บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2556

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชี พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและ
การนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดาเนินงานและกระแส
เงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจาก
การนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุ งจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าวและนาเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเทียบ
โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ที่ได้นามาถือปฏิบตั ิใหม่ดว้ ยเช่นกัน
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด

สายฝน อินทร์ แก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434
บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2557

2

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

(ปรับปรุ งใหม่ )
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

11,989,722

5,646,162

5,658,596

ลูกหนี้การค้า

9

176,814,879

96,766,926

92,014,211

สิ นค้าคงเหลือ

10

84,149,758

77,292,629

114,077,316

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า

11

366,882,970

46,636,832

6,869,478

-

-

5,723,506

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

17,145,986

5,179,710

2,460,221

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

656,983,315

231,522,259

226,803,328

ต้นทุนไร่ มนั สาปะหลังและไร่ ออ้ ย

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

2,206,746,622

2,168,461,747

2,187,517,719

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

13

1,959,841

2,430,996

1,738,671

4, 22

21,906,256

17,869,805

19,304,756

457,400

457,400

430,649

2,231,070,119
2,888,053,434

2,189,219,948
2,420,742,207

2,208,991,795
2,435,795,123

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

1 มกราคม 2555

(ปรับปรุ งใหม่ )
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

14

744,682,908

513,000,000

563,000,000

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

15

187,265,407

86,724,859

36,845,269

16

180,000,000

180,000,000

900,000,000

สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

17

3,111,397

3,884,808

533,474

12,334,124

8,604,577

9,082,648

1,127,393,836

792,214,244

1,509,461,391

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

16

657,757,191

540,000,000

-

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

17

1,833,836

1,137,849

3,009,611

659,591,027

541,137,849

3,009,611

1,786,984,863

1,333,352,093

1,512,471,002

1,000,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

800,000,000

19

556,451

556,451

556,451

20

100,000,000

65,100,000

56,800,000

200,512,120

221,733,663

65,967,670

1,101,068,571
2,888,053,434

1,087,390,114
2,420,742,207

923,324,121
2,435,795,123

-

-

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้

18

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555:
หุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท)
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2556

2555
(ปรับปรุ งใหม่ )

กาไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย

1,659,052,294

1,349,864,625

รายได้อื่น

697,977

1,007,413

รวมรายได้

1,659,750,271

1,350,872,038

1,390,599,079

1,070,415,277

10,278,505

7,744,140

79,596,845

53,082,124

1,480,474,429

1,131,241,541

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน

179,275,842

219,630,497

(65,633,836)

(54,129,553)

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

113,642,006

165,500,944

4,036,451

(1,434,951)

117,678,457

164,065,993

117,678,457

164,065,993

0.15

0.21

ค่าใช้ จ่าย

21

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย

22

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรสาหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

24

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้ ส่ วนทุนจากการ จัดสรรแล้ว หมายเหตุ

ที่ออกและ

จ่ายโดยใช้หุน้

สารองตาม

ชาระแล้ว

เป็ นเกณฑ์

กฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 800,000,000

-

56,800,000

47,219,365

904,019,365

4

-

-

-

19,304,756

19,304,756

19

-

556,451

-

(556,451)

-

800,000,000

556,451

56,800,000

65,967,670

923,324,121

-

-

-

164,065,993

164,065,993

-

-

8,300,000

(8,300,000)

-

800,000,000

556,451

65,100,000

221,733,663

1,087,390,114

800,000,000

-

65,100,000

204,420,309

1,069,520,309

4

-

-

-

17,869,805

17,869,805

19

-

556,451

-

(556,451)

-

800,000,000

556,451

65,100,000

221,733,663

1,087,390,114

-

-

-

(104,000,000)

(104,000,000)

-

-

-

117,678,457

117,678,457

-

-

34,900,000

(34,900,000)

-

800,000,000

556,451

100,000,000

200,512,120

1,101,068,571

ตามทีร่ ายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี เกี่ยวกับภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งส่ วนทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 หลังการปรับปรุง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี (ปรับปรุ งใหม่)
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรเป็ น
สารองตามกฎหมาย

20

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หลังการปรับปรุง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามทีร่ ายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี เกี่ยวกับภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งส่ วนทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 หลังการปรับปรุง
เงินปั นผลจ่าย

27

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ น
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
2556

2555

113,642,006

165,500,944

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

99,331,202

86,009,986

การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ (กลับรายการ)

(9,702,516)

3,566,782

-

6,201,976

981,596

1,479,572

(189,673)

(411,810)

58,643,188

53,731,200

262,705,803

316,078,650

ลูกหนี้การค้า

(80,047,953)

(4,752,715)

สิ นค้าคงเหลือ

2,845,387

33,217,905

(320,246,138)

(39,767,354)

