บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรดำเนินงำนและกระแส
เงินสด สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่ วนของ
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
บริ ษทั ฯตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ
อื่นๆตำมที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำถือเป็ นรำยกำรบัญชีที่สำคัญ เนื่องจำกจำนวนที่บนั ทึกบัญชีมีสำระสำคัญและส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อกำไรขำดทุนของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯมีรำยได้หลักมำจำกธุ รกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลซึ่ งมี
ควำมผันผวนในเรื่ องรำคำและควำมต้องกำรใช้ในปั จจุบนั ดังนั้นจึงมีควำมเสี่ ยงกับมูลค่ำและระยะเวลำในกำร
รับรู้รำยได้ของบริ ษทั ฯ
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ของบริ ษทั ฯโดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำง
มำสุ่ มทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ สุ่ มตัวอย่ำงสัญญำขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้
ว่ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำขำยของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ของบริ ษทั ฯ
สุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี สอบทำนใบลด
หนี้ที่บริ ษทั ฯออกภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี วิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อย
(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี โดยเฉพำะ
รำยกำรบัญชีที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่ งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่
หรื อปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯตำมที่กล่ำวข้ำงต้น และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มีกำร
ดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่ อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดำเนิ นงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ ดว้ ย










ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำร
ทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของ
กำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ
ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำร
เปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องได้
ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในซึ่ ง
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

4

ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ ง
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงำนสอบบัญชี และกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้คือ นำงสำยฝน อินทร์ แก้ว

สำยฝน อินทร์ แก้ว
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4434
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 22 กุมภำพันธ์ 2560

5

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2559

2558

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

เงินลงทุนชัว่ คราว - กองทุนเปิ ด

37,047,316

9,101,662

964,690

779,178

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

8

165,547,628

201,708,246

สิ นค้าคงเหลือ

9

126,111,008

137,609,210

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า

10

543,604,567

578,127,841

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

31,989,312

20,639,500

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

905,264,521

947,965,637

สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

11

2,314,388,882

2,286,816,051

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

2,346,190

2,956,116

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

20

2,480,583

2,815,148

703,040

723,040

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน

2,319,918,695

2,293,310,355

รวมสิ นทรัพย์

3,225,183,216

3,241,275,992

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2559

2558

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13

986,636,524

964,934,032

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

14

182,331,135

67,908,352

ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

15

2,804,604

1,449,412

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

16

180,000,000

180,000,000

1,159,087

2,497,507

2,545,386

2,758,341

14,906,761

15,262,222

1,370,383,497

1,234,809,866

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

17

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

15

3,956,711

4,091,798

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

16

117,757,191

297,757,191

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

17

1,435,833

1,069,914

123,149,735

302,918,903

1,493,533,232

1,537,728,769

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

442,297,548

414,194,787

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,731,649,984

1,703,547,223

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,225,183,216
-

3,241,275,992
-

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

18

ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

กรรมการ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2559

2558

กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการขาย

2,415,075,148

2,600,323,060

รายได้อื่น

3,279,665

2,247,906

รวมรำยได้

2,418,354,813

2,602,570,966

2,111,838,070

2,244,292,468

9,519,466

9,931,559

68,159,046

38,296,969

2,189,516,582

2,292,520,996

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

228,838,231

310,049,970

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(37,794,156)

(50,058,915)

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

191,044,075

259,991,055

(12,941,314)

(15,717,198)

178,102,761

244,273,857

-

127,740

-

(25,548)

-

102,192

-

102,192

178,102,761

244,376,049

0.18

0.24

ค่ ำใช้ จ่ำย

21

19

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ ำใช้ จ่ำย

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

20

กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

20

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้น

22

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บำท)
กำไรสะสม

หมำยเหตุ

ทุนเรื อนหุน้

ส่วนเกิน

ส่วนทุนจำกกำร

จัดสรรแล้ว -

ที่ออกและ

มูลค่ำ

จ่ำยโดยใช้หุน้

สำรองตำม

ชำระแล้ว

หุน้ สำมัญ

เป็ นเกณฑ์

กฎหมำย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

319,818,738

1,609,171,174

กำไรสำหรับปี

-

-

-

-

244,273,857

244,273,857

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี

-

-

-

-

102,192

102,192

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

-

-

-

-

244,376,049

244,376,049

-

-

-

-

(150,000,000)

