บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและ
งบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญและหมายเหตุ
เรื่ 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
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สายฝน อินทร์ แก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 12 กุมภาพันธ์ 2559

2

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

เงินลงทุนชัว่ คราว - กองทุนเปิ ด

9,101,662

22,261,356

779,178

434,894

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

8

201,708,246

194,996,134

สิ นค้าคงเหลือ

9

137,609,210

113,466,673

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นค้า

10

578,127,841

629,235,285

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

20,639,500

36,227,423

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

947,965,637

996,621,765

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

2,286,816,051

2,372,891,730

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

2,956,116

2,037,142

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21

2,815,148

12,955,408

723,040

498,740

2,293,310,355
3,241,275,992

2,388,383,020
3,385,004,785

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13

964,934,032

963,146,161

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น

14

67,908,352

133,986,809

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

15

1,449,412

915,810

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

16

180,000,000

180,000,000

2,497,507

-

2,758,341

2,540,748

15,262,222

12,171,108

1,234,809,866

1,292,760,636

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

17

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

15

4,091,798

4,326,054

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี

16

297,757,191

477,757,191

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

17

1,069,914

989,730

302,918,903

483,072,975

1,537,728,769

1,775,833,611

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

188,795,985

188,795,985

556,451

556,451

100,000,000

100,000,000

414,194,787

319,818,738

1,703,547,223
3,241,275,992

1,609,171,174
3,385,004,785

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้

18

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

19

ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

กรรมการ

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2558

2557

กาไรขาดทุน :
รายได้
รายได้จากการขาย

2,600,323,060

2,496,279,049

รายได้อื่น

2,247,906

4,146,564

รวมรายได้

2,602,570,966

2,500,425,613

2,244,292,468

2,165,523,691

9,931,559

7,376,690

38,296,969

42,008,812

2,292,520,996

2,214,909,193

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

310,049,970

285,516,420

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(50,058,915)

(57,258,954)

กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

259,991,055

228,257,466

(15,717,198)

(8,950,848)

244,273,857

219,306,618

127,740

-

(25,548)

-

102,192

-

102,192
244,376,049

219,306,618

0.24

0.24

ค่าใช้ จ่าย

20

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21

กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

21

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

23

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
กาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้

ส่ วนเกิน

ส่ วนทุนจากการ จัดสรรแล้ว -

ที่ออกและ

มูลค่า

จ่ายโดยใช้หุน้

สารองตาม

ชาระแล้ว

หุน้ สามัญ

เป็ นเกณฑ์

กฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

800,000,000

-

556,451

100,000,000

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

219,306,618

219,306,618

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

219,306,618

219,306,618

-

388,795,985

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

200,512,120 1,101,068,571

ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน

18

200,000,000

188,795,985

-

-

เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

26

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

(100,000,000) (100,000,000)
319,818,738 1,609,171,174

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

319,818,738 1,609,171,174

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

244,273,857

244,273,857

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

102,192

102,192

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

244,376,049

244,376,049

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(150,000,000) (150,000,000)
414,194,787 1,703,547,223

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
2558

2557

259,991,055

228,257,466

121,923,096

105,821,621

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

289,544

-

กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(558,614)

(677,238)

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

(344,284)

(434,705)

-

(189)

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

425,517

867,405

รายได้ดอกเบี้ย

(173,522)

(263,488)

49,861,426

57,086,321

431,414,218

390,657,193

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น

(11,584,347)

(13,307,561)

สิ นค้าคงเหลือ

(24,142,537)

(29,316,915)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า

51,107,444

(262,352,315)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

15,651,191

(19,084,453)

(224,300)

(41,340)

(56,789,414)

62,229,548

3,206,936

2,631,395

-

(2,282,160)

408,639,191

129,133,392

ดอกเบี้ยรับ

173,959

264,608

จ่ายดอกเบี้ย

(49,502,593)

(59,791,011)

(3,104,979)

-

356,205,578

69,606,989

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งของเงินลงทุนชัว่ คราว

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(43,081,763)

(316,391,894)

(692,000,000)

(601,000,000)

