
422,929,447
(5,092,234)
(352,411,189)
8,259,923,113

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
122,995,878
43,062,718
(6,379,085)
159,679,511

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จาํ นองเพือ่ เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันเงินกูย้ มื และวงเงินสิ นเชื่อได้รับจากสถาบันการเงิน
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2559
11. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
มูลค่าส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้า
หัก ค่าตัดจ่ายสะสม
สุ ทธิ
อื่นๆ

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

708,855,321
(147,050,551)

708,855,321
(77,182,302)

-

-

561,804,770
477,960,911
1,039,765,681

631,673,019
478,308,681
1,109,981,700

120,433,616
120,433,616

120,360,346
120,360,346

12. เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

ตัว๋ แลกเงิน
เงินกู้
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
รวม

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
3,260,000,000 2,996,392,521
40,000,000
(24,838,321)
(19,881,949)
3,275,161,679 2,976,510,572

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
2,860,000,000 2,400,000,000
40,000,000
(22,330,175)
(19,881,949)
2,877,669,825

2,380,118,051

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อระยะสั้นเพื่อการค้าจากสถาบันการเงินในวงเงินสู งสุ ดรวม 4,200 ล้านบาท
วงเงินสิ นเชื่ อเพื่อการค้าดังกล่าว เป็ นตัว๋ แลกเงิน โดยมีอตั ราดอกเบี้ ยร้อยละ MLR - 3 ต่อปี และเงินกู้ จํานวนเงิน 40 ล้านบาท โดยมี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR (BBL) + 1 ต่อปี เงินกูย้ มื นี้ค้ าํ ประกันโดยการจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
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13. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
1,483,631,784 1,046,835,709
(255,860,434) (222,404,731)
1,227,771,350
824,430,978
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
-

ในวันที่ 18 มกราคม 2559 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้ทาํ สัญญากูเ้ งินกับธนาคารแห่ งหนึ่ ง จํานวนรวม 605 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระ
คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 13.25-20 ล้านบาท รวม 36 งวดปี โดยมีอตั ราดอกเบี้ยในอัตรา Prime Rate
(ณ วันที่ทาํ สัญญา คือ ร้อยละ 6.5 ต่อปี ) คํ้าประกันโดยบริ ษทั จดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง และจํานองเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เป็ นประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อย 9 แห่ง มีสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคาร จํานวนรวม 700.93 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระ
คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 13.95 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย ปี ที่ 1 : MLR - 1.25% ต่อปี ปี ที่ 2 :
MLR - 1.00% ต่อปี ปี ที่ 3 : MLR -0.50% ต่อปี ปี ที่ 4 เป็ นต้นไป : MLR ต่อปี คํ้าประกันโดย จดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
จํานําแผงโซลาร์ เซลล์และอุปกรณ์เป็ นประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อย 1 แห่ง มีสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคาร จํานวนรวม 153.52 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระ
คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 2.04 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย ปี ที่ 1 : MLR - 1.50% ต่อปี ปี ที่ 2 : MLR
- 0.75% ต่อปี ปี ที่ 3 เป็ นต้นไป : MLR ต่อปี คํ้าประกันโดยบรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และจดจํานอง
ที่ดินและจํานําเครื่ องจักรพร้อมอุปกรณ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อย 1 แห่ง มีสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคาร จํานวนรวม 24.18 ล้านบาท โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ย MLR ต่อปี คํ้าประกันโดยจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อย 12 แห่ ง มีสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคาร จํานวนรวม 1,046.84 ล้านบาท มีกาํ หนด
ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 18.53 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ย ปี ที่ 1 : MLR - 1.25% ต่อปี ปี ที่ 2
: MLR - 1.00% ต่อ ปี ปี ที่ 3 : MLR -0.50% ต่ อ ปี ปี ที่ 4 เป็ นต้น ไป : MLR ต่ อ ปี คํ้าประกัน โดยบริ ษ ัท หรื อ บริ ษ ัท อิ น เตอร์
ฟาร์ อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จํากัด จดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง จํานําแผงโซลาร์ เซลล์และอุปกรณ์เป็ นประกัน เป็ นต้น
14. หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ได้ออกหุ น้ กูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ อายุหุน้ กู้ 2
ปี อัตราดอกเบี้ ยคงที่ ร้อยละ 5.40 ต่อปี ชําระดอกเบี้ ยทุก ๆ 3 เดื อน ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 5 พฤศจิ กายน 2560 มูลค่ารวม
3,000 ล้านบาท
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15. เจ้ าหนีต้ ามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จํากัด (โรงแรมดาราเทวี) ได้ยนื่ คําร้องขอฟื้ นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง (ศาล) และศาลได้มีคาํ สั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดย ณ วันที่ 15 ธันวาคม
2558 บริ ษทั มีมูลหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ดังนี้