(150,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

414,194,787

1,703,547,223

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

414,194,787

1,703,547,223

กำไรสำหรับปี

-

-

-

-

178,102,761

178,102,761

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี

-

-

-

-

-

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

-

-

-

-

178,102,761

178,102,761

-

-

-

-

(150,000,000)

(150,000,000)

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

442,297,548

1,731,649,984

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

เงินปั นผลจ่ำย

เงินปั นผลจ่ำย

25

25

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย: บาท)
2559

2558

191,044,075

259,991,055

125,470,535

121,923,096

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

578,461

289,544

กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(523,363)

(558,614)

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว

(185,512)

(344,284)

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

1,280,214

425,517

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่ามันเส้น

6,869,478

-

รายได้ดอกเบี้ย

(161,830)

(173,522)

37,615,700

49,861,426

361,987,758

431,414,218

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

36,168,416

(11,584,347)

สิ นค้าคงเหลือ

11,498,202

(24,142,537)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า

27,653,796

51,107,444

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(11,349,812)

15,651,191

20,000

(224,300)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

87,141,313

(56,789,414)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(1,362,139)

3,206,936

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(1,127,250)

-

510,630,284

408,639,191

ดอกเบี้ยรับ

154,032

173,959

จ่ายดอกเบี้ย

(36,100,149)

(49,502,593)

จ่ายภาษีเงินได้

(13,945,169)

(3,104,979)

460,738,998

356,205,578

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
(หน่วย: บาท)
2559

2558

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(122,104,533)

(43,081,763)

ซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว

(565,000,000)

(692,000,000)

ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(178,400)

(1,722,100)

เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

523,364

558,621

565,000,000

692,000,000

-

4,871,798

(121,759,569)

(39,373,444)

21,702,492

1,787,871

(180,000,000)

(180,000,000)

(2,736,267)

(1,779,699)

เงินสดจ่ายเงินปันผล

(150,000,000)

(150,000,000)

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

(311,033,775)

(329,991,828)

27,945,654

(13,159,694)

9,101,662

22,261,356

37,047,316

9,101,662

27,281,469

(9,289,043)

3,447,500

1,541,122

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7)
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้ นเป็ นบริ ษทั จำกัดและได้แปรสภำพเป็ น
บริ ษทั มหำชนจำกัดตำมกฎหมำยไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 และมีภูมิลำเนำในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั
ลำนนำรี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหำชนที่ จดทะเบี ยนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ฯประกอบกิ จกำรในประเทศไทยโดยมีธุรกิ จหลักคือกำรผลิ ตและจำหน่ ำยเอทำนอลที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง
ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เริ่ ม มี ผ ลบัง คับ ในปี บัญชี ปัจ จุ บ ันและที่ จะมี ผ ลบัง คับ ในอนำคตมี
รำยละเอียดดังนี้
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ที่ออกโดยสภำวิชำชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำร
ปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชีฉบับใหม่จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผล
บังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี
กับผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ฉบับปรับปรุ ง และแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำ
ถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
ขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู้ เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ มีนยั สำคัญของควำมเป็ น
เจ้ำของสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุน
ซึ่ งคำนวณจำกสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุนถูกบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชี ของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.4 ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึ กค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรั บ
ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ ซึ่ งโดยทั่ว ไปพิ จ ำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.5 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป สิ นค้ำระหว่ำงผลิตและวัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรื อ
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนของสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิตหมำยถึง
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่ำแรงงำนและค่ำโสหุ ้ยในกำรผลิต มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับหมำยถึ งรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้
ตำมปกติของธุ รกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่จำเป็ นต้องจ่ำยเพื่อให้ขำยสิ นค้ำนั้นได้
วัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำ
ใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
4.6 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุ ปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุ นหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุป กรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพ ย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