(1,722,100)

(909,589)

558,621

2,134,353

692,000,000

601,000,000

4,871,798

8,615,394

(39,373,444)

(306,551,736)

1,787,871

218,463,253

-

388,795,985

(180,000,000)

(180,000,000)

(1,779,699)

(42,857)

เงินสดจ่ายเงินปันผล

(150,000,000)

(180,000,000)

เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(329,991,828)

247,216,381

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ

(13,159,694)

10,271,634

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)

22,261,356
9,101,662

11,989,722
22,261,356

-

(4,871,798)

เจ้าหนี้จากการซื้ ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนลดลง

(9,289,043)

(35,508,146)

ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

1,541,122

5,195,000

-

(80,000,000)

ซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญ
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลค้างรับ

รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปั นผลค้างจ่ายลดลง
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

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

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ในปี บัญชี ปัจ จุ บ ันและที่ จะมี ผ ลบัง คับ ในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่ างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคํา และคําศัพ ท์
การตี ความและการให้แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรั บปรุ งนี้ ก ําหนดให้กิ จการต้องรั บรู ้ รายการกําไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิ มอนุ ญาตให้กิจการเลื อก
รับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ ในกําไรขาดทุนก็
ได้
บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงการรับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในปี
ปั จจุบนั จากการรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุนไปเป็ นรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น อย่างไรก็ตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่นาํ มาแสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดแนวทางเกี่ ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิ จการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ น
ต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง
2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ดงั กล่าว
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้ เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนยั สําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ซึ่ งคํานวณจากสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุนถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.4 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรั บ
ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.5 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิตและวัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) หรื อ
มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตหมายถึง
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุ ้ยในการผลิต มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับหมายถึ งราคาที่คาดว่าจะขายได้
ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาํ เป็ นต้องจ่ายเพื่อให้ขายสิ นค้านั้นได้
วัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
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4.6 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ แ สดงมูลค่าตามราคาทุ นหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุป กรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพ ย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

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

ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การจําหน่ ายสิ นทรั พย์จะรั บรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจาก
บัญชี
4.7 ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงิ นกูท้ ี่ใช้ในการได้มา การก่อสร้ าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถื อเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ
ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
4.8 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
รัฐบาลในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่าเสื่ อมราคาที่ลดลง
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4.9 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ทั ฯตัดจํา หน่ า ยสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที่ มี อายุก ารให้ป ระโยชน์ จาํ กัด อย่า งมี ระบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่า
สิ นทรั พ ย์น้ ันเกิ ดการด้อยค่า บริ ษ ทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจํา หน่ า ยและวิธี ก ารตัดจํา หน่ า ยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อายุการให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ 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 งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่ าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากว่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงิ นที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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4.12 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริ 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
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.13 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิด
ลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขาย บริ ษทั ฯใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่
กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่ าย โดยการจําหน่ายนั้นผูซ้ ้ื อ
กับ ผูข้ ายมี ค วามรอบรู ้ และเต็ม ใจในการแลกเปลี่ ย นและสามารถต่ อรองราคากันได้อย่า งเป็ นอิ ส ระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท าํ การประเมิ น ภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.15 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
4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากรในอัตราร้อยละ 20 สําหรับกิ จการที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
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 นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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บริ ษทั ฯจะทบทวนมูล ค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกาํ ไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษีที่เกิ ดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.17 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที่ คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูล อื่น ที่ส ามารถสัง เกตได้ของสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมู ลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจํา
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5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่มี ค วามไม่ แน่ นอนเสมอ การใช้ดุล ยพิ นิจและการประมาณการดัง กล่ า วนี้ ส่ ง ผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอน
ความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้
ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผือ่ การลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิ ดจากสิ นค้าที่เคลื่ อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุ ณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที่
ลดลงของสิ นค้าคงเหลือ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่ าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะมี กาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษี
ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ นตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 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
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที่สําคัญกับกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิ จโดยสามารถสรุ ปได้
ดังนี้

