บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
1 ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอสซี ไอ อีเลคตริ ค จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
สํานักงานใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 107/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา - ตราด กม 27 ตําบลบางเพรี ยง อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
สํานักงานสาขาที่ 1 ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1 ซอยบางนา - ตราด กม 3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริ ษทั จํากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “บริ ษทั เอส. ซี . ไอ. อีเลคตริ ค แม็นนิ วแฟ็ คเชอเรอ จํากัด” เป็ น “บริ ษทั เอสซี ไอ อีเลคตริ ค จํากัด
(มหาชน)”
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั รวมเรี ยกว่ากลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ในงบการเงิน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ได้แก่ กลุ่มพฤฒินารากร ซึ่ งถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 93.76
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย ธุ รกิจการผลิตและจําหน่ายตูส้ วิทช์บอร์ ดไฟฟ้ าแรงดันตํ่าและกลาง รางและอุปกรณ์รอง
สายไฟ เสาไฟฟ้ าแรงสู ง เสาสื่ อสารโทรคมนาคม และโครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนส์ ธุ รกิจบริ การรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ า
แรงดันสู งพร้อมระบบจําหน่ายไฟฟ้ า และบริ การบริ หารเขื่อนผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานนํ้า
รายการสัญญาที่สาํ คัญของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
สัญญาสัมปทานสิ ทธิการใช้พ้นื ที่เขื่อน
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 บริ ษทั ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาสัมปทาน
กับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวโดยกระทรวงแผนการและการลงทุน สัญญาสัมปทานดังกล่าวมีระยะเวลา
30 ปี นับจากวันที่ในสัญญา โดยก่อนหมดอายุสัญญา 5 ปี บริ ษทั ย่อยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวต้องทํา
การตกลงเจรจาเพื่อพิจารณาการต่ออายุสัญญาสัมปทานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สัญญาสัมปทานมี สิทธิ ในการต่อระยะเวลา
เพิ่มเติมได้อีก 5 ปี นับจากวันที่สิ้นสุ ดสัญญาสัมปทานเดิม
ภายใต้สัญญาสัมปทาน บริ ษทั ย่อยมีภาระในการจัดหา ติดตั้ง จัดการ ตลอดจนบํารุ งรั กษาเครื่ องมื ออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
พลัง งานไฟฟ้ าพลังนํ้า และต้อ งโอนกรรมสิ ท ธิ์ ในเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ดัง กล่ า วให้แ ก่ รั ฐ บาลสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว เมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาสัมปทาน บริ ษทั ได้เริ่ มดําเนินการผลิตไฟฟ้ าอย่างเป็ นทางการโดยได้รับการอนุมตั ิจากกระทรวง
พลังงานและเหมืองแร่ และการไฟฟ้ าลาวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา บริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าสัมปทาน
ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ที่เกิดจากสัญญาสัมปทานและได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตลอดระยะเวลาสัมปทาน
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
สัญญาการซื้ อขายไฟฟ้ า
เมื่ อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 บริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า กับการไฟฟ้ าลาวมี ระยะเวลาสัญญา 30 ปี ตามสัญญา
สัมปทาน รายได้หลักคือรายได้จากการขายไฟฟ้ าให้แก่การไฟฟ้ าลาวตามอัตราที่ตกลงกัน
สัญญาให้บริ การโครงการลาว 4 ตัวเมือง
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ได้ตกลงทําสัญญาให้บริ การโครงการแก่การไฟฟ้ าลาว เพื่อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ปรับปรุ ง
ระบบการสั่งจ่ายไฟฟ้ าในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีระยะเวลาโครงการประมาณ 3 ปี
2 เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล รวมถึง
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปของประเทศไทย
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบการเงินนี้ มิได้
รวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดตามข้อกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปี แต่เน้นการให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และ
สถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าํ ซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ จึงควร
อ่านควบคู่กบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ในการจัดทํางบการเงิ นระหว่างกาลนี้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ ห ารต้อ งใช้ดุลยพินิจในการจัดทํา
ประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงิ นที่
เกี่ยวกับ สิ นทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้
งบการเงินรวมของบริ ษทั ประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั เอสซี ไอ อีเลคตริ ค จํากัด (มหาชน) (“SCI”) และบริ ษทั ย่อย
(รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายละเอียดบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั มีดงั นี้

ประเทศที่จดทะเบียน

ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

ประเภทกิจการ

ถือหุน้ โดย SCI
บริ ษทั อาจีกาว่า แอนด์ เอสซี ไอเมทัลเทค จํากัด
(“SCIMT”)