กลุ่ม
เจ้าหนี้
1
2

3

4

7

ชื่อเจ้าหนี้

Global one
IFEC-T
เจ้าหนี้อื่น
สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
รวมกลุ่ม2
Global one
IFEC-T
รวมกลุ่ม3
Global one
IFEC-T
เจ้าหนี้อื่น
รวมกลุ่ม4
เจ้าหนี้อื่น
รวมทั้งสิ้ น

หนี้ขอรับตามแผน

996.76
666.26
13.30
1.09
680.65
549.21
369.72
918.93
330.46
236.68
571.20
1,138.34
781.95
4,516.63

ดอกเบี้ยตามแผน

169.25
113.88
2.27
0.19
116.34
80.51
54.20
134.71
39.75
28.47
68.71
136.93
557.23

รวม

1,166.01
780.14
15.57
1.28
796.99
629.72
423.92
1,053.64
370.21
265.15
639.91
1,275.27
781.95
5,073.86

มูลค่ายุติธรรม
ของหนี้
ณ วันที่ 15
ธันวาคม 2558

1,010.93
676.38
15.20
1.25
692.83
486.60
325.52
812.12
180.47
129.78
525.77
836.02
138.49
3,490.39

(หน่ วย : ล้ านบาท)

ส่ วนของหนี้ที่
กลุ่มกลุ่มบริ ษทั
ซื้อหนี้คืนแล้ว
/

/

/

ส่ วนของหนี้ที่
โรงแรมดาราเทวี
จ่ายคืนแล้ว
/*
/*
/
/
/*
/*
/*
/*
/
/

ยอดหนี้คงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558

1,010.93
1.25
1.25
486.60
486.60
180.47
180.47
1,679.25

ยอดหนี้คงเหลือ
ณ วันที่ 30
กันยายน 2559

571.46
29.54
29.54
19.00
19.00
620.00
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หมายเหตุ : /* : ชําระบางส่ วน
บริ ษ ทั บัน ทึ กมู ลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้ ดงั กล่าวข้างต้นไว้ในงบการเงิ นรวม ณ วันซื้ อกิ จการ โดยใช้รายงานของที่ ป รึ กษา
ทางการเงินอิสระ ซึ่ งใช้วิธีตามความสามารถในการชําระหนี้ ในระยะเวลา 10 ปี (discount cash flow) ซึ่ งเป็ นมูลค่ายุติธรรมอยู่
ในระดับ 3 ของลําดับชั้นมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 4.21) เนื่ องจากใช้ขอ้ สมมติฐานที่ สําคัญจากข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้
เช่น ประมาณการกําไรในอนาคต เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม ราคาประเมิ นของที่ ปรึ กษาทางการเงินอิสระตํ่ากว่ามูลหนี้ ตามคําสั่งศาล
ในแผนฟื้ นฟูกิจการ โดยไตรมาสที่ 1 ปี 2559 และไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ได้บนั ทึกดอกเบี้ยสําหรับหนี้ ดงั กล่าว จํานวน 34.28 ล้านบาท
และ 20.92 ล้านบาท ที่ คาํ นวณตามอัตราคิ ดลด (ร้อยละ 7 ต่อปี ) และแสดงไว้ภายใต้หัวข้อต้นทุ นทางการเงินในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ซ้ื อหนี้ของโรงแรมดาราเทวีจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยการโอน
สิ ทธิ เรี ยกร้องในหนี้ ท้ งั หมด รวมถึงสิ ทธิ เรี ยกร้องหรื อผลประโยชน์ๆ ตามคําขอรับชําระหนี้ และทรัพย์หลักประกันที่เกี่ยวข้อง
ในราคา 860 ล้านบาท บริ ษทั ไม่ได้บนั ทึกกําไรจากการปรับโครงสร้างในกรณี น้ ี และบันทึกลดยอดค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้น ณ
วันที่ซ้ื อกิจการ
ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จํากัด ได้จ่ายชําระคืนแก่เจ้าหนี้ อ่ืน ใน
จํานวน 358.49 ล้านบาท ซึ่ งมีมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สิน ณ วันที่ซ้ื อกิจการ จํานวน 679.46 ล้านบาท ดังนั้นจึ งมีกาํ ไรจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น 320.97 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอแก้ไขแผน โดยบริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จํากัด จะต้องจ่ายชําระ
เจ้าหนี้ที่สาํ คัญ ดังนี้
1. บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์โกลบอลวัน จํากัด (เจ้าหนี้ กลุ่มที่ 1 3 และ 4) จะได้รับการชําระภาระหนี้ เงิ นต้นคงค้างจํานวน