-

5,723,506

(11,965,513)

(2,715,238)

-

(26,751)

(24,185,210)

59,255,008

653,818

(640,142)

(1,059,020)

-

(171,298,826)

366,372,869

188,910

409,557

(50,340,898)

(53,569,129)

-

(1,998)

(221,450,814)

313,211,299

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน

ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า
ต้นทุนไร่ มนั สาปะหลังและไร่ ออ้ ย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนิ นงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หน่วย: บาท)
2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(104,499,545)

(93,726,962)

(257,800)

(156,140)

12,338,181

9,577,360

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

-

1,082,009

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(92,419,164)

(83,223,733)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

524,213,538

-

-

(50,000,000)

ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว

(180,000,000)

(180,000,000)

จ่ายเงินปันผล

(24,000,000)

-

เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

320,213,538

(230,000,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ

6,343,560

(12,434)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)

5,646,162
11,989,722

5,658,596
5,646,162

(44,725,758)

(9,375,418)

-

1,262,424

80,000,000

-

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้ ออาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลง
โอนสิ นทรัพย์ถาวรไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลค้างจ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้ นเป็ นบริ ษทั จากัดและได้แปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาเนาในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั
ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหาชนที่ จดทะเบี ยนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ฯประกอบกิ จการในประเทศไทยโดยมีธุรกิ จหลักคือการผลิ ตและจาหน่ ายเอทานอลที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง
ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการบัญชีทเี่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชี ปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดาเนินงาน

1

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดาเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตี
ราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุ ้น
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางบัญชี
ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิ ดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสิ นทรัพย์
และหนี้ สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นกับฐานภาษี และรับรู ้ ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรั พย์หรื อ
หนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนด บริ ษ ทั ฯได้เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี
ดังกล่าวในงวดปั จจุบนั และปรับย้อนหลังงบการเงินของปี ก่อนที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบเสมือนหนึ่ งว่า
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลกระทบทางภาษีเป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มาโดยตลอด ผลสะสม
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าวแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
ข. มาตรฐานการบัญชีทจี่ ะมีผลบังคับในอนาคต
วันที่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)

การนาเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

2

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)

ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

วันที่มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การรวมธุ รกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ
ดาเนินงานที่ยกเลิก
ส่ วนงานดาเนินงาน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557

สัญญาเช่าดาเนิ นงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
การประเมินเนื้ อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตาม
รู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
รื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 เรื่ อง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27

1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
4.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 3 เนื่องจากบริ ษทั ฯนามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบตั ิ ผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
จานวนเงิ นของรายการปรั บปรุ งที่ มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเพิ่มขึ้น

25,327,574
3,421,318
21,906,256

21,291,123
3,421,318
17,869,805

19,304,756
19,304,756

(หน่วย: บาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2556
2555
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กาไรหรือขาดทุน:
ภาษีเงินได้เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

(4,036,451)
0.0050

1,434,951
(0.0018)
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5.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

5.1 การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้ เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนยั สาคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สาหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จากัดในการ
เบิกใช้
5.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสาเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิ ตและวัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้วแต่ ราคาใดจะต่ า กว่า ราคาทุ น ของสิ น ค้าส าเร็ จรู ป และสิ นค้า ระหว่า งผลิ ต หมายถึ งต้นทุ น วัตถุ ดิ บ
ค่าแรงงานและค่าโสหุ ย้ ในการผลิต มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับหมายถึงราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจ
หักด้วยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้
วัสดุสิ้นเปลื องแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า และจะ
ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
5.5 ต้ นทุนไร่ มันสาปะหลัง
ต้นทุนไร่ มนั สาปะหลังประกอบด้วยค่าต้นพันธุ์มนั สาปะหลังและค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นมันสาปะหลังซึ่ ง
เกิดขึ้นก่อนที่ตน้ มันสาปะหลังจะให้ผลผลิ ต ต้นทุนไร่ มนั สาปะหลังแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่ งจะถูกตัด
จาหน่ายเมื่อพร้อมเก็บเกี่ยว ตามระยะเวลาการเก็บเกี่ยวระหว่าง 8 ถึง 10 เดือน
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5.6 ต้ นทุนไร่ อ้อย
ต้นทุนไร่ ออ้ ยประกอบด้วยค่าต้นพันธุ์ออ้ ยและค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นอ้อย ซึ่ งเกิดขึ้นก่อนที่ตน้ อ้อยจะให้
ผลผลิ ต ต้นทุนไร่ ออ้ ยแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซึ่ งจะถูกตัดจาหน่ ายเมื่อพร้ อมเก็บเกี่ยว ตามระยะเวลาการ
เก็บเกี่ยวระหว่าง 10 ถึง 13 เดือน
5.7 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่า
เผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุป กรณ์ คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพ ย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