ประเทศไทย

99.99

99.99

บริ ษทั เอสซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด (“SCIH”)

ประเทศไทย

99.99

99.99

ผลิตเสาไฟฟ้ าแรงสู ง เสาสื่ อสาร
โทรคมนาคม และโครงสร้าง
เหล็กชุบกัลป์ วาไนส์
ลงทุน

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

100

100

การผลิตไฟฟ้ าจากพลังนํ้า

ถือหุน้ โดย SCIH
บริ ษทั ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด (“TSL”)
(ในปี 2557 ถือหุน้ โดย SCI)

รายการบัญชีที่สาํ คัญระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่รวมในงบการเงินรวมได้หกั กลบลบกันแล้ว
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับ การปรั บ ปรุ งหรื อ จัดให้มี ข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อ หาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่ งประกอบด้วย
มาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10
ฉบับที่ 11
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 13

ผลประโยชน์ของพนักงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
4 รายการบัญชีกบั บริษัทใหญ่ บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
4.1 ลักษณะความสั มพันธ์ และนโยบายในการกําหนดราคา
ลักษณะความสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาจีกาว่า แอนด์ เอสซี ไอ เมทัล เทค จํากัด
บริ ษทั เอสซี ไอ โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั ตาดสเลนพาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอจีอาจีกาว่า คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั สตาร์ เรลล์ จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
คุณอุนนดา พฤฒินารากร
คุณศิริชยั พฤฒินารากร
คุณเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล
0

ถือหุ น้ โดยบริ ษทั และมีกรรมการร่ วมกัน
ถือหุ น้ โดยบริ ษทั และมีกรรมการร่ วมกัน
ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ย่อย และมีกรรมการร่ วมกัน

1

เงินให้กยู้ มื
เงินกูย้ มื
รายได้จากการขายสิ นค้า/บริ การ
ต้นทุนขายสิ นค้า/บริ การ
การคํ้าประกัน

ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ใหญ่
มีกรรมการร่ วมกัน
ผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการ
ผูถ้ ือหุ น้ และกรรมการ
นโยบายราคา
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 - 10 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี
ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงราคาตลาด
ไม่คิดค่าธรรมเนียม

4.2 ยอดคงเหลือกับบริษัทใหญ่ บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการและยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับบริ ษทั ใหญ่ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
ลูกหนีก้ ารค้ า (หมายเหตุ 7)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
3,607,275
หน้า 16

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
ลูกหนีอ้ นื่ (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

9,630
9,630

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

-

10,399,724
10,399,724

9,461,038
9,461,038

ค่ าใช่ จ่ายจ่ ายล่วงหน้ า (หมายเหตุ 7)
บริ ษทั ย่อย

-

-

1,059,750

1,156,090

เจ้ าหนีก้ ารค้ า (หมายเหตุ 18)
บริ ษทั ย่อย

-

-

12,644,025

8,258,138

-

-

56,283,248

51,019,232

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ น
บริ ษทั ย่อย

การเปลี่ยนแปลงในเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี้

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
บวก เพิม่ ขึ้นระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นงวด
2

3

4

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
51,019,232
5,264,016
56,283,248

เงิ นให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกันเป็ นเงิ นให้กูย้ ืมที่ มี กาํ หนดจ่ ายชําระคื นเมื่ อ ทวงถาม คิ ดดอกเบี้ ยในอัตรา
ร้อยละ 7 ต่อปี

หน้า 17

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
4.3 รายได้ และค่ าใช้ จ่ายกับบริษัทใหญ่ และกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญกับบริ ษทั ใหญ่และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั ต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
2558
2557
2558
2557
รายได้ จากการขายสิ นค้ าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
8,811,773
4,921,480
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2,939,473
3,586,567
รวม
2,937,473
3,586,567
8,811,773
4,921,480
ดอกเบีย้ รับ
บริ ษทั ย่อย
ซื้อสิ นค้ าและบริการ
บริ ษทั ย่อย
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

-

-

919,202

881,263

-

-

20,740,641
20,740,641

15,372,758
15,372,758

489,900
489,900

802,080
802,080

ดอกเบีย้ จ่ าย
บริ ษทั ย่อย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

-

-

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5,503,406

4,090,879

-

789,207
789,207

4,651,500

273,511
136,287
409,798
2,971,967

5 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บาท

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทประจํา
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
810,135
787,477
77,777,104
28,830,845
244,092,782
239,446,444
10,300
10,273
322,690,321
269,075,039