950.00ล้านบาท โดยชําระงวดแรกจํานวน 300 ล้านบาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอ
แก้ไขแผนและภาระหนี้ เงินต้นคงค้างส่ วนที่เหลือจะได้รับชําระภายในเดือนธันวาคม 2559 โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยเจ้าหนี้
อาจขยายเวลาออกไปได้เป็ นไม่เกินเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้จะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไปจนกว่าชําระหนี้ครบถ้วน
2. บริ ษ ทั อิ นเตอร์ ฟ าร์ อีส ท์ เทอมอล พาวเวอร์ จํากัด (เจ้าหนี้ กลุ่ม ที่ 2 3 และ 4 ) จะได้รับ การชําระภาระหนี้ เงิ น ต้น และ
ดอกเบี้ยคงค้างจํานวน 860 ล้านบาท โดยชําระงวดแรกในอัตราร้อยละ 5 ของภาระหนี้ ดงั กล่าวข้างต้น ภายใน 60 วันนับ
จากวันที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอแก้ไขแผนและภาระหนี้ เงินต้นคงค้างส่ วนที่เหลือจะได้รับชําระภายในเดือน
ธันวาคม 2559 โดยไม่มีดอกเบี้ ย โดยเจ้าหนี้ อาจขยายเวลาออกไปได้เป็ นไม่เกิ นเดื อนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ จะมี การคิ ด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558 เป็ นต้นไปจนกว่าชําระหนี้ครบถ้วน

3. เจ้าหนี้ ส ถาบันการเงิ นแห่ งหนึ่ ง (เจ้าหนี้ กลุ่ม ที่ 2) จะได้รับการชําระภาระหนี้ เงิ นต้นและดอกเบี้ ยคงค้างจํานวน 1.09
ล้านบาท โดยชําระงวดแรกในอัตราร้อยละ 5 ของภาระหนี้ ดงั กล่าวข้างต้น ภายใน 60 วันนับจากวันที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบ
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ด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนและภาระหนี้เงินต้นคงค้างส่ วนที่เหลือจะได้รับชําระภายในเดือนธันวาคม 2559 โดยเจ้าหนี้ อาจ
ขยายเวลาออกไปได้เป็ นไม่เกินเดือนธันวาคม 2560 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-3.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ที่ศาลมี
คําสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการจนถึงวันที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผน และหลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
7 ต่อปี จนกว่าจะชําระหนี้ครบถ้วน
ภายใต้เงื่อนไขของข้อเสนอขอแก้ไขแผนที่กาํ หนดให้ได้รับการปลดหนี้ ท้ งั จํานวนจากเจ้าหนี้ ทนั ทีที่ได้มีการชําระหนี้ เงินต้น
งวดแรกให้แก่เจ้าหนี้ เป็ นเงินจํานวนรวมทั้งสิ้ น 344.09 ล้านบาทครบถ้วนแล้ว ภายใน 60 วันนับจากวันที่ศาลมีคาํ สั่งเห็นชอบ
ด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผน โดยบริ ษทั ได้ชาํ ระงวดแรกตามแผนใหม่แล้วในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ดังนั้น ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั ฯมี
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่จะบันทึกในงบการเงินรวมในงวดที่มีการจ่ายเงินงวดแรก เป็ นจํานวน 782.26 ล้านบาท
หนี้ สิ น ดัง กล่ าวข้างต้น คํ้าประกัน โดยการจํานองที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ างตามที่ ป รากฎในบัญ ชี ต ้น ทุ น โครงการพัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุ 9) และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 10)
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระคืนเงินกูใ้ ห้แก่เจ้าหนี้ เป็ นเงิน 30 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งยกเลิกแผนฟื้ นฟูกิจการของ บริ ษทั โรงแรมดาราเทวี จํากัด เนื่ องจาก
ได้ดาํ เนินการสําเร็ จตามแผนแล้ว
16. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิและกําไรต่ อหุ้น
ก.

ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ ครั้งที่ 2 (IFEC-W2) ของบริ ษทั ฯได้รับอนุ ญาตให้เริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยได้ต้ งั แต่วนั ที่ 28 กรกฎาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

: ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ ที่ จ ะซื้ อหุ ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท อิ น เตอร์ ฟาร์ อี ส ท์
เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("IFEC-W2")
: ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และโอนเปลี่ยนมือได้
: ไม่เกิน 456,153,173 หน่วย
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering)
โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ าในอัต ราส่ ว น 4 หุ ้ น สามัญ เดิ ม ต่ อ ใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ 1
หน่ ว ย รวมจํา นวนไม่ เกิ น 456,153,173 หน่ ว ย กรณี มี เศษของใบสํ า คัญ
แสดงสิ ท ธิ เหลื อจากการคํานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสําคัญ แสดง
สิ ทธิ ดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจํานวน

บริ ษทั จัดสรรใบสําคัญสิ ทธิ(IFEC-W2) จํานวน 456,086,420 หน่วย แล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
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ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ ครั้งที่ 1 (IFEC-W1) ของบริ ษทั ฯได้รับอนุญาตให้เริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยได้ต้ งั แต่วนั ที่ 10 มีนาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

: ใบสํ า คัญ แสดงสิ ทธิ ที่ จ ะซื้ อหุ ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท อิ น เตอร์ ฟาร์ อี ส ท์
เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("IFEC-W1")
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือ และโอนเปลี่ยนมือได้
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 458,766,911 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: 0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี (วันที่ ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ คือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่ ครบ
กําหนดคือ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) และผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ สามารถ
ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ได้ดงั นี้ วันกําหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ในวัน
ทําการสุ ด ท้ายของเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2557 (ตรงกับ วัน ที่ 28 พฤศจิ ก ายน
2557) กําหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 ในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนพฤศจิกายน
2558 และครั้ งสุ ด ท้ายจะสามารถใช้สิ ท ธิ ได้ในวัน ที่ ใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ
(IFEC-WI) มี อายุ ค รบ 3 ปี (ตรงกั บ วัน ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560) หาก
วันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทําการของบริ ษทั ให้เลื่อนวันกําหนดใช้สิทธิ เป็ น
วันทําการสุ ดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดการใช้สิทธิดงั กล่าว
วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
: จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering)
โดยไม่ คิ ด มู ล ค่ าในอัต ราส่ ว น 2 หุ ้ น สามัญ เดิ ม ต่ อ ใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ 1
หน่ ว ย รวมจํา นวนไม่ เกิ น 458,766,911 หน่ ว ย กรณี มี เศษของใบสํ า คัญ
แสดงสิ ท ธิ เหลื อจากการคํานวณตามอัตราส่ วนการจัดสรรใบสําคัญ แสดง
สิ ทธิ ดงั กล่าว ให้ตดั เศษดังกล่าวทิ้งทั้งจํานวน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั มีใบสําคัญสิ ทธิคงเหลือ(IFEC-W1) จํานวน 38,156,860 หน่วย
ข. กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักซึ่ งออกและเรี ยกชําระในระหว่างปี
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นปรับลด
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ ้นปรับลดคํานวณโดยการหารกําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ส่วนที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญด้วยจํานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ซึ่ งออกจําหน่ายและเรี ยกชําระในระหว่างปี ปรับปรุ งด้วยผลกระทบจากสิ ทธิ ที่จะเลือกซื้ อหุน้
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กําไรต่อหุน้ ปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วย