รายการธุ รกิจกับบริ ษทั ใหญ่
เงินปั นผลจ่าย

2558

2557

(หน่วย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา

76,500,000

51,000,000

ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ไม่มียอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2558
25,290,422
936,178
26,226,600

(หน่วย: บาท)
2557
21,737,441
423,717
22,161,158
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2558
36,857
9,064,805
9,101,662

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: บาท)
2557
42,094
22,219,262
22,261,356

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ ยระหว่างร้ อยละ 0.37 ถึ ง 0.38 ต่อปี (2557:
ร้อยละ 0.37 ถึง 0.50 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 200.3 ล้านบาท (2557:
184.2 ล้านบาท) เป็ นลูกหนี้การค้าที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ ส่ วนที่เหลือเป็ นลูกหนี้อื่น

9.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)
ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป - เอทานอล
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ - กากนํ้าตาล
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2558
15,618,192
16,789,115
95,423,626
9,778,277
137,609,210

2557
10,044,359
12,761,491
81,944,123
8,716,700
113,466,673

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
2558
2557
-

สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ
2558
2557
15,618,192
10,044,359
16,789,115
12,761,491
95,423,626
81,944,123
9,778,277
8,716,700
137,609,210 113,466,673

10. เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่ าซื้อสิ นค้ า
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบริ ษทั ในประเทศ ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับการซื้ อกากนํ้าตาลและ
มันเส้นตามสัญญาซื้ อกากนํ้าตาลและสัญญาซื้ อมันเส้ น เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขในสัญญาดังกล่ าว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้ อกากนํ้าตาลและมันเส้นเป็ นจํานวน 578.1 ล้านบาท
(2557: 629.2 ล้านบาท)
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11. ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้าง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

156,739,865
3,701,199
(1,445,800)
158,995,264
2,291,638
-

56,785,878
56,785,878
-

255,962,923
219,800
16,606
256,199,329
7,308
(86,435)
-

1,666,970,388
4,498,845
150,329,506
(13,487,192)
1,808,311,547
8,168,603
(2,779,804)
213,784,237

16,788,081
1,054,880
1,126,500
18,969,461
1,338,028
(1,477,306)
-

25,658,941
5,344,695
(665,477)
30,338,159
1,623,037
(4,398,205)
-

469,674,835 2,648,580,911
271,313,329
286,132,748
(2,111,277)
(151,472,612)
- (13,487,192)
589,515,552 2,919,115,190
21,888,878
35,317,492
(8,741,750)
(213,784,237)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับ
ส่ วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย

161,286,902

56,785,878

256,120,202

2,027,484,583

18,830,183

27,562,991

397,620,193

2,945,690,932

-

-

44,305,734
9,957,302

362,022,484
91,583,859

12,862,921
1,834,625

22,643,150
1,667,547

-

441,834,289
105,043,333

-

-

54,263,036
9,882,758

453,606,343
106,892,909

14,697,546
2,041,021

(654,162)
23,656,535
2,286,947

-

(654,162)
546,223,460
121,103,635

-

-

(54,765)

(2,563,036)

(1,440,081)

(4,394,332)

-

(8,452,214)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

-

-

64,091,029

557,936,216

15,298,486

21,549,150

-

658,874,881

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

158,995,264

56,785,878

201,936,293

1,354,705,204

4,271,915

6,681,624

589,515,552

2,372,891,730

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

161,286,902

56,785,878

192,029,173

1,469,548,367

3,531,697

6,013,841

397,620,193

2,286,816,051

ที่ดิน
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้ อเพิม่
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(ออก)

เครื่ องใช้
สํานักงาน

สิ นทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตั้ง

ยานพาหนะ

รวม

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2557 (จํานวน 101 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