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

ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน ส่ วนปรับปรุ งที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง
ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรั พย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำก
กำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์จะรั บรู ้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ นเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำก
บัญชี
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4.7 ต้ นทุนกำรกู้ยมื
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงิ นกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ ำง หรื อกำรผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภำพพร้ อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถื อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
4.8 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ นทรัพย์
เงิ นอุดหนุ นจำกรัฐบำลจะถูก รับ รู้ เมื่อบริ ษ ทั ฯมี ค วำมเชื่ อมัน่ อย่ำ งสมเหตุ สมผลว่ำบริ ษ ทั ฯจะได้รับเงิ น
อุ ดหนุ นนั้นและบริ ษทั ฯสำมำรถปฏิ บตั ิตำมเงื่ อนไขของเงิ นอุดหนุ นได้ บริ ษ ทั ฯแสดงเงิ นอุ ดหนุ นจำก
รัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยแสดงหักจำกมูลค่ำของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจะรับรู ้เงินอุดหนุ นจำก
รัฐบำลในกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่ำเสื่ อมรำคำที่ลดลง
4.9 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ทั ฯตัดจำหน่ ำ ยสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนที่ มี อำยุก ำรให้ป ระโยชน์ จำกัดอย่ำ งมี ระบบตลอดอำยุก ำรให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่ำ
สิ นทรั พ ย์น้ ันเกิ ดกำรด้อยค่ำ บริ ษ ทั ฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำ ยและวิธี ก ำรตัดจำหน่ ำ ยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อำยุกำรให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี

4.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิ จกำรที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
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4.11 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อม
รำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน จำนวนเงิ นที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรับรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.12 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่ เป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำ เป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.13 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯหำกมีขอ้ บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสิ นทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิด
ลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำม
เสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำร
ขำย บริ ษทั ฯใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่ งเหมำะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่
กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้นผูซ้ ้ื อ
กับ ผูข้ ำยมี ค วำมรอบรู ้ และเต็ม ใจในกำรแลกเปลี่ ย นและสำมำรถต่ อรองรำคำกันได้อย่ำ งเป็ นอิ ส ระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.14 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิ น ภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.15 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ ก ประมำณกำรหนี้ สินไว้ในบัญชี เมื่ อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุ กำรณ์ ในอดี ตได้
เกิ ดขึ้นแล้ว และมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯจะเสี ยทรั พยำกรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.16 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณจำก
กำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรในอัตรำร้อยละ 20 สำหรับกิ จกำรที่ไม่ได้รับ
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
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ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯรับรู ้ หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษี ทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหำกภำษีที่เกิ ดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.17 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่ คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรั พย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เกี่ ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ ำด้วยมูลค่ ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูล อื่น ที่ส ำมำรถสัง เกตได้ของสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมู ลทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณ
ขึ้น
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ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่มี ค วำมไม่ แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุล ยพิ นิจและกำรประมำณกำรดัง กล่ ำ วนี้ ส่ ง ผล
กระทบต่อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
ค่ ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ ำสิ นค้ ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิ ดจำกสิ นค้ำที่เคลื่ อนไหวช้ำหรื อเสื่ อมคุ ณภำพ รวมถึงผลกระทบจำกรำคำตลำดที่
ลดลงของสิ นค้ำคงเหลือ
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุนทำง
ภำษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯจะมี กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี
ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำน ประมำณขึ้ นตำมหลัก คณิ ตศำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
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6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิ จที่สำคัญกับกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิ จโดยสำมำรถสรุ ปได้
ดังนี้

รำยกำรธุ รกิจกับบริ ษทั ใหญ่
เงินปั นผลจ่ำย

2559

2558

(หน่วย: บำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

76,500,000

76,500,000

ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ไม่มียอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
7.

2559
23,282,024
755,418
24,037,442

(หน่วย: บำท)
2558
25,290,422
936,178
26,226,600

2559
38,862
37,008,454
37,047,316

(หน่วย: บำท)
2558
36,857
9,064,805
9,101,662

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินฝำกออมทรัพย์มีอตั รำดอกเบี้ ยระหว่ำงร้ อยละ 0.37 ถึ ง 0.38 ต่อปี (2558:
ร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี )
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8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวน 163.8 ล้ำนบำท (2558:
200.3 ล้ำนบำท) เป็ นลูกหนี้กำรค้ำที่ยงั ไม่ครบกำหนดชำระ ส่ วนที่เหลือเป็ นลูกหนี้อื่น

9.