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (ล้านบาท)
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักระหว่างปี (ล้านหุ น้ )
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ปรับลด (บาทต่อหุ น้ )

สําหรับงวดสามเดือน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
2559
2558
2559
2558
(239.67)
(10.37)
(59.46)
(11.46)
2,447.25
1,979.99
2,447.25
1,979.99
(0.0979)
(0.0052)
(0.0243)
(0.0058)

กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ (ล้านบาท)
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักระหว่างปี (ล้านหุน้ )
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ ปรับลด (บาทต่อหุ น้ )

สําหรับงวดเก้าเดือน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน 30 กันยายน
2559
2558
2559
2558
178.69
148.26
(66.19)
49.99
2,454.23
1,895.97
2,454.23
1,895.97
0.0728
0.0782
(0.0270)
0.0264

17. การนําเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมู ลส่ วนงานดําเนิ นงานที่ นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ ผูม้ ี อาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ของส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิ จการจําหน่ ายและให้เช่าเครื่ องใช้สํานักงานโดยเฉพาะเครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องพิมพ์สําเนาอัตโนมัติ
รวมถึงบริ การซ่ อมบํารุ งที่เกี่ยวข้อง ธุ รกิจลงทุน และผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยดําเนิ นธุ รกิจใน
ส่ วนงานหลักทางภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย รายการบัญชีตามส่ วนงานแยกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
ก. ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
ข. ธุรกิจลงทุน (Holding) ลงทุนในธุรกิจพลังงานชีวมวลและบริ หารจัดการขยะ
ค. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายพลังงานลม
ง. ธุรกิจโรงแรม (อยูใ่ นงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ 15 ธันวาคม 2558)
จ. ธุรกิจอื่นๆ
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รายได้ และกําไร(ขาดทุน) จากการดําเนินงานจําแนกตามส่ วนงานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ประกอบด้วย
(หน่ วย : บาท)
สําหรับงวดสามเดือน

รายได้จากการขายและการ
ให้บริ การ
กําไร(ขาดทุน)จากส่ วนงาน

ง.

จ.

รวม

การตัดบัญชี
รายการระหว่าง
กัน

ก.

ข.

ค.

รวม

97,459,792

12,476,848

31,162,375

104,803,590

180,000

246,082,605

(10,857,000)

235,225,605

(48,282,501)

(47,047,328)

(4,244,619)

(22,257,861)

(40,374,154)

(162,206,463)

(77,458,013)

(239,664,476)

(หน่ วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน

ก.
รายได้จากการขายและการ
ให้บริ การ
กําไร(ขาดทุน)จากส่ วนงาน

ข.

ค.

ง.

จ.

รวม

314,145,791

67,315,370

82,887,584

362,566,529

420,000

22,213,901

(134,676,535)

(21,182,979)

1,812,925,872

(106,160,125)

827,335,274
1,573,120,134

การตัดบัญชี
รายการระหว่าง
กัน

รวม

(25,197,000)

802,138,274

(1,394,429,517)

178,690,617

รายได้ และกําไร(ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานจําแนกตามส่ วนงานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
ประกอบด้วย

(หน่ วย : บาท)

สําหรับงวดสามเดือน

ก.
รายได้จากการขายและการ
ให้บริ การ
กําไร(ขาดทุน)จากส่ วนงาน

ข.

ค.

ง.

จ.

รวม

การตัดบัญชี
รายการระหว่าง
กัน

รวม

94,697,975

38,258,638

514,000

-

-

133,470,613

(5,550,000)

127,920,613

28,085,592

(16,104,755)

(8,539,070)

-

436,530

3,878,297

(14,252,242)

(10,373,945)

(หน่ วย : บาท)
สําหรับงวดเก้าเดือน

ก.
รายได้จากการขายและการ
ให้บริ การ
กําไร(ขาดทุน)จากส่ วนงาน

ข.

ค.

ง.

จ.