105,043,333

2558 (จํานวน 120 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

121,103,635

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่ งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่า
สุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 5.5 ล้านบาท (2557: 5.0 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯได้นาํ ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื่ องจักร ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 จํานวนประมาณ 1,143.4 ล้านบาท (2557: 1,183.0 ล้านบาท) ไปคํ้าประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยาว
และวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 13 และ 16
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ในปี 2557 บริ ษ ทั ฯได้รับเงิ นสนับสนุ นตามสั ญญารั บเงิ นสนับสนุ น จากกองทุ นเพื่ อส่ งเสริ มการอนุ รัก ษ์
พลังงานตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นจํานวนเงิน 8.6 ล้าน
บาท และบริ ษทั ฯได้บนั ทึก เงิ นสนับสนุ นค้างรับตามสัญญารับเงินสนับสนุ น จากกองทุ นเพื่อส่ งเสริ มการ
อนุ รักษ์พลังงานตามโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊าซชี วภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นจํานวนเงิน
4.9 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯได้รับเงินสนับสนุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 และบริ ษทั ฯผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ องใช้สาํ นักงานและยานพาหนะจํานวนหนึ่ง
ซึ่ งตัดค่า เสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้ง านอยู่ มู ลค่า ตามบัญชี ก่อนหักค่ าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรั พ ย์
ดังกล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 59.6 ล้านบาท (2557: 49.3 ล้านบาท)
12. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งได้แก่คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม

7,720,240
(4,764,124)
2,956,116

มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม

6,250,904
(4,213,762)
2,037,142

มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2558
2,037,142
1,738,450
(15)
(819,461)
2,956,116

(หน่วย: บาท)
2557
1,959,841
855,589
(778,288)
2,037,142
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13. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: บาท)

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
2558
2557
3.10 - 3.30
3.60 - 3.90
3.10
3.52

2558
862,956,500
101,977,532
964,934,032

2557
831,210,004
131,936,157
963,146,161

วงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ คํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
บางส่ วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11
14. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2558
58,170,714
9,737,638
67,908,352

(หน่วย: บาท)
2557
119,441,573
14,545,236
133,986,809

2558
6,580,570
(1,039,360)
5,541,210
(1,449,412)

(หน่วย: บาท)
2557
6,678,883
(1,437,019)
5,241,864
(915,810)

4,091,798

4,326,054

15. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก:ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
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บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเช่ าการเงินกับบริ ษทั ลี สซิ่ งเพื่อเช่ ายานพาหนะใช้ในการดําเนิ นงานของกิ จการโดยมี
กําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 และ 5 ปี
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตาม
สัญญาเช่า

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตาม
สัญญาเช่า

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ไม่เกิน
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
1,883,589 4,696,981 6,580,570
(434,177)
(605,183) (1,039,360)
1,449,412

4,091,798

5,541,210

(หน่วย: บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ไม่เกิน
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
1,456,377 5,222,506 6,678,883
(540,567)
(896,452) (1,437,019)
915,810

4,326,054

5,241,864

16. เงินกู้ยมื ระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี

2558
477,757,191
(180,000,000)

(หน่วย: บาท)
2557
657,757,191
(180,000,000)

297,757,191

477,757,191
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หัก: จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: พันบาท)
657,757
(180,000)
477,757

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่ งหนึ่ งในประเทศเพื่อ
ทําการปรับโครงสร้างหนี้ท้ งั หมดที่มีกบั ธนาคารอีกแห่งหนึ่งในประเทศในวงเงินจํานวน 845 ล้านบาท โดย
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทาํ การเบิกเงินกูต้ ามสัญญาเงินกูเ้ พื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าว
และชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยาวที่มีกบั ธนาคารในประเทศทั้งจํานวนเป็ นจํานวนเงิน 837.8 ล้าน
บาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สําหรับปี ที่หนึ่ งและเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สองถึงปี ที่หา้ เงินกูย้ ืมนี้ มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 5 ปี โดยชําระคืนเป็ น
รายงวดทุก 6 เดือน จํานวน 10 งวด โดยงวดที่หนึ่ งถึงเก้าชําระงวดละ 90 ล้านบาท และงวดที่สิบชําระส่ วน
ที่เหลือทั้งหมด โดยมีกาํ หนดชําระคืนตั้งแต่เดื อนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 เงินกูย้ ืมระยะยาว
ดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างบางส่ วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตามที่
กล่าวในหมายเหตุ 11
ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารเพื่อ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาบางประการ และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การ
ดํารงอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี้ ให้เป็ นไปตาม
อัตราที่กาํ หนดในสัญญา เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเรื่ องการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวได้ (2557: บริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเรื่ องการดํารงอัตราส่ วน
ทางการเงินตามที่กาํ หนดไว้ในบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวได้)
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17. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดงั นี้