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
412,031
707,988
56,680,826
7,065,321
237,133,239
219,047,792
10,300
10,273
294,236,396
226,831,374
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
6. เงินลงทุนชั่วคราว
การเปลี่ยนแปลงในเงินลงทุนเผือ่ ขาย มีดงั นี้

บาท
งบการเงินรวม

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นงวด
ขายเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้ นงวด

6,137,713
(6,137,713)
-

ในระหว่างงวด บริ ษทั ย่อยได้รับเงินจากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย โดยมีกาํ ไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
จํานวน 2,501,577 บาท
7 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
บาท

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4.2)
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้างานโครงการ (หมายเหตุ 9)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 4.2)
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4.2)
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั อื่น

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
471,879,501
698,987,445
3,607,275
471,879,501
702,594,720
(8,518,328)
(8,623,328)
463,361,173
693,971,392
1,828,903
2,185,299
370,460
861,013
31,935,329
13,407,366
20,023,833
22,654,255
9,630
2,646,665
520,175,993

8,367,305
741,446,630

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
159,665,430
250,335,862
159,665,430
250,335,862
(8,446,274)
(8,551,274)
151,219,156
241,784,588
173,066
529,462
1,165,623
861,013
31,935,329
13,407,366
19,160,081
21,786,310
1,059,750
10,399,724
2,170,658
217,283,387

1,156,090
9,461,038
1,851,711
290,837,578
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
ลูกหนี้การค้า สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

ยอดที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระน้อยกว่า 3 เดือน
ค้างชําระ 3 - 6 เดือน
ค้างชําระ 6 - 12 เดือน
ค้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

8 ลูกหนีภ้ ายใต้ สัญญาสั มปทาน

ลูกหนี้ภายใต้สัญญาสัมปทาน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

บาท

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
115,103,190
191,749,473
256,570,500
436,668,800
59,233,718
30,188,661
2,691,113
36,422,624
38,280,980
7,565,162
471,879,501
702,594,720
(8,518,328)
(8,623,328)
463,361,173
693,971,392

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
49,307,045
41,654,009
83,800,729
196,184,174
17,395,462
677,720
2,354,277
5,622,962
6,807,917
6,196,997
159,665,430
250,335,862
(8,446,274)
(8,551,274)
151,219,156
241,784,588

บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
272,852,111
276,119,990
(21,286,026)
(18,637,982)
251,566,085
257,482,008
(11,018,559)
(11,683,645)
240,547,526
245,798,363

กรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาสัญญาสัมปทานนี้จะโอนเป็ นของสัมปทานเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญาสัมปทาน
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
9 เงินให้ ก้ยู มื
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่กจิ การอืน่
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการอื่นจํานวน 7,000,000 บาท บริ ษทั ได้เสร็ จสิ้ นคดีฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย
โดยศาลตัดสิ นให้ลูกหนี้ ผอ่ นชําระหนี้ ให้บริ ษทั เดือนละ 50,000 บาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็ นต้นไป อย่างไรก็ตามบริ ษทั
ได้บนั ทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนสําหรับเงินให้กยู้ มื ดังกล่าว
เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวแก่ บุคคลอืน่
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั มีเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นจํานวน 11,516,135 บาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี
และมีกาํ หนดชําระคืนภายใน 30 ปี โดยได้นาํ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างมาเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันเงินให้กยู้ มื ดังกล่าว
บริ ษทั ได้รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลอื่นทั้งจํานวนพร้อมดอกเบี้ยค้างรับจํานวน 258,560 บาทในวันที่ 30 เมษายน 2558
บริ ษทั จึงจัดประเภทเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวเป็ นเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
10 มูลค่ างานทีเ่ สร็จแต่ ยงั ไม่ เรียกเก็บ / เงินรับล่วงหน้ าจากผู้ว่าจ้ างและรายได้ รับล่วงหน้ า

จํานวนเงินตามที่ได้ทาํ สัญญาการให้บริ การ
มูลค่าของงานที่รับรู้เป็ นรายได้แล้วจนถึงปัจจุบนั
หัก ค่างวดที่ถึงกําหนดชําระแล้ว
รายการดังกล่าวในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
มูลค่างานที่เสร็ จแต่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้างานโครงการ (หมายเหตุ 7)
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินรับล่วงหน้าจากผูว้ า่ จ้าง