รวม

การตัดบัญชี
รายการระหว่าง
กัน

รวม

255,221,159

103,500,890

514,000

-

-

359,236,049

(15,150,000)

344,086,049

160,922,083

(46,414,806)

(12,134,536)

-

135,776

102,508,517

45,754,846

148,263,363
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18. การซื้อธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารได้แต่งตั้งผูป้ ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ณ วันที่
งบการเงินรวมนี้ ได้รับการอนุมตั ิ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ดาํ เนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา ณ วัน
ซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยเสร็ จแล้วหลายแห่ ง ซึ่ งอยูภ่ ายในระยะเวลาในการวัดมูลค่าสิ บสองเดือนนับจากวันที่ซ้ื อกิจการตามที่กาํ หนด
ไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 และบริ ษทั ได้ทาํ การปรับปรุ งย้อนหลังมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อกิจการ สําหรับส่ วน
ที่ได้ดาํ เนิ นการแล้วเสร็ จนั้น และส่ วนที่ยงั ประเมินมูลค่ายุติธรรมไม่แล้วเสร็ จ 1 แห่ง กลุ่มบริ ษทั จะดําเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในสิ บ
สองเดือน นับจากวันที่ซ้ื อกิจการ ดังนั้นอาจมีการปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รับมาเป็ นมูลค่าประมาณ
การ ณ วันที่ซ้ื อธุรกิจเพิ่มเติม
ที่ดิน อาคาร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ณ วันซื้ อ วัดมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2 ซึ่ งเป็ นการใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์
ไม่ว่าจะเป็ นข้อมู ลทางตรงหรื อทางอ้อม และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนและเจ้าหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ณ วันซื้ อ วัดมูลค่ายุติธรรมใน
ระดับชั้นที่ 3 เนื่องจากใช้ขอ้ สมมติฐานที่สาํ คัญจากข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ประมาณการกําไรในอนาคต เป็ นต้น
การปรับปรุ งย้ อนหลังงบการเงินงวดก่อนของเงินลงทุนในบริษัทต่ างๆ
การปรับปรุ งย้อนหลังดังกล่าวมีผลกระทบต่อรายการใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิยม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรสะสม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนี้
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรจากการต่อรองเพิ่มขึ้น
ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
ภาษีเงินได้ (ลดลง)
กําไรขาดทุนสุ ทธิ เพิ่มขึ้น

(หน่วย : บาท)
5,667,492
(41,286,380)
33,307,445
369,917,244
(353,440,728)
(3,166,262)
9,587,186
715,006
(หน่วย : บาท)
612,304
11,222,449
(2,244,522)
8,365,623
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรจากการต่อรองเพิ่มขึ้น
85,095,090
ต้นทุนขายเพิม่ ขึ้น
32,043,701
ภาษีเงินได้ (ลดลง)
(6,408,772)
กําไรขาดทุนสุ ทธิ เพิ่มขึ้น
59,460,160
ในปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการขยายธุรกิจโดยเข้าไปลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหน่ายพลังงานหลายโครงการ
19. สิ ทธิพเิ ศษทีไ่ ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อยที่ได้รับสิ ทธิ พิเศษที่ได้รับจากการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ
2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บาท)

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวม

กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
413,213,677
860,480
414,074,157

2559
กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
1,377,000
3,715,691
5,092,691

รวม
414,590,677
4,576,171
419,166,848

กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
307,763,829
196,573
307,960,402

2558
กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
11,494,296
3,869,063
15,363,359

รวม
319,258,125
4,065,636
323,323,761

20. เงินปันผล
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสม
เป็ นเงินสดปันผลในอัตราหุ น้ ละ 0.12 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 238.07 ล้านบาท และกําหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 27
พฤษภาคม 2559
21. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้
ก) กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
กําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

12,514,033
11,023,830
6,868,586
30,406,449

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,062,880
666,500
2,729,380
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ข)

กลุ่มบริ ษทั ฯ มี ห นังสื อคํ้าประกันที่ ออกโดยธนาคาร เพื่อคํ้าประกันการขายสิ นค้าและให้เช่ าต่อ ลู กค้าและหน่ วยงาน
ราชการเป็ นจํานวน 234.20 ล้านบาท

ค)

บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าที่ปรึ กษาในการดําเนินการขอรับใบอนุญาตโครงการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (PPA) ที่
ประเทศกัมพูชา ให้ บริ ษทั KP Business & Consult (Cambodia) Company Limited คงเหลื อจํานวน 109,000 USD เมื่ อ
ได้รับอนุญาตให้ขายไฟฟ้าในประเทศกัมพูชาได้

ง)