5 - 30
5 - 30
3, 5, 15
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
บริ ษทั ฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกาไรหรื อขาดทุนจาก
การจาหน่ ายสิ นทรั พย์จะรั บรู ้ ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุ นเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจาก
บัญชี
5.8 ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงิ นกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้ าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถื อเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
5.9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ นทรัพย์
เงิ นอุดหนุ นจากรัฐบาลจะถูก รับ รู้ เมื่อบริ ษ ทั ฯมี ค วามเชื่ อมัน่ อย่า งสมเหตุ สมผลว่าบริ ษ ทั ฯจะได้รับเงิ น
อุ ดหนุ นนั้นและบริ ษทั ฯสามารถปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไขของเงิ นอุดหนุ นได้ บริ ษ ทั ฯแสดงเงิ นอุ ดหนุ นจาก
รัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยแสดงหักจากมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจะรับรู ้เงินอุดหนุ นจาก
รัฐบาลในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่าเสื่ อมราคาที่ลดลง
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5.10 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ทั ฯตัดจาหน่ า ยสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที่ มี อายุก ารให้ป ระโยชน์ จากัดอย่า งมี ระบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ นทรั พ ย์น้ ันเกิ ดการด้อยค่า บริ ษ ทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ า ยและวิธี ก ารตัดจาหน่ า ยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อายุการให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี

5.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลที่มีสิ ทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทาให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
5.12 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ยงั คงอยู่
กับผูใ้ ห้เช่า จะจัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานสุ ทธิ จากสิ่ งตอบแทน
จูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่าจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
เช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจากการยกเลิ กสัญญาเช่ าดาเนิ นงานก่อนหมดอายุการเช่ า เช่ นเบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ายให้แก่
ผูใ้ ห้เช่าจะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
5.13 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่า เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
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5.14 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรื อ
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิด
ลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขาย บริ ษทั ฯใช้แบบจาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจานวนเงินที่
กิจการสามารถจะได้มาจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาหน่ าย โดยการจาหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อ
กับ ผูข้ ายมี ค วามรอบรู ้ แ ละเต็ม ใจในการแลกเปลี่ ย นและสามารถต่ อรองราคากันได้อย่า งเป็ นอิ ส ระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
5.15 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท าการประเมิ น ภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
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ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นครั้งแรกในปี 2554
บริ ษทั ฯเลือกรับรู ้ หนี้ สินในช่วงการเปลี่ ยนแปลงที่มากกว่าหนี้ สินที่รับรู ้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชี
เดิม โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนของปี 2554
5.16 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ ก ประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่ อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ตได้
เกิ ดขึ้นแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจาก
กาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากรในอัตราร้อยละ 20 สาหรับกิ จการที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน (2555: ร้อยละ 23) และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รา
ภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษี ทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกาไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษีที่เกิ ดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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6.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ อ งที่มี ค วามไม่ แน่ นอนเสมอ การใช้ดุล ยพิ นิจและการประมาณการดัง กล่ า วนี้ ส่ ง ผล
กระทบต่อจานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอน
ความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผือ่ การลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดจากสิ นค้าที่เคลื่ อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุ ณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที่
ลดลงของสิ นค้าคงเหลือ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการค านวณค่ าเสื่ อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะมี กาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษี
ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ นตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้ อง
บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูกฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการ
หนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
7.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที่สาคัญกับกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิ จโดยสามารถสรุ ปได้
ดังนี้
2556
รายการธุ รกิจกับบริ ษทั ใหญ่
เงินปั นผลจ่าย

78,784,905

(หน่วย: บาท)
นโยบายการกาหนดราคา

2555
-

ตามอัตราที่ประกาศจ่ าย

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด
ดังนี้
2556
เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 15)
บริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
รวมเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

60,603,773
60,603,773

(หน่วย: บาท)
2555
11

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
8.

2556
17,937,168
488,568
18,425,736

(หน่วย: บาท)
2555
17,530,464
447,449
17,977,913

2556
37,130
11,952,592
11,989,722

(หน่วย: บาท)
2555
36,877
5,609,285
5,646,162

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ ยระหว่างร้ อยละ 0.25 ถึ ง 0.50 ต่อปี (2555:
ร้อยละ 0.25 ถึง 0.63 ต่อปี )
9.