บาท
งบการเงินรวม และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
2,924,004,190 2,924,004,190
2,736,569,115 2,460,689,124
(2,564,639,028) (2,346,197,068)
171,930,087
114,492,056

171,930,087

114,492,056

31,935,329

13,407,366

79,658,285

118,284,245
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
บริ ษทั ทําสัญญาให้บริ การกับลูกค้าเป็ นเหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา โดยมีมูลค่าตามสัญญาการให้บริ การจํานวน 93.78 ล้าน
เหรี ย ญดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก าซึ่ งยัง ไม่ ไ ด้รั บ รู ้ ร ายได้ห รื อ ยัง ไม่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ง านเป็ นจํา นวนเงิ น 8.32 ล้า นเหรี ย ญดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา (31 ธันวาคม 2557: จํานวนเงิน 16.86 ล้านเหรี ยญดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
11 สิ นค้ าคงเหลือ
บาท

วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าสําเร็ จรู ป

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
152,018,658
100,077,483
93,555,255
69,259,212
58,468,708
40,725,067
304,042,621
210,061,762

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
36,276,873
21,792,590
19,001,411
6,689,707
15,190,309
12,390,832
70,468,593
40,873,129

12 เงินฝากที่ตดิ ภาระคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีเงินฝากออมทรัพย์จาํ นวน 134.38 ล้านบาท และ 111.13 ล้านบาท ตามลําดับ
(31 ธันวาคม 2557: จํานวน 136.16 ล้านบาท และ 112.82 ล้านบาท ตามลําดับ) ได้นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันจากการที่
ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกัน (หมายเหตุ 26)
13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นงวด
ขายเงินลงทุน
ลงทุนเพิม่
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้ นงวด

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
255,546,580
(105,868,834)
93,000,000
242,677,746

หน้า 22

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่ างไตรมาส 1 ปี 2558
ตามมติ ที่ ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นครั้ งที่ 1/2558 เมื่ อ วันที่ 16 มี นาคม 2558 ที่ ประชุ ม อนุ ม ัติให้ป รั บ โครงสร้ างการถื อ หุ ้นใน
บริ ษทั ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด โดยอนุมตั ิให้บริ ษทั ใหญ่ขายเงินลงทุนใน บริ ษทั ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด ให้ บริ ษทั เอสซี ไอ
โฮลดิ้ง จํากัด จํานวน 33,000 หุ น้ ในราคาตามมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 92,947,247 บาท มีผลให้เกิดผล
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนจํานวน 12,921,587 บาท ซึ่ งบันทึกรวมอยูใ่ น “ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร” ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิจการ
นอกจากนี้ บริ ษทั ใหญ่ได้ลงทุนเพิ่มในหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เอสซี ไอ โฮลดิ้ง จํากัด จํานวน 9.30 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10
บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 93.00 ล้านบาท โดยชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนเต็มมูลค่า มีผลให้เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจํานวน 93.00
ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2558 บริ ษทั ใหญ่มีสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั เอสซี ไอ โฮลดิ้ง จํากัด เท่ากับร้ อยละ 99.99 และ บริ ษทั
เอสซี ไอ โฮลดิ้ง จํากัด มีสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ตาดสเลนพาวเวอร์ จํากัด เท่ากับร้อยละ 100

หน้า 23

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่ อย
บริ ษทั อาจีกาว่า แอนด์
เอสซี ไอ เมทัล เทค จํากัด
บริ ษทั เอสซี ไอ โฮลดิ้ง จํากัด
รวม

ผลิตเสาไฟฟ้ าแรงสูงเสาสื่ อสารโทรคมนาคม
และโครงสร้างเหล็กชุบกัลป์ วาไนส์
ลงทุน

ประเภทธุรกิจ
บริษัทย่ อย
บริ ษทั อาจีกาว่า แอนด์
เอสซี ไอ เมทัล เทค จํากัด
บริ ษทั ตาดสเลน พาวเวอร์ จํากัด
บริ ษทั เอสซี ไอ โฮลดิ้ง จํากัด
รวม

ผลิตเสาไฟฟ้ าแรงสูงเสาสื่ อสารโทรคมนาคม
และโครงสร้างเหล็กชุบกัลป์ วาไนส์
การผลิตไฟฟ้ าจากพลังนํ้า
ลงทุน

บาท
31 มีนาคม 2558
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุน

ทุนที่ชาํ ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่ วนการถือหุ น้
(ร้อยละ)

108.0

99.99

194,363,500

(51,285,354)

143,078,146

99.6

99.99

99,599,600
293,963,100

(51,285,354)