บริ ษทั มี ภาระผูกพันตามบันทึกข้อตกลงการซื้ อขายโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ 3 แห่ ง จํานวนเงินรวม 495
ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯได้วางเงินมัดจําไว้ จํานวน 253 ล้านบาท

จ)

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีภาระผูกพันตามบันทึกข้อตกลงการซื้ อขายโครงการให้บริ การโครงข่ายดิจิตอลแบบรวมศูนย์ดว้ ยใย
แก้วนําแสง รวม 2 แห่ง จํานวนเงินรวม 400 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยฯ ได้วางเงินมัดจํา จํานวนเงิน 100 ล้านบาท
กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน คงเหลือจํานวน 270.02 ล้านบาท และสัญญาจัดซื้ อโปรแกรม
เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน โดยมีเงื่อนไขว่ากรรมสิ ทธิ ใน source code เป็ นของบริ ษทั คงเหลือจํานวน 0.16 ล้านเหรี ยญดอล
ล่าร์สหรัฐ
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาซื้ อขายหุ น้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม (SAMDAL WIND FARM) ในประเทศเกาหลี
ใต้ เป็ นเงิน 16 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ โซล่าร์
จํากัด (“ISOLAR”) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยที่ บ ริ ษ ัท ฯ ถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 100 เข้าทํารายการลงทุ น ในโครงการโรงไฟฟ้ าพลัง
แสงอาทิตย์ ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่เมือง คูจูกุริ (Kujukuri) จังหวัด ชิบะ (Chiba) ประเทศญี่ปุ่น มีขนาดกําลังการผลิต 1.50 เมกะวัตต์
(กําลังการผลิตติดตั้ง 1.70 เมกะวัตต์) โดยมีมูลค่ารวมของเงินลงทุนประมาณ 118.68 ล้านเยน (ประมาณ 124.33 ล้านเยน
รวม Consumption Tax) หรื อประมาณ 37.89 ล้านบาท (ประมาณ 39.70 ล้านบาท หากรวม Consumption Tax ) อ้างอิง
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 0.3193 บาท/เยน จากธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ วันที่ 25 เมษายน 2559 โดยบริ ษทั ฯ ได้เข้าทํา
สั ญ ญา TK Investment Agreement (“TK Agreement”) กับ บริ ษ ัท Green Light Godo Kaisha ซึ่ งภายใต้ TK Agreement
นั้น บริ ษทั Green Light Godo Kaisha (TK Operator) จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นกิจการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ฯ ในประเทศญี่ปุ่น
โดย TK Operator จะได้รับเงินลงทุนจาก TK Investor เพื่อนําไปลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ฯ ดังกล่าว ตาม
สั ญ ญา TK Agreement ได้ ก ํา หนดให้ TK Investor ลงทุ น ในสั ด ส่ ว นการลงทุ น ร้ อ ยละ 97 และกํา หนดให้ ไ ด้ รั บ
ผลตอบแทนจากการดําเนิ น กิ จการโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์ฯของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์ Kujukuri ใน
อัตราส่ วนร้อยละ 97 ของกําไรสุ ทธิก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ฉ)

ช)
ซ)

31

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2559
ฌ)