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ทั้งหมดเป็ นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ครบกาหนด
ชาระ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องลูกหนี้ การค้ากับสถาบันการเงินในประเทศ 1 แห่ ง ใน
วงเงินรวม 50 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯไม่มียอดคงเหลือการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องในลูกหนี้
การค้าแก่สถาบันการเงินดังกล่าว

10. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)
ราคาทุน
สิ นค้าสาเร็ จรู ป - เอทานอล
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ - กากน้ าตาล
วัตถุดิบ - มันเส้น
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2556
20,807,409
10,182,901
43,396,989
9,762,459
84,149,758

2555
8,213,699
20,467,376
30,877,418
18,868,326
8,568,326
86,995,145

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ
2556
2555
(9,702,516)
(9,702,516)

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2556
2555
20,807,409
8,213,699
10,182,901
20,467,376
43,396,989
30,877,418
9,165,810
9,762,459
8,568,326
84,149,758
77,292,629
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11. เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าซื้อสิ นค้ า
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบริ ษทั ในประเทศ ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับการซื้ อกากน้ าตาลและ
มันเส้ น ตามสั ญญาซื้ อขายกากน้ า ตาลและสั ญญาซื้ อขายมัน เส้ น เพื่ อ ให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขในสัญญา
ดังกล่ าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงิ นล่วงหน้าค่าซื้ อกากน้ าตาลและมันเส้นเป็ นจานวน
366.9 ล้านบาท (2555: 46.6 ล้านบาท)
12. ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

149,359,251
775,000
(50,000)
150,084,251
6,655,614
-

52,560,656
4,225,222
56,785,878
-

236,531,758
709,351
18,537,733
255,778,842
184,081
-

719,525,553
19,649,682
(2,798,097)
917,288,792
1,653,665,930
6,940,001
12,702,638
(6,338,181)

14,527,547
956,888
(677,517)
569,238
15,376,156
1,411,925
-

25,889,594 1,250,734,459 2,449,128,818
811,100
51,810,381
74,712,402
(1,228,953)
(6,138,222) (10,892,789)
119,500 (942,002,909) (1,262,424)
9,639,142
9,639,142
(9,577,360) (9,577,360)
25,591,241
354,465,491 2,511,747,789
67,700
133,911,982
149,171,303
(12,702,638)
(6,000,000) (12,338,181)

156,739,865

56,785,878

255,962,923

1,666,970,388

16,788,081

25,658,941

469,674,835

2,648,580,911

-

-

24,815,990
9,453,636

209,145,449
70,932,397

10,013,827
1,799,127

17,635,833
3,100,436

-

261,611,099
85,285,596

-

-

-

(2,141,685)

(659,426)

(809,542)

-

(3,610,653)

-

-

34,269,626
10,036,108

277,936,161
84,086,323

11,153,528
1,709,393

19,926,727
2,716,423

-

343,286,042
98,548,247

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

-

-

44,305,734

362,022,484

12,862,921

22,643,150

-

441,834,289

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

150,084,251

56,785,878

221,509,216

1,375,729,769

4,222,628

5,664,514

354,465,491

2,168,461,747

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

156,739,865

56,785,878

211,657,189

1,304,947,904

3,925,160

3,015,791

469,674,835

2,206,746,622

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ซื้ อเพิ่ม
จาหน่ายและตัดจาหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็ นต้นทุน
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า(ออก)
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับ
ส่ วนที่จาหน่ายและ
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

เครื่ องใช้
สานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

ยานพาหนะ

รวม

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2555 (จานวน 72 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

85,285,596

2556 (จานวน 68 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

98,548,247

13

บริ ษทั ฯได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื่ องจักร ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 จานวนประมาณ 1,198.7 ล้านบาท (2555: 1,175.9 ล้านบาท) ไปค้ าประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว
และวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 และ 17
ในปี 2555 บริ ษ ทั ฯได้รับเงิ นสนับสนุ นตามสัญญารั บเงิ นสนับสนุ นจากกองทุ นเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รัก ษ์
พลังงานตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นจานวนเงิน 5 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่ งในวงเงินไม่
เกิน 15.3 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชี วภาพ ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ฯได้รับเงินสนับสนุนงวด
แรกเป็ นจานวนเงิ น 4.6 ล้านบาท และในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯได้รับเงิ นสนับสนุ นงวดสองและงวด
สุ ดท้ายเพิ่มรวมเป็ นจานวนเงิน 6.3 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญารับเงิ นสนับสนุ นจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
พลังงานตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่ งใน
วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชี วภาพ ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯได้รับเงินสนับสนุน
งวดแรกเป็ นจานวนเงิน 6.0 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯผูกพันที่จะต้องปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญารับเงินสนับสนุ น
ดังกล่าว
บริ ษทั ฯได้บนั ทึกดอกเบี้ยจ่ายไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ระหว่างติดตั้ง โดยคานวณ
จากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
2556
ดอกเบี้ยจ่ายที่รวมเป็ นต้นทุนเครื่ องจักรและอุปกรณ์ (บาท)
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน (ร้อยละต่อปี )