99,599,600
242,677,746

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน

บาท
31 ธันวาคม 2557
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุน

เงินลงทุน - สุ ทธิ

ทุนที่ชาํ ระแล้ว
(ล้านบาท)

สัดส่ วนการถือหุ น้
(ร้อยละ)

108.0

99.99

194,363,500

(51,285,354)

143,078,146

105.7
6.60

100
99.99

105,868,834
6,599,600
306,831,934

(51,285,354)

105,868,834
6,599,600
255,546,580

เงินลงทุน
วิธีราคาทุน

เงินลงทุน - สุ ทธิ
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
14 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่ มีตวั ตน
บาท
งบการเงินรวม
ทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณ์
5

6

7

8

9

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นงวด
ซื้ อสิ นทรัพย์
โอนสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา/ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้ นงวด

10

ภาระผูกพัน

167,605,555
20,258,433
(158,581)
(4,666,193)
183,039,214
4,809,438

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สิ นทรัพย์
ไม่ มตี วั ตน
3,063,170
845,102
158,581
(165,225)
3,901,628
-

ทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณ์
64,611,241
1,791,278
(158,581)
(1,121,510)
65,122,428
2,427,375

สิ นทรัพย์
ไม่ มตี วั ตน
250,144
158,581
(53,949)
354,776
-

ที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรบางส่ วน ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันเงินกูย้ มื (หมายเหตุ 17)
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มี สินทรั พย์ซ่ ึ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิ นโดยมี มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี เป็ น
จํานวนประมาณ 17.80 ล้านบาท และ 16.96 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2557: จํานวน 16.92 ล้านบาท และ16.03 ล้านบาท
ตามลําดับ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เครื่ องจักรราคาทุนจํานวน 10 ล้านบาท (มูลค่าตามบัญชีจาํ นวน 1 บาท) นําไปใช้เป็ นหลักทรัพย์
คํ้าประกันวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ย่อย
ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานของบริ ษทั ย่อยในช่วงระหว่างการก่อสร้างเขื่อน บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การดูแลและบูรณะสิ่ งแวดล้อมจํานวน 166,800 ดอลลาร์ สหรัฐและการดูแลทรัพยากรนํ้าอีกจํานวน 54,500 ดอลลาร์ สหรัฐซึ่ ง
เป็ นไปตามระเบียบการดูแลทรัพยากรนํ้าและทรัพยากรแหล่งนํ้า บริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาระผูกพันดังกล่าวและ
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงินรวม โดยทําการตัดจําหน่ ายเป็ นเวลา 30 ปี ตามอายุสัญญาสัมปทาน อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ย่อยยังมีภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในช่วงระหว่างการดําเนินการภายหลังการก่อสร้าง บริ ษทั ย่อยต้องทําการเจรจาตกลง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งเกี่ยวกับจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่าย
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
15 ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี คํานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทั้งจํานวนตามวิธีหนี้ สินโดยใช้อตั ราภาษี ร้อยละ 20 ภาษี เงิ นได้
รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริ ษทั
งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดังนี้

บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

3,089,255
4,628,893
7,718,148

3,110,256
4,753,118
7,863,374

3,089,255
2,043,944
5,133,199

3,110,256
1,992,218
5,102,474

(448,655)
7,269,493

(384,624)
7,478,750

(448,655)
4,684,544

(384,624)
4,717,850

สิ นทรั พย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะหักกลบกันก็ต่อเมื่ อสิ นทรั พย์ และหนี้ สินภาษีเงิ นได้ดงั กล่าวเกี่ ยวข้องกับ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกัน สําหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม สิ นทรัพย์ และหนี้ สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีแสดงยอดรวมของ
สิ นทรัพย์ และหนี้สินสุ ทธิในแต่ละบริ ษทั
16 ภาษีรอเรียกคืน
ภาษีรอเรี ยกคืนเป็ นภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน 7.3 ล้านบาท ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้าจํานวน 9.8 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งอยูใ่ นระหว่างการดําเนิ นการยืน่ เรื่ องขอคืนภาษีดงั กล่าว เพื่อความระมัดระวังบริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกค่าเผื่อการ
ไม่ได้รับภาษีคืนจํานวน 17.1 ล้านบาท
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
17 เงินกู้ยมื
เงินกูย้ มื ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเงินกูย้ มื ในสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
ประเภทหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี
- ส่ วนที่จดั ประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียน
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวประเภทหมุนเวียน
รวมเงินกูย้ มื ประเภทหมุนเวียน
ประเภทไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รวมเงินกูย้ มื ประเภทไม่หมุนเวียน
รวมเงินกูย้ มื ทั้งสิ้ น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