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี
สารองผลประโยชน์ ของพนักงาน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

2558
3,530,478

(หน่วย: บาท)
2557
4,945,233

300,764
124,753

701,230
166,175

(591,168)
582,872
(119,444)
3,828,255

(2,282,160)
3,530,478

2,758,341
1,069,914
3,828,255

2,540,748
989,730
3,530,478

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

2558
213,102
212,415
425,517

(หน่วย: บาท)
2557
634,220
233,185
867,405
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บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ 2.8
ล้านบาท (2557: จํานวน 2.5 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 14 ปี (2557: 28 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2558
2557
2.9, 3.0
4.9
5.7, 7.6
4.7, 6.6
8.0 - 34.0
10.0 - 29.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

เพิ่มขึ้น 0.5%
(79,151)
72,136
(84,842)

(หน่วย: บาท)
ลดลง 0.5%
86,010
(66,723)
93,464

18. ทุนเรือนหุ้น
18.1 ในระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ฯได้เสนอขายหุ น้ สามัญให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ลานนา รี ซอร์ สเซส
จํากัด (มหาชน) ตามสัดส่ วนการถื อหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นดังกล่าวในบริ ษทั ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
จํานวน 105 ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 2 บาท
18.2 ในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ฯได้เสนอขายหุ ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็ นครั้งแรกจํานวน 95
ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 2 บาท โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วจากจํานวน 800 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 800 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
เป็ นจํานวน 1,000 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 1,000 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ ้นสามัญจํานวน 1,000 ล้านหุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทําการซื้ อขายได้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 มิถุนายน 2557 ในการ
ออกจําหน่ ายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ ้นดังกล่าวเป็ นจํานวน
11.2 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯแสดงเป็ นรายการหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
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19. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
20. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าไฟฟ้ าและเชื้อเพลิง
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์

2558
2,011,449,753
9,601,456
121,923,096
81,659,787
25,269,646
14,558,825

(หน่วย: บาท)
2557
1,900,821,959
8,184,460
105,821,621
70,216,209
65,858,361
14,297,198

21. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
2558
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและการ
กลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
2557

5,602,486

-

10,114,712
15,717,198

8,950,848
8,950,848
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จํานวนภาษี เงิ นได้ที่ เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบของงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นสํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลกําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

25,548

(หน่วย: บาท)
2557
-

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 22)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
การรับรู ้ขาดทุนสะสมทางภาษีของปี ก่อน
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2558
259,991,055

(หน่วย: บาท)
2557
228,257,466

20%
51,998,211

20%
45,651,493

(38,047,947)
716,771
(15,045)
1,065,208
(36,281,013)
15,717,198

(27,533,986)
197,067
(8,634,914)
(13,781)
(715,031)
(36,700,645)
8,950,848

20

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
2558
2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
สํารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสะสม - เครื่ องจักร
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

4,731,913
1,108,242
202,262
219,597
6,262,014

5,985,821
37,038
217,982
197,946
9,937,939
16,376,726

3,421,318
25,548
3,446,866
2,815,148

3,421,318
3,421,318
12,955,408

22. สิ ทธิพเิ ศษทีไ่ ด้ รับจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนดังนี้

1.
2.

3.