สิ นค้ ำคงเหลือ
(หน่วย: บำท)
รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป - เอทำนอล
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2559
9,026,209
17,220,441
90,803,999
9,060,359
126,111,008

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

รำยกำรปรับลดรำคำทุน
ให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
2559
2558
-

สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ
2559
2558
9,026,209
15,618,192
17,220,441
16,789,115
90,803,999
95,423,626
9,060,359
9,778,277
126,111,008 137,609,210

10. เงินจ่ ำยล่วงหน้ ำค่ ำซื้อสิ นค้ ำ
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบริ ษทั ในประเทศ ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับกำรซื้ อกำกน้ ำตำลและ
มันเส้นตำมสัญญำซื้ อกำกน้ ำตำลและสัญญำซื้ อมันเส้ น เพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่ อนไขในสัญญำดังกล่ ำว ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯได้จ่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำซื้ อกำกน้ ำตำลและมันเส้นเป็ นจำนวน 543.6 ล้ำนบำท
(2558: 578.1 ล้ำนบำท)
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11. ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์
(หน่วย: บำท)

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

158,995,264
2,291,638
161,286,902
12,485,600
-

56,785,878
56,785,878
-

256,199,329
7,308
(86,435)
256,120,202
101,400
(1,301,864)
-

1,808,311,547
8,168,603
(2,779,804)
213,784,237
2,027,484,583
5,186,716
(1,480,847)
101,381,370

18,969,461
1,338,028
(1,477,306)
18,830,183
1,069,184
(1,511,598)
585,670

30,338,159
1,623,037
(4,398,205)
27,562,991
5,090,500
(3,762,174)
-

589,515,552 2,919,115,190
21,888,878
35,317,492
(8,741,750)
(213,784,237)
397,620,193 2,945,690,932
128,916,451
152,849,851
(8,056,483)
(101,967,040)
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่จำหน่ำย/
ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับ
ส่ วนที่จำหน่ำย/
ตัดจำหน่ำย

173,772,502

56,785,878

254,919,738

2,132,571,822

18,973,439

28,891,317

424,569,604

3,090,484,300

-

-

54,263,036
9,882,758

453,606,343
106,892,909

14,697,546
2,041,021

23,656,535
2,286,947

-

546,223,460
121,103,635

-

-

(54,765)
64,091,029
9,534,171

(2,563,036)
557,936,216
110,822,063

(1,440,081)
15,298,486
1,795,327

(4,394,332)
21,549,150
2,547,022

-

(8,452,214)
658,874,881
124,698,583

-

-

(751,872)

(1,452,504)

(1,511,501)

(3,762,169)

-

(7,478,046)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

-

-

72,873,328

667,305,775

15,582,312

20,334,003

-

776,095,418

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

173,772,502

56,785,878

182,046,410

1,465,266,047

3,391,127

8,557,314

424,569,604

2,314,388,882

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)

เครื่ องใช้
สำนักงำน

สิ นทรัพย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง

ยำนพำหนะ

รวม

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2558 (จำนวน 120 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

121,103,635

2559 (จำนวน 113 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

124,698,583

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซึ่ งได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำ
สุ ทธิตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 8.3 ล้ำนบำท (2558: 5.5 ล้ำนบำท)
บริ ษทั ฯได้นำที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ำงบำงส่ วนและเครื่ องจักร ซึ่ งมีมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559 จำนวนประมำณ 1,108.0 ล้ำนบำท (2558: 1,143.4 ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยำว
และวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิ ชย์ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 13 และ 16
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ในปี 2557 บริ ษ ทั ฯได้รับเงิ นสนับสนุ นตำมสั ญญำรั บเงิ นสนับสนุ น จำกกองทุ นเพื่ อส่ งเสริ มกำรอนุ รัก ษ์
พลังงำนตำมโครงกำรส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊ำซชี วภำพสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็ นจำนวนเงิน 8.6 ล้ำน
บำท และบริ ษทั ฯได้บนั ทึก เงิ นสนับสนุ นค้ำงรับตำมสัญญำรับเงินสนับสนุ น จำกกองทุ นเพื่อส่ งเสริ มกำร
อนุ รักษ์พลังงำนตำมโครงกำรส่ งเสริ มเทคโนโลยีก๊ำซชี วภำพสำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็ นจำนวนเงิน
4.9 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯได้รับเงินสนับสนุนดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 7 มกรำคม 2558 และบริ ษทั ฯผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ องใช้สำนักงำนและยำนพำหนะจำนวนหนึ่ง
ซึ่ งตัดค่ำ เสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้ง ำนอยู่ มู ลค่ำ ตำมบัญชี ก่อนหักค่ ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรั พ ย์
ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 66.4 ล้ำนบำท (2558: 59.6 ล้ำนบำท)
12. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งได้แก่คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

7,453,746
(5,107,556)
2,346,190

มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

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

มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

2559
2,956,116
162,050
(24)
(771,952)
2,346,190

(หน่วย: บำท)
2558
2,037,142
1,738,450
(15)
(819,461)
2,956,116
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13. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: บำท)

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
2559
2558
2.85 - 3.10
3.10 - 3.30
2.85
3.10

2559
757,265,500
229,371,024
986,636,524

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

วงเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ฯ ค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
บำงส่ วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 11
14. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ นื่

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

2559
145,588,681
36,742,454
182,331,135

(หน่วย: บำท)
2558
58,170,714
9,737,638
67,908,352

2559
7,560,708
(799,393)
6,761,315
(2,804,604)

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

3,956,711

4,091,798

15. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก:ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี
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บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ ำกำรเงินกับบริ ษทั ลี สซิ่ งเพื่อเช่ ำยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนิ นงำนของกิ จกำรโดยมี
กำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 3 และ 5 ปี
บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำม
สัญญำเช่ำ

ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยทั้งสิ้ นตำม
สัญญำเช่ำ

(หน่วย: บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ไม่เกิน
1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
3,225,631 4,335,077 7,560,708
(421,027)
(378,366)
(799,393)
2,804,604

3,956,711

6,761,315

(หน่วย: บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 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

16. เงินกู้ยมื ระยะยำว

เงินกูย้ มื ระยะยำว
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี

2559
297,757,191
(180,000,000)

(หน่วย: บำท)
2558
477,757,191
(180,000,000)

117,757,191

297,757,191
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กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
หัก: จ่ำยคืนเงินกูร้ ะหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: พันบำท)
477,757
(180,000)
297,757

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2556 บริ ษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำเงินกูย้ ืมระยะยำวกับธนำคำรแห่ งหนึ่ งในประเทศเพื่อ
ทำกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ท้ งั หมดที่มีกบั ธนำคำรอีกแห่งหนึ่งในประเทศในวงเงินจำนวน 845 ล้ำนบำท โดย
เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทำกำรเบิกเงินกูต้ ำมสัญญำเงินกูเ้ พื่อกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ดงั กล่ำว
และชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นและระยะยำวที่มีกบั ธนำคำรในประเทศทั้งจำนวนเป็ นจำนวนเงิน 837.8 ล้ำน
บำท เงินกูย้ ืมดังกล่ำวคิดอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สำหรับปี ที่หนึ่ งและเพิ่มขึ้น
ในอัตรำร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีที่สองถึงปี ที่หำ้ เงินกูย้ ืมนี้ มีกำหนดชำระคืนภำยใน 5 ปี โดยชำระคืนเป็ น
รำยงวดทุก 6 เดือน จำนวน 10 งวด โดยงวดที่หนึ่ งถึงเก้ำชำระงวดละ 90 ล้ำนบำท และงวดที่สิบชำระส่ วน
ที่เหลือทั้งหมด โดยมีกำหนดชำระคืนตั้งแต่เดื อนมิถุนำยน 2557 ถึงเดือนธันวำคม 2561 เงินกูย้ ืมระยะยำว
ดังกล่ำวค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ ำงบำงส่ วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตำมที่
กล่ำวในหมำยเหตุ 11
ต่อมำเมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเงินกูย้ ืมระยะยำวกับธนำคำรเพื่อ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญำบำงประกำร และอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
ภำยใต้สัญญำเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯต้องปฎิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ เช่น กำร
ดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ให้เป็ นไปตำม
อัตรำที่กำหนดในสัญญำ เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯสำมำรถปฏิ บตั ิตำมเงื่ อนไขเรื่ องกำรดำรงอัตรำส่ วนทำง
กำรเงินตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำวได้
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17. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี
สำรองผลประโยชน์ ของพนักงำน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

2559
3,828,255

(หน่วย: บำท)
2558
3,530,478

1,165,478
114,736

300,764
124,753

(1,127,250)
3,981,219

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

2,545,386
1,435,833
3,981,219

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

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน

2559
453,887
826,327
1,280,214

(หน่วย: บำท)
2558
213,102
212,415
425,517

บริ ษทั ฯคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ นจำนวนประมำณ 2.5
ล้ำนบำท (2558: จำนวน 2.8 ล้ำนบำท)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 14 ปี (2558: 14 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2559
2558
2.9, 3.0
2.9, 3.0
5.7, 7.6
5.7, 7.6
8.0 - 34.0
8.0 - 34.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

เพิ่มขึ้น 0.5%
(84,840)
92,494
(108,835)

(หน่วย: บำท)
ลดลง 0.5%
92,484
(85,659)
119,716

18. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
19. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิต
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำไฟฟ้ ำและเชื้อเพลิง
ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำเครื่ องจักรและอุปกรณ์

2559
1,880,432,987
(6,160,657)
125,470,535
86,553,716
20,515,231
13,463,286

(หน่วย: บำท)
2558
2,011,449,753
9,601,456
121,923,096
81,659,787
25,269,646
14,558,825
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20. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและกำร
กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

2559

(หน่วย: บำท)
2558

12,606,749

5,602,486

334,565
12,941,314

10,114,712
15,717,198

จำนวนภำษี เงิ นได้ที่ เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบของงบก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นส ำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)
2558

2559
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกผลกำไรจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย

-

25,548

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 21)
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิ หกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

2559
191,044,075

(หน่วย: บำท)
2558
259,991,055

20%
38,208,815

20%
51,998,211

(28,283,572)
2,625,126
(117,023)
507,968
(25,267,501)
12,941,314

(38,047,947)
716,771
(15,045)
1,065,208
(36,281,013)
15,717,198
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: บำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
2559
2558
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
กำรบันทึกสัญญำเช่ำกำรเงิน
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - เครื่ องจักร
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
รวม
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

4,147,659
1,352,266
140,357
287,167
5,927,449

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

3,421,318
25,548
3,446,866
2,480,583

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

21. กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุ มตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม
กำรลงทุนดังนี้

1.
2.

3.

บัตรส่ งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
เพื่อส่ งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ได้รับ
กำรส่ งเสริ ม (นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิ จกำรนั้น) และได้รับยกเว้น
ไม่ ต้องน ำเงิ น ปั น ผลจำกกิ จ กำรที่ ได้รั บ กำรส่ ง เสริ ม ซึ่ งได้รับ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล
2.2 ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิ ดขึ้นในระหว่ำงได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
ไปหัก ออกจำกก ำไรสุ ทธิ ที่เ กิ ดขึ้ นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้น ภำษี เงิ น ได้นิ ติ
บุคคล (นับแต่วนั พ้นกำหนดเวลำตำมข้อ 2.1)
2.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบ วัสดุจำเป็ นและของที่ ใช้ในกำรผลิ ตเพื่อกำร
ส่ งออก นับจำกวันที่นำเข้ำครั้งแรก
วันเริ่ มมีรำยได้

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

2078(9)/2551
19 พฤศจิกำยน 2551
ผลิตเอทำนอล
(99.5%)

8 ปี
(สิ้นสุดแล้ว)

8 ปี
(จะหมดอำยุในวันที่
1 เมษำยน 2563)

5 ปี

5 ปี

1 ปี

1 ปี

31 มกรำคม 2548

2 เมษำยน 2555
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ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
รำยได้ของบริ ษทั ฯเป็ นรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ โดยจำแนกตำมกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
และไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
2559
รำยได้จำกกำรขำย
กิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
กิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
รวม

1,507,508,145
907,567,003
2,415,075,148

(หน่วย: บำท)
2558
1,646,948,656
953,374,404
2,600,323,060

22. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรสำหรับปี (บำท)
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุน้ )
กำไรต่อหุ น้ (บำท)

2559
178,102,761
1,000,000,000
0.18

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

23. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำน
กำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วน
งำนและประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน
บริ ษทั ฯดำเนินธุ รกิจหลักในส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่รำยงำนเพียงส่ วนงำนเดียว คือ กำรประกอบกิจกำรผลิตและ
จ ำหน่ ำยเอทำนอลที่ ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ ง และด ำเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิ ศำสตร์ เดี ยว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัทฯ
ประเมินผลกำรปฏิ บตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่ งวัดมูลค่ำโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้ กำไรจำกกำร
ดำเนิ นงำน และสิ นทรั พย์ที่ แสดงอยู่ในงบกำรเงิ น จึ งถื อเป็ นกำรรำยงำนตำมส่ วนงำนดำเนิ นงำนและเขต
ภูมิศำสตร์แล้ว
ในปี 2559 บริ ษทั ฯมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 3 รำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 809 ล้ำนบำท, 711 ล้ำน
บำท และ 469 ล้ำนบำท (ปี 2558: มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 3 รำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 977 ล้ำน
บำท, 863 ล้ำนบำท และ 566 ล้ำนบำท)
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24. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงำนบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2 ถึง 15
ของเงิ นเดื อน กองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พนี้ บริ หำรโดยธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่
พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี 2559 บริ ษทั ฯรับรู้
เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 2.9 ล้ำนบำท (2558: 2.5 ล้ำนบำท)
25. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

2559
เงินปันผลสำหรับกำไรจำกกำร
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ดำเนินงำนของกิจกำรที่ได้รับ
เมื่อวันที่ 18 เมษำยน
กำรส่งเสริ มกำรลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 2559
1 กรกฎำคม 2558 ถึงวันที่
31 ธันวำคม 2558
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมกำร
จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่ บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
18 สิ งหำคม 2559
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
รวม
2558
เงินปันผลสำหรับกำไรจำกกำร
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ดำเนินงำนของกิจกำรที่ได้รับ
เมื่อวันที่ 20 เมษำยน
กำรส่งเสริ มกำรลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 2558
1 กรกฎำคม 2557 ถึงวันที่
31 ธันวำคม 2557
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมกำร
จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่ บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
20 สิ งหำคม 2558
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2558 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
รวม

เงินปันผลจ่ำย
(บำท)

เงินปันผล
จ่ำยต่อหุน้
(บำท)

วันที่จ่ำยเงินปันผล

50,000,000

0.05

18 พฤษภำคม 2559

100,000,000

0.10

16 กันยำยน 2559

150,000,000

0.15

50,000,000

0.05

20 พฤษภำคม 2558

100,000,000

0.10

18 กันยำยน 2558

150,000,000

0.15
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26. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
26.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนเป็ นจำนวนเงินประมำณ 33.7 ล้ำน
บำท ที่เกี่ ยวข้องกับกำรก่อสร้ ำงระบบบำบัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊ำซชี วภำพและระบบหัวเผำก๊ำซ
ชีวภำพ (2558: กำรก่อสร้ำงระบบบำบัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊ำซชี วภำพ เป็ นจำนวนเงินประมำณ 33.3
ล้ำนบำท)
26.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนและบริ กำรอื่น ๆ อำยุของ
สัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำและบริ กำรดังกล่ำวดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4.2
0.5

4.1
3.3

26.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรและซื้อสิ นค้ ำระยะยำว
ก)

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำซื้ อไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำคตำมสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ ำ ซึ่ งสัญญำดังกล่ำวมี
กำหนด 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 21 ธันวำคม 2553 ถึ งวันที่ 20 ธันวำคม 2554 และสำมำรถต่ออำยุโดย
อัตโนมัติครำวละ 1 ปี ซึ่ งอัตรำค่ำซื้ อไฟฟ้ ำเป็ นไปตำมที่ระบุในสัญญำ

ข)

บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันตำมสัญญำซื้ อกำกน้ ำตำลซึ่ งมีกำหนดระยะเวลำ 15 ปี และจะตกลงรำคำทุก ๆ 5 ปี
โดยเริ่ มมีกำรซื้ อในปี 2548 เป็ นปี แรก รำคำซื้ อ 3 ปี แรกเป