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริ ษทั ย่อย 2 แห่งมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โครงการที่ 1
ชื่อ
บริ ษทั ซี อาร์ โซลาร์ จํากัด
เอกสารตอบรับจําหน่ายไฟฟ้า
เลขที่ MEA 01 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ที่ต้ งั โครงการ
พื้นที่บริ เวณ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ผูซ้ ้ื อไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
กําลังการผลิตติดตั้งรวม
0.95 เมกะวัตต์
บัตรส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
อยูร่ ะหว่างดําเนินการขอรับการส่ งเสริ มการลงทุน
รู ปแบบค่าไฟฟ้า
5.66 บาท (Feed-in Tariff)
วันที่จะเริ่ มดําเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (SCOD)
ภายในไตรมาส 4 ของปี 2559
โครงการที่ 2
ชื่อ
บริ ษทั สแกน อินเตอร์ ฟาร์ อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
เอกสารตอบรับจําหน่ายไฟฟ้า
เลขที่ MEA 03 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
ที่ต้ งั โครงการ
พื้นที่บริ เวณ อําเภอหนองจอก จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ผูซ้ ้ื อไฟฟ้า
การไฟฟ้านครหลวง
กําลังการผลิตติดตั้งรวม
5.00 เมกะวัตต์
บัตรส่ งเสริ มการลงทุน (BOI)
อยูร่ ะหว่างดําเนินการขอรับการส่ งเสริ มการลงทุน
รู ปแบบค่าไฟฟ้า
5.66 บาท (Feed-in Tariff)
วันที่จะเริ่ มดําเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (SCOD)
ภายในไตรมาส 4 ของปี 2559
ในการนี้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ทาํ สัญญาดําเนิ นการโครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบการติดตั้งบนพื้นดิน
สําหรับหน่ วยงานราชการและสหกรณ์ การเกษตร พ.ศ. 2558 ใช้สิทธิ ขายไฟฟ้ าของ สหกรณ์ 2 แห่ ง (เจ้าของโครงการ)
ภายใต้สัญญา บริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่ งจะได้รับให้ดาํ เนิ นการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิ ตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินตาม
สิ ทธิ ขายไฟฟ้าของเจ้าของโครงการเป็ นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วนั ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ โดยบริ ษทั ย่อยทั้งสองตก
ลงที่จะให้ค่าใช้สิทธิ ในการขายไฟฟ้าตามจํานวนที่ระบุไว้ในสัญญาหรื อจํานวนร้อยละ 5 – 10 ของยอดขายในแต่ละเดือน/ปี
และตกลงที่ จะจ่ายค่าตกลงในการทําสัญญาและเงื่อนไขอื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเจ้าของโครงการยินยอมให้สิทธิ
บริ ษทั ย่อยดําเนินการต่อได้ โดยทั้งสองฝ่ ายตกลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมของโครงการ
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา มีขอ้ ตกลงร่ วมกันที่สาํ คัญ อาทิเช่น บริ ษทั ย่อย ตกลงว่าภายหลังสิ้ นสุ ดตามโครงการแล้ว จะทํา
การรื้ อถอนสิ่ งปลูกสร้างหรื อจัดการขยะและกากของเสี ยออกไปโดยทันที และให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด และเป็ นผู ้
ออกค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการทั้งสิ้ น บริ ษทั ย่อย ตกลงว่าจะไม่โอนสิ ทธิ ที่ได้รับนี้ให้บุคคลอื่นเป็ นผูด้ าํ เนิ นการแทนตลอด
อายุสัญญา เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และ เจ้าของโครงการ และ กรณี เกิดเหตุสุดวิสัย
อันส่ งผลกระทบต่อโครงการ โดยไม่สามารถดําเนิ นการตามวัตถุประสงค์ของคู่สัญญาได้ ให้มีผลเลิกสัญญาต่อกัน โดยต่าง
ฝ่ ายต่างไม่สามารถเรี ยกร้องความเสี ยหายต่อกันได้ เป็ นต้น
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บริษัท อินเตอร์ ฟาร์ อสี ท์ เอ็นเนอร์ ยี่ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
วันที่ 30 กันยายน 2559
ญ)

ฎ)

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ ว”

บริ ษทั ย่อย 2 แห่ งมีภาระผูกพันจากการซื้ อแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นจํานวนเงิน 3.91 ล้านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ และใน
เดือนตุลาคม บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จ่ายเงินงวดแรกแล้วจํานวน 2.34 ล้านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ และบริ ษทั มีภาระผูกพัน
จากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งคงเหลือจํานวน 99.17 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันสําหรับการดําเนิ นงานโครงการพลังงานลม เป็ นจํานวนเงิน 65 ล้านหยวน และในเดือน
ตุลาคม 2559 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จ่ายเงินงวดแรกแล้วจํานวน 19.50 ล้านหยวน

22. เหตุการณ์ หลังวันทีใ่ นงบการเงิน
ในเดือนตุลาคมบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้ทาํ สัญญาจะซื้ อจะขายที่ดิน จํานวน 129 ไร่ 3 งาน 84.9 ตารางวา เป็ นจํานวนเงิน45.49 ล้าน
บาท โดยจ่ายชําระและรับโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินบางส่ วนแล้วเป็ นจํานวนเงิน 30.77 ล้านบาท
23. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 แล้ว
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