บัตรส่ งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ
สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรที่ ได้จากการประกอบกิ จการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม (นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิ จการนั้น) และได้รับยกเว้น
ไม่ ต้องนําเงิ น ปั น ผลจากกิ จ การที่ ได้รั บ การส่ ง เสริ ม ซึ่ งได้รับ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
2.2 ได้รับอนุญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่เกิ ดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ไปหัก ออกจากกําไรสุ ทธิ ที่เ กิ ดขึ้ นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ
บุคคล (นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลาตามข้อ 2.1)
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ วัสดุจาํ เป็ นและของที่ ใช้ในการผลิ ตเพื่อการ
ส่ งออก นับจากวันที่นาํ เข้าครั้งแรก
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
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ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ของบริ ษทั ฯเป็ นรายได้จากการขายในประเทศ โดยจําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
และไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2558
รายได้จากการขาย
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
รวม

1,646,948,656
953,374,404
2,600,323,060

(หน่วย: บาท)
2557
1,514,152,500
982,126,549
2,496,279,049

23. กาไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรสําหรับปี (บาท)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
กําไรต่อหุ น้ (บาท)

2558
244,273,857
1,000,000,000
0.24

2557
219,306,618
916,712,329
0.24

24. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วน
งานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดําเนินธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ
จําหน่ ายเอทานอลที่ ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง และดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิ ศาสตร์ เดี ยว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัทฯ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กําไรจากการ
ดําเนิ นงาน และสิ นทรั พย์ที่ แสดงอยู่ในงบการเงิ น จึ งถื อเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนิ นงานและเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว
ในปี 2558 บริ ษทั ฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 3 ราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 977 ล้านบาท, 863 ล้าน
บาท และ 566 ล้านบาท (ปี 2557: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 3 ราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 888 ล้าน
บาท, 791 ล้านบาท และ 498 ล้านบาท)
22

25. กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯรับรู้เงินสมทบ
ดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 2.5 ล้านบาท (2557: 2.2 ล้านบาท)
26. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

2558
เงินปันผลสําหรับกําไรจากการ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ดําเนินงานของกิจการที่ได้รับ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน
การส่งเสริ มการลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 2558
1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับกําไร ที่ประชุมคณะกรรมการ
จากการดําเนินงานของกิจการที่ บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน
20 สิ งหาคม 2558
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
รวม
2557
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับกําไร ที่ประชุมคณะกรรมการ
จากการดําเนินงานของกิจการที่ บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 18
ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน
กันยายน 2557
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2557
รวม

เงินปันผลจ่าย
(บาท)

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
(บาท)

วันที่จ่ายเงินปันผล

50,000,000

0.05

20 พฤษภาคม 2558

100,000,000

0.10

18 กันยายน 2558

150,000,000

0.15

100,000,000

0.10

100,000,000

0.10

17 ตุลาคม 2557
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27. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
27.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 33.3 ล้าน
บาท ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบบําบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ (2557: การก่อสร้างระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ การซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์จาํ นวนเงินประมาณ 4.8 ล้านบาท)
27.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารสํานักงานและบริ การอื่น ๆ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าและบริ การดังกล่าวดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4.1
3.3

3.3
4.5

27.3 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาให้ บริการและซื้อสิ นค้ าระยะยาว
ก)

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื้ อไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ซึ่ งสัญญาดังกล่าวมี
กําหนด 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 อกากนํ้าตาลซึ่ งมีกาํ หนดระยะเวลา 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 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื้ อกากนํ้าตาลเพิ่มเติมอีกสอง
บริ ษทั มีกาํ หนดระยะเวลา 5 ปี และจะตกลงราคาซื้ อก่อนการส่ งมอบในปี ถัดไปโดยปริ มาณการซื้ อ
ให้เป็ นไปตามที่ระบุในสัญญา