17,678,487
141,006,152
158,684,639

13,351,619
221,393,949
234,745,568

16,902,290
30,000,000
46,902,290

9,060,290
50,000,000
59,060,290

14,732,058
109,584,066
124,316,124
283,000,763

14,510,133
116,403,260
130,913,393
365,658,961

2,280,000
2,280,000
49,182,290

2,280,000
2,280,000
61,340,290

59,851,504
59,851,504
342,852,267

63,621,248
63,621,248
429,280,209

10,554,838
10,554,838
59,737,128

11,124,838
11,124,838
72,465,128

หน้า 27

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายการเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันต้นงวด
เงินเบิกเกินบัญชี
รับเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
การตัดจําหน่ายต้นทุนเงินกูย้ มื
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันสิ้ นงวด

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

11

12

13

15

16

17

18

19

429,280,209
4,326,868
307,750,589
(388,138,386)
(9,074,225)
149,070
(1,441,858)
342,852,267

72,465,128
7,842,000
30,000,000
(50,000,000)
(570,000)
59,737,128

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นและวงเงินสิ นเชื่ ออื่น ๆ จากสถาบันการเงินในประเทศ
หลายแห่งเป็ นจํานวนเงิน 495 ล้านบาท และ 240 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2557: จํานวน 525 ล้านบาท และ 270 ล้านบาท
ตามลําดับ) คํ้าประกันโดยที่ดิน อาคาร และเครื่ องจักร (หมายเหตุ 14) เงินฝากประจํา (หมายเหตุ 11) ร่ วมกับการคํ้าประกันโดย
กรรมการบริ ษทั บางท่าน
เงินกู้ยมื ที่มหี ลักประกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้รับวงเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงิน 46.25 ล้านบาท และ 80 ล้านบาท ตามลําดับ
โดยเงินกูย้ มื ดังกล่าว มีอตั ราดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนตามจํานวนเงินที่
ระบุในสัญญาเงินกูย้ มื เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวคํ้าประกันโดยที่ดิน อาคารและเครื่ องจักร (หมายเหตุ 14) ร่ วมกับการคํ้าประกัน
โดยกรรมการบริ ษทั บางท่าน

หน้า 28

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
เงินกู้ยมื ระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งมีสัญญากูย้ มื เงินเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐจํานวน 5.40 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 5 ปี คิด
อัตราดอกเบี้ยในอัตรา LIBOR 1 เดือนบวกร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยสัญญากูย้ ืมเงินดังกล่าว มีการระบุเงื่อนไขโดยบริ ษทั ย่อย
ดัง กล่ า วต้อ งดํา รงอัต ราส่ ว นความสามารถในการชํา ระหนี้ ไม่ เ กิ น 1.1:1 และอัต ราสั ด ส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้น ไม่ เ กิ น 2:1
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2558 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่สามารถดํารงอัตราส่ วนดังกล่าวได้ตามสัญญา เป็ นผลทําให้เงินกูย้ ืมระยะยาว
คงเหลือดังกล่าวจํานวน 109.58 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557 : จํานวน 116.4 ล้านบาท) ถูกจัดประเภทเป็ น “เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินส่ วนที่จดั ประเภทเป็ นหนี้ สินหมุนเวียน” บริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการเจรจากับธนาคารเพื่อขอผ่อนผันการดํารง
อัตราส่ วนทางการเงินดังกล่าว
ระยะเวลาครบกําหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินมีดงั นี้

ครบกําหนดภายในไม่เกิน 1 ปี
ส่ วนที่จดั ประเภทเป็ นหนี้สินหมุนเวียน
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวประเภทหมุนเวียน
ครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

บาท

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2557
2557
14,732,058
14,510,133
109,584,066
116,403,260
124,316,124
130,913,393
59,851,504
63,621,248
184,167,628
194,534,641

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2557
2557
2,280,000
2,280,000
2,280,000
2,280,000
10,554,838
11,124,838
12,834,838
13,404,838

ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2558 บริ ษ ัท มี ว งเงิ น สั ญ ญาขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้า ที่ ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้ จํา นวน 3.0 ล้า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา

หน้า 29

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
18 เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
บาท

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า - บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4.2)
รวมเจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ประกันผลงาน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้อื่น
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
571,484,134
493,760,258
571,484,134
493,760,258
57,965,370
56,017,829
27,359,604
23,732,535
46,033,659
63,969,477
671,949
4,132,812
703,514,716
641,612,911

19 หนีส้ ิ นภายใต้ สัญญาเช่ าการเงิน

บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หัก ส่ วนที่ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
323,681,329
223,721,064
12,644,025
8,258,138
336,325,354
231,979,202
57,965,370
56,017,829
13,878,073
13,260,125
1,628,637
1,929,621
671,949
1,132,812
410,469,383
304,319,589

13,663,245
(1,300,621)
12,362,624
(3,715,580)
8,647,044

13,714,902
(1,366,630)
12,348,272
(3,708,491)
8,639,781

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
13,201,453
(1,278,579)
11,922,874
(3,456,163)
8,466,711

13,184,087
(1,338,424)
11,845,663
(3,452,318)
8,393,345

กรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินนี้จะโอนเป็ นของกลุ่มบริ ษทั ก็ต่อเมื่อได้ชาํ ระเงินงวดสุ ดท้ายแล้ว

หน้า 30

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
20 ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
รายการกระทบยอดภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน มีดงั นี้

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ภาระผูกพัน ณ วันต้นงวด
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริ การ
ดอกเบี้ย
ภาระผูกพัน ณ วันสิ้ นงวด

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

23,765,591
(1,358,200)
465,197
271,886
23,144,474

9,961,089
138,252
120,386
10,219,727

21 ทุนเรือนหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เพิ่มทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

จํานวนหุน้
1,650,000
1,650,000

บาท
165,000,000
165,000,000

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,650,000 หุ ้น ซึ่ งมีมูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท หุ ้นที่ออกจําหน่ าย
ได้รับชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้นครั้ งที่ 1/2558 เมื่ อ วันที่ 16 มี นาคม 2558 ที่ ป ระชุ ม ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ เ พิ่ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก
165,000,000 บาทเป็ น 562,500,000 บาทโดยเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจํานวน 3,975,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ นจํานวน
เงิน 397,500,000 บาท และเรี ยกชําระมูลค่าหุ ้นเพิ่มทุนจํานวนหุ ้นละ 100 บาท บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนจํานวน 4,813,600 บาท จากผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ่ งในเดือนมีนาคม 2558 ซึ่ งบันทึกเป็ น “เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุน้ เพิม่ ทุน” โดยแสดงอยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และบริ ษทั ได้รับชําระค่าหุน้ เพิม่ ทุนส่ วนที่เหลือในเดือนเมษายน 2558

หน้า 31

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
22 เงินปันผลจ่ าย
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 ที่ประชุมอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลกําไรสะสม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ ้นละ 267.67 บาทต่อหุ ้น ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นจํานวน 1,650,000 หุ ้น เป็ นเงินจํานวน 441,666,667
บาท พร้อมทั้งอนุมตั ิจดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจํานวน 15,684,000 บาท จาก 816,000 บาท รวมเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 16,500,000 บาท
บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นบางส่ วนแล้วจํานวน 24,795,087 บาทในเดือนมีนาคม 2558 และเงินปั นผลที่เหลือจํานวน
372,704,913 บาทสุ ทธิ จากภาษีหกั ณ ที่จ่าย จํานวน 44,166,667 บาท ได้จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในเดือนเมษายน 2558 ซึ่ งได้บนั ทึก เป็ น
เงินปั นผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
23 ข้ อมูลตามส่ วนงาน
คณะผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน คณะผูบ้ ริ หารได้พิจารณาส่ วนงานดําเนิ นงานโดยใช้ขอ้ มูลที่ได้
ผ่านการทบทวนจากคณะผูบ้ ริ หารแล้วเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงาน
ดําเนินงาน
คณะผูบ้ ริ หารได้แบ่งส่ วนงานดําเนิ นงานออกเป็ น 3 ส่ วนงานดําเนิ นงานหลักคือ การผลิตตูส้ วิทช์บอร์ ดไฟฟ้ า การผลิต
โครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนส์ และงานการบริ การ
การผลิตตูส้ วิทช์บอร์ดไฟฟ้ า ประกอบธุรกิจการผลิตและจําหน่ายตูส้ วิทช์บอร์ ดไฟฟ้ าแรงดันตํ่าและกลาง
รางและอุปกรณ์รองสายไฟ
การผลิตและชุบกัลวาไนส์ ประกอบธุรกิจการผลิตเสาไฟฟ้ าแรงสูง เสาสื่ อสารโทรคมนาคม และโครงสร้างเหล็ก
ชุบกัลป์ วาไนส์ และจําหน่ายอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้ าและรับจ้างชุบโลหะ
งานการบริ การ
ประกอบธุรกิจให้บริ การรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้ าแรงดันสูงพร้อมระบบจําหน่ายไฟฟ้ าและ
บริ การบริ หารเขื่อนผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานนํ้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
รายได้
รายการขายระหว่างส่ วนงานดําเนิ นงานใช้ราคาเดียวกับราคาที่ใช้กบั บุคคลภายนอก รายได้จากบุคคลภายนอกที่รายงานต่อ
คณะผูบ้ ริ หารเป็ นไปในทิศทางเดียวกับที่รายงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ

ล้านบาท
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ผลิตตู้สวิทช์ บอร์ ด
ผลิตและ
งานการ
รายได้
ไฟฟ้า
ชุบกัลวาไนส์
บริการ
รวม
85.34
259.09
344.43
280.76
280.76

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ

ล้านบาท
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ผลิตตู้สวิทช์ บอร์ ด
ผลิตและ
งานการ
รายได้
ไฟฟ้า
ชุบกัลวาไนส์
บริการ
รวม
50.77
181.59
232.36
171.29
171.29

กําไรขั้นต้ นจากการดําเนินงาน
คณะผูบ้ ริ หารประเมิ นและวัดผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานดําเนิ นงานด้วยกําไรขั้นต้นจากการดําเนิ นงาน โดยไม่รวม
ผลกระทบจากการดําเนินงานที่ยกเลิกและรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวของส่ วนงานดําเนินงาน
ล้านบาท
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
ผลิตตู้สวิทช์ บอร์ ด
ผลิตและ
งานการ
ไฟฟ้า
ชุบกัลวาไนส์
บริการ
รวม
กําไรขั้นต้น
26.11
35.04
59.92
121.07
รายได้อื่น
5.23
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(2.64)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(28.29)
(6.54)
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
88.83
(15.54)
ภาษีเงินได้
73.29
กําไรสําหรับงวด
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)

กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด

ล้านบาท
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ผลิตตู้สวิทช์ บอร์ ด
ผลิตและ
งานการ
ไฟฟ้า
ชุบกัลวาไนส์
บริการ
รวม
14.56
12.04
32.96
59.56
3.66
(2.02)
(33.36)
(5.89)
21.95
(5.14)
16.81

24 ภาษีเงินได้
บาท
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
2558
2557
15,336,451
209,257
15,545,708

4,581,043
558,152
5,139,195

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 มีนาคม
2558
2557
8,081,830
33,306
8,115,136

2,118,661
50,585
2,169,246

25 กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั คํานวณโดยการหารกําไรส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักในระหว่างงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 จํานวน 1,650,000 หุ น้ (31 ธันวาคม 2557: 1,650,000 หุ น้ )
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่อ “บริษัท เอส. ซี. ไอ. อีเลคตริค แม็นนิวแฟ็ คเชอเรอ จํากัดและบริษัทย่ อย”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (ไม่ ได้ ตรวจสอบ)
26 ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นดังนี้
ก. กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การ โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
6,287,650
570,570
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
5,596,000
143,640
รวม
11,883,650
714,210
25

ข. กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ าและคํ้าประกันการปฏิบตั ิงานซึ่ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินบาท
17.97 ล้านบาท
13.95 ล้านบาท
เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
23.53 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา 23.53 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
27 เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ประชุมได้มีมติอนุมตั ิเรื่ องดังต่อไปนี้
- อนุมตั ิการแปรสภาพ บริ ษทั เอส.ซี .ไอ. อีเลคตริ ค แม็นนิวเฟ็ คเชอเรอ จํากัด เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อบริ ษทั เป็ น
บริ ษทั เอสซี ไอ อีเลคตริ ค จํากัด (มหาชน)
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ นมูลค่าหุ น้ ละ 1 บาท ทําให้ทุนจดทะเบียน และทุนที่ออก
และชําระแล้วเปลี่ยนจาก 1,650,000 หุ น้ มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท เป็ น 165,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท เป็ นจํานวนเงิน
165,000,000 บาท
- อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 562,500,000 บาท เป็ น 750,000,000 บาทโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 187,500,000 หุ ้น
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เพื่อนําเสนอขายหุน้ ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
- อนุมตั ิขอ้ บังคับฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนการแปรสภาพบริ ษทั การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้และการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
28. การอนุมัตงิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
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