-

2555
9,639,142
4.31

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ องใช้สานักงานและยานพาหนะจานวนหนึ่ง
ซึ่ งตัดค่า เสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้ง านอยู่ มู ลค่า ตามบัญชี ก่อนหักค่ าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรั พ ย์
ดังกล่าวมีจานวนเงินประมาณ 40.3 ล้านบาท (2555: 30.7 ล้านบาท)
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13. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งได้แก่คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม

5,395,315
(3,435,474)
1,959,841

มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม

5,083,515
(2,652,519)
2,430,996

มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสาหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้า
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ตัดจาหน่ายระหว่างปี - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ตดั จาหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2556
2,430,996
311,800
(782,955)
1,959,841

(หน่วย: บาท)
2555
1,738,671
156,140
1,262,424
(724,390)
(1,849)
2,430,996
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14. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: บาท)

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
3.70 - 4.10
3.70

2556
604,684,250
139,998,658
744,682,908

2555
513,000,000
513,000,000

วงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ ค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดิน พร้ อมสิ่ งปลูกสร้าง
บางส่ วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 12
15. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2556
52,805,751
60,603,773
66,620,271
7,235,612
187,265,407

(หน่วย: บาท)
2555
79,136,580
7,091,652
496,627
86,724,859

2556
837,757,191
(180,000,000)

(หน่วย: บาท)
2555
720,000,000
(180,000,000)

657,757,191

540,000,000

16. เงินกู้ยมื ระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
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เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาเงิ นกูก้ บั ธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ งเพื่อกู้ยืมเงิ นใน
วงเงินจานวน 900 ล้านบาท สาหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 และซื้ อเครื่ องจักร
สาหรับโครงการ เงินกูย้ มื นี้คิดดอกเบี้ยคงที่ในอัตราร้อยละ 3.80 ต่อปี สาหรับสองปี แรก และอัตราดอกเบี้ ย
อ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี สาหรับปี ที่สามถึงปี ที่เจ็ด เงิ นกูย้ ืมนี้ มีกาหนดชาระคืนภายใน 7 ปี
โดยปลอดชาระเงินต้น 30 เดื อน หลังจากนั้นชาระคืนเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จานวน 10 งวด ๆ ละ 90 ล้าน
บาท โดยมีกาหนดชาระคืนตั้งแต่เดื อนมีนาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2559 เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวค้ า
ประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวในหมายเหตุ 12
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การ
ดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ให้เป็ นไปตาม
สัญญา เป็ นต้น
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยระหว่างเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม
2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็ น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี และขอเพิ่มหลักประกัน
โดยการจดจานองที่ดินมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ธนาคารได้ปรับลด
อัตราดอกเบี้ยระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็ น
THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี
ต่อมาเมื่ อวันที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2556 บริ ษ ทั ฯได้เข้า ทาสั ญญาเงิ นกู้ยืม ระยะยาวกับ ธนาคารแห่ งหนึ่ ง ใน
ประเทศเพื่อทาการปรับโครงสร้างหนี้ ท้ งั หมดที่มีกบั ธนาคารอีกแห่ งหนึ่ งในประเทศในวงเงินจานวน 845
ล้า นบาท โดยเมื่ อ วัน ที่ 18 ธั น วาคม 2556 บริ ษ ัท ฯได้ท าการเบิ ก เงิ น กู้ต ามสั ญ ญาเงิ น กู้เ พื่ อ การปรั บ
โครงสร้างหนี้ดงั กล่าวและชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาวที่มีกบั ธนาคารในประเทศทั้งจานวนเป็ น
จานวนเงิ น 837.8 ล้านบาท เงิ นกู้ยืมดัง กล่ าวคิ ดอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิ ง THBFIX บวกร้ อยละ 1.75 ต่อปี
สาหรับปี ที่หนึ่ งและเพิ่มขึ้นในอัตราร้ อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สองถึ งปี ที่ห้า เงิ นกูย้ ืมนี้ มีกาหนดชาระคืน
ภายใน 5 ปี โดยชาระคืนเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จานวน 10 งวด โดยงวดที่หนึ่งถึ งเก้าชาระงวดละ 90 ล้าน
บาท และงวดที่ สิบชาระส่ วนที่ เหลื อทั้งหมด โดยมี กาหนดชาระคื นตั้งแต่เดื อนมิ ถุนายน 2557 ถึ งเดื อน
ธันวาคม 2561 เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วน และ
เครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวในหมายเหตุ 12
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การ
ดารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ ให้เป็ นไปตาม
สัญญา เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิ บตั ิตามเงื่อนไขเรื่ องการดารงอัตราส่ วนทาง
การเงินตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเงินกูไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ ห้กไู้ ด้มีหนังสื อผ่อนปรนเงื่อนไขเรื่ องการ
ดารงอัตราส่ วนทางการเงิ นสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ให้บริ ษทั ฯแล้ว เมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2556 และ 27 ธันวาคม 2555 ตามลาดับ
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17. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดงั นี้