ค)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญาจ้างให้คาํ ปรึ กษาทางด้านวิศวกรรม
จํานวนเงินประมาณ 0.4 ล้านบาท (2557: สัญญาจ้างให้คาํ ปรึ กษาด้านการเงินจํานวน 0.8 ล้านบาท)
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27.4 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน
5.1 ล้านบาท เพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจําหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงกับ
กรมสรรพสามิต และเพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
(2557: 5.1 ล้านบาท เพื่อคํ้าประกันการปฎิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ผลิ ตและจําหน่ ายเอทานอลเพื่อใช้เป็ น
เชื้ อเพลิ งกับกรมสรรพสามิ ตและโครงการส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊ าซชี วภาพปี 2555 (ปี ที่ 5) กับสํานักงาน
นโยบายและแผนพลัง งานกระทรวงพลัง งานและเพื่ อคํ้า ประกัน การปฏิ บ ัติ ตามสั ญญาอนุ ญาตให้ ใ ช้
กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค)
28. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยายน 2554 บริ ษ ัทแห่ งหนึ่ งกล่ าวหาว่าบริ ษ ัทฯไม่ ปฏิ บ ัติ ตามสั ญญาซื้ อขายมันเส้ นลงวันที่
21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 186.9 ล้านบาท
ต่อมาเมื่ อวันที่ 8 พฤศจิ กายน 2554 บริ ษทั ฯได้ยื่นคําให้การและฟ้ องแย้งบริ ษทั ดังกล่ าวโดยเรี ยกค่าเสี ยหาย
จํานวน 82.4 ล้านบาท จากนั้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งได้พิจารณายกฟ้ องคดี ที่บริ ษทั ดังกล่าวกล่าวหา
บริ ษทั ฯ และให้บริ ษทั ดังกล่าวชําระเงินค่าซื้ อมันเส้นที่บริ ษทั ฯจ่ายล่วงหน้าจํานวน 6.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 (วันที่ฟ้องแย้ง) จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ้ น พร้อมทั้งให้
จ่ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่ วนแทนบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ
ได้ยนื่ อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาดังกล่าว
ต่อมาเมื่ อวันที่ 9 กุ มภาพันธ์ 2559 ศาลอุ ทธรณ์ ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชําระเงินจากบริ ษทั ดังกล่าวจึงยังไม่ได้บนั ทึกรายการบัญชี
29. ลาดับชั้ นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 2
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนชัว่ คราว - กองทุนเปิ ด

779,178

(หน่วย: บาท)
รวม
779,178
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30. เครื่องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมื อทางการเงิ นที่ สํา คัญของบริ ษ ทั ฯตามที่ นิย ามอยู่ใ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิ น” ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินลงทุนชัว่ คราว-กองทุนเปิ ด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น หนี้ สินตามสัญญา
เช่าการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความ
เสี่ ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายที่ เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ ลู กค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯเป็ น
บริ ษทั นํ้ามันซึ่ งมีชื่อเสี ยงและฐานะการเงินดี จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อ
คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ทั ฯมี ค วามเสี่ ย งจากอัตราดอกเบี้ ย ที่ สํา คัญอันเกี่ ย วเนื่ องกับเงิ นฝากธนาคาร เจ้าหนี้ ตามสั ญญาเช่ า
การเงิน เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงิ นที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อ วันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

6.5
6.5

2.6
0.8
201.7
205.1

9.1
0.8
201.7
211.6

0.37 - 0.38
-

964.9
5.5
970.4

67.9
67.9

964.9
67.9
5.5
1,038.3

3.10 - 3.30
2.29 - 15.30
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

18.3
18.3

4.0
0.4
195.0
199.4

22.3
0.4
195.0
217.7

0.37 - 0.50
-

963.1
5.2
968.3

134.0
134.0

963.1
134.0
5.2
1,102.3

3.52 - 3.90
6.88 - 15.30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารจํานวน 477.8 ล้านบาท (2557: 657.8 ล้านบาท) คิด
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สําหรับปี ที่หนึ่ งและเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปี
ที่สองถึงปี ที่หา้
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯไม่คาดว่าจะมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่สําคัญจากรายการซื้ อขายและการกูย้ ื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 จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชําระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระ
ในลัก ษณะที่ ไ ม่ มี ค วามเกี่ ย วข้องกัน วิธี การกํา หนดมู ล ค่ า ยุติธ รรมขึ้ นอยู่ก ับ ลัก ษณะของเครื่ องมื อทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สําคัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม
และการดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง
บริ ษทั ฯบริ หารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.90:1 (2557: 1.10:1)
32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
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