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ขาดทุน(กาไร)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี
สารองผลประโยชน์ของพนักงาน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

2556
5,022,657
1,327,203
223,696
(1,059,020)
(569,303)
4,945,233

(หน่วย: บาท)
2555
3,543,085
728,531
207,594
543,447
5,022,657

3,111,397
1,833,836
4,945,233

3,884,808
1,137,849
5,022,657

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุน(กาไร)จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู ้ในปี
รวมค่ าใช้ จ่ายทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกาไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

2556
1,327,203
223,696

(หน่วย: บาท)
2555
728,531
207,594

(569,303)
981,596

543,447
1,479,572

334,734
646,862

379,889
1,099,683
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สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

2556
(ร้อยละต่อปี )
4.9
4.7, 6.6
10.0 - 29.0

2555
(ร้อยละต่อปี )
4.3, 4.6
4.8, 7.1
8.0 - 22.0

จานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุ งจากผลของประสบการณ์
สาหรับปี ปั จจุบนั และสามปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553

(หน่วย: บาท)
จานวนภาระผูกพันตามโครงการ จานวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุ ง
ผลประโยชน์
จากผลของประสบการณ์
4,945,233
138,431
5,022,657
3,543,085
2,070,903
-

18. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิม 800 ล้านบาท (หุ ้นสามัญจานวน 800 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เป็ น 1,000 ล้านบาท (หุ ้นสามัญจานวน
1,000 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ ้นครั้งแรกแก่ประชาชนทัว่ ไปและผูถ้ ื อหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556
19. ส่ วนทุนจากการจ่ ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ในปี 2554 ผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ่ งของบริ ษทั ฯได้ขายหุ ้นของบริ ษทั ฯให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ
เป็ นจานวน 3.1 ล้านหุ ้นในราคาหุ ้นละ 1 บาท รายการดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับที่ 2 เรื่ องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ทาให้กิจการต้องบันทึกส่ วนต่างของราคาขายกับ
มูลค่ายุติธรรมของหุ ้นดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายของกิ จการ บริ ษทั ฯพิจารณาว่าวิธีมูลค่าหุ ้นตามบัญชี เป็ นวิธีที่
เหมาะสมในการกาหนดมูลค่ายุติธรรมเนื่ องจากมูลค่าหุ ้นตามบัญชี คานวณจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 ซึ่ งใกล้เคียงกับระยะเวลาที่เกิดรายการ ทั้งนี้ ส่วนต่างดังกล่าวคิดเป็ นจานวน 0.6 ล้านบาท บริ ษทั ฯจึง
ได้ปรับปรุ งรายการดังกล่าวโดยบันทึกปรับปรุ งกาไรสะสมยกมาต้นปี 2555 ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และบัญชี ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบแสดงฐานะ
การเงิน
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20. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปั นผลได้
ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯได้จดั สรรสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจานวน 34.9 ล้านบาท รวมเป็ นสารอง
ตามกฎหมายทั้งสิ้ น 100 ล้านบาท (2555: จัดสรรสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจานวน 8.3 ล้านบาท รวมเป็ น
สารองตามกฎหมายทั้งสิ้ น 65.1 ล้านบาท) ในปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วน
แล้ว
21. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช่จ่ายที่สาคัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าไฟฟ้ าและเชื้อเพลิง
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์

2556
1,223,191,606
(2,309,235)
99,331,202
51,984,600
47,592,785
11,147,955

(หน่วย: บาท)
2555
824,400,195
9,496,355
86,009,986
51,615,820
58,386,701
13,527,887

22. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2555
(ปรับปรุ งใหม่)

2556
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่ยงั ไม่รับรู ้
ภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

-

(10,897,999)
6,861,548
(4,036,451)

997,997
436,954
1,434,951
20

รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงได้ดงั นี้

113,642,006
20%
22,728,401
-

(หน่วย: บาท)
2555
(ปรับปรุ งใหม่)
165,500,944
23%
38,065,217
436,954

(33,939,426)
10,556
(2,007)
304,477
(33,626,400)
6,861,548
(4,036,451)

(37,491,589)
2,599
(160)
421,930
(37,067,220)
1,434,951

2556
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 23)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่ไม่รับรู ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุ งใหม่)
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - เครื่ องจักร
รวม

4,479,061
232,187
366,767
20,249,559
25,327,574

2,768,609
45,385
227,570
18,249,559
21,291,123

1,424,607
186,315
17,693,834
19,304,756

3,421,318
3,421,318

3,421,318
3,421,318
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ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็ น
ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็ นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราช
กฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวสาหรับปี 2555 2557 บริ ษทั ฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดงั กล่าวในการคานวณภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ขา้ งต้นแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ จานวน 34 ล้านบาท (2555: ไม่มี) ที่บริ ษทั ฯ
ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เนื่ องจากบริ ษทั ฯได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและยังมี
ความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิ จในอนาคตที่จะทาให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯจะสามารถนาผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์
23. สิ ทธิพเิ ศษทีไ่ ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิพิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนดังนี้

1.
2.

3.

บัตรส่ งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ
สิ ทธิประโยชน์สาคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรที่ได้จากการประกอบกิ จการที่
ได้รับการส่งเสริ ม (นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิ จการนั้น) และ
ได้รับ ยกเว้นไม่ ตอ้ งนาเงิ นปั นผลจากกิ จการที่ ได้รับ การส่ งเสริ มซึ่ งได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลา
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.2 ได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ไปหักออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล (นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลาตามข้อ 2.1)
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบ วัสดุจาเป็ นและของที่ใช้ในการผลิตเพื่อ
การส่งออก นับจากวันที่นาเข้าครั้งแรก
วันเริ่ มมีรายได้

1760(2)/2546
26 ธันวาคม 2546
ผลิตแอลกอฮอล์
บริ สุทธิ์

2078(9)/2551
19 พฤศจิกายน 2551
ผลิตเอทานอล
(99.5%)

8 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

8 ปี
(จะหมดอายุในวันที่
1 เมษายน 2563)

5 ปี

5 ปี

1 ปี

1 ปี

31 มกราคม 2548

2 เมษายน 2555

ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกาหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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รายได้ของบริ ษทั ฯสาหรับปี เป็ นรายได้จากการขายในประเทศ โดยจาแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน และไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนได้ดงั นี้
2556
รายได้จากการขาย
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
รวม

1,593,731,798
65,320,496
1,659,052,294

(หน่วย: บาท)
2555
1,330,432,416
19,432,209
1,349,864,625

24. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
2556
กาไรสาหรับปี (บาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
กาไรต่อหุน้ (บาท)

117,678,457
800,000,000
0.15

2555
(ปรับปรุ งใหม่)
164,065,993
800,000,000
0.21

25. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วน
งานและประเมินผลการดาเนิ นงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดาเนินธุ รกิจหลักในส่ วนงานดาเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ
จ าหน่ ายเอทานอลที่ ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง และด าเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิ ศาสตร์ เดี ยว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัทฯ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กาไรจากการ
ดาเนิ นงาน และสิ นทรั พย์ที่ แสดงอยู่ในงบการเงิ น จึ งถื อเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดาเนิ นงานและเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว
ในปี 2556 บริ ษทั ฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวน 4 ราย เป็ นจานวนเงินประมาณ 623 ล้านบาท, 375 ล้าน
บาท, 296 ล้านบาท และ 274 ล้านบาท (ปี 2555: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จานวน 3 ราย เป็ นจานวนเงิน 518
ล้านบาท, 357 ล้านบาท และ 298 ล้านบาท)
23

26. กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารอง
เลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงิ น
สมทบกองทุนเป็ นจานวนเงิน 2.0 ล้านบาท (2555: 1.7 ล้านบาท)
27. เงินปันผล
เงินปันผล
2556
เงินปันผลประจาปี
สาหรับปี 2555
เงินปันผลระหว่างกาล
สาหรับปี 2556
รวม

อนุมตั ิโดย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
23 เมษายน 2556
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

เงินปันผลจ่าย
(บาท)

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
(บาท)

วันที่จ่ายเงินปันผล

24,000,000

0.03

20 พฤษภาคม 2556

80,000,000

0.10

17 มกราคม 2557

104,000,000

0.13

28. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
28.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจานวนเงินประมาณ 176.3 ล้าน
บาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 และการ
ซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ (2555: 105.8 ล้านบาท และ 0.4 ล้านยูโร รวมเป็ นจานวนเงินประมาณ 122.3
ล้านบาท)
28.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทาสัญญาดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารสานักงาน ยานพาหนะและบริ การอื่น ๆ
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
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บริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าและบริ การดังกล่าวดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3.1
-

2.8
2.6

28.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาให้ บริการและซื้อสิ นค้ าระยะยาว
ก)

บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาซื้ อไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ซึ่ งสัญญาดังกล่าวมี
กาหนด 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2553 ถึ งวันที่ 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย
อัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ่ งอัตราค่าซื้ อไฟฟ้ าเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ข)

บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้ อกากน้ าตาลซึ่ งมีกาหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี
โดยเริ่ มมีการซื้ อในปี 2548 เป็ นปี แรก ราคาซื้ อ 3 ปี แรกเป็ นไปตามอัตราที่ระบุในสัญญา ส่ วนปี ที่ 4
และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาที่ซ้ื อขายจริ งตามภาวะตลาดใน 3 ปี แรกมาเปรี ยบเทียบ โดยปริ มาณ
การซื้ อให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ค)

ในระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาซื้ อกากน้ าตาลเพิ่มเติมอีกสองบริ ษทั มีกาหนดระยะเวลา 5 ปี
และจะตกลงราคาซื้ อก่อนการส่ งมอบในปี ถัดไป โดยปริ มาณการซื้ อให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาจ้างให้คาปรึ กษาทางกฎหมายจานวน
เงินประมาณ 0.7 ล้านบาท (2555: สัญญาจ้างที่ปรึ กษาโครงการก่อสร้างระบบการผลิ ตก๊าซชี วภาพ
และบริ การอื่นๆ จานวน 3.7 ล้านบาท)

จ)

บริ ษทั ฯมี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาบริ การกับบริ ษทั ที่ปรึ กษาเพื่อให้คาแนะนาและเป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงิ นและกฎหมายให้แก่ บริ ษทั ฯในการนาบริ ษทั ฯเข้าจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทย ค่าธรรมเนียมในการให้บริ การดังกล่าวเป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

28.4 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมี หนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จานวน 11.1 ล้านบาท (2555: 16.5 ล้านบาท) เพื่อค้ าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ผลิตและ
จาหน่ ายเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งกับกรมสรรพสามิตและโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพ
ปี 2555 (ปี ที่ 5) กับสานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน และเพื่อค้ าประกันการปฏิ บตั ิ
ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
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29. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยายน 2554 บริ ษ ทั แห่ ง หนึ่ ง กล่ าวหาว่าบริ ษ ทั ฯไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตามสัญญาซื้ อขายมันเส้ นลงวันที่
21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหายจานวน 186.9
ล้า นบาท เมื่ อวันที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2554 บริ ษ ทั ฯได้ยื่ นค าให้ก ารและฟ้ องแย้ง บริ ษ ทั ดัง กล่ า วโดยเรี ย ก
ค่า เสี ยหายจานวน 82.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คดี ค วามยังอยู่ระหว่า งการ
พิจารณาของศาลแพ่ง โดยทนายความของบริ ษทั ฯมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯมิได้เป็ นฝ่ ายผิดสัญญาข้างต้น และ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯเห็ นว่า บริ ษ ทั ฯจะชนะคดี แ ละจะไม่ มี ผ ลเสี ย หายที่ เ ป็ นสาระส าคัญต่ อบริ ษ ทั ฯ
บริ ษทั ฯจึงไม่ได้ต้ งั สารองสาหรับความเสี ยหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชี
30. เครื่องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ ส าคัญของบริ ษ ทั ฯตามที่ นิย ามอยู่ใ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิ น” ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี้ การค้า เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น เงิ นกู้ยืมระยะสั้นและเงิ นกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการ
กาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯเป็ นบริ ษทั น้ ามันซึ่ งมี
ชื่อเสี ยงและฐานะการเงินดี จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี
ของลูกหนี้ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงิ นฝากธนาคาร เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงิ น
กูย้ มื ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับต่า
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงิ นที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด หรื อ วันที่มีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

9.9
9.9

2.1
176.8
178.9

12.0
176.8
188.8

0.25 - 0.50
-

744.7
744.7

187.3
187.3

744.7
187.3
932.0

3.70 - 4.10

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

5.2
5.2

0.4
96.8
97.2

5.6
96.8
102.4

0.25 - 0.63
-

513.0
513.0

86.7
86.7

513.0
86.7
599.7

3.95 - 4.85
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารจานวน 837.8 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สาหรับปี ที่หนึ่งและเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สองถึงปี ที่หา้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารจานวน 720 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ใน
อัตราร้อยละ 3.80 ต่อปี สาหรับสองปี แรกและอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี สาหรับ
ปี ที่สามถึ งปี ที่เจ็ด ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่ วงเดื อนมีนาคม
2555 ถึงเดือนธันวาคม 2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็ น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯไม่คาดว่าจะมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาคัญจากรายการซื้ อ ขายและการกูย้ ืม เนื่ องจาก
รายการส่ วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท
30.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชาระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ
ในลัก ษณะที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้องกัน วิธี การก าหนดมู ล ค่ า ยุติธ รรมขึ้ นอยู่ก ับ ลัก ษณะของเครื่ องมื อทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง
บริ ษ ทั ฯบริ หารจัดการสถานะของทุ นโดยใช้อตั ราส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ น (Debt-to-Equity Ratio) โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.63:1 (2555: 1.25:1)
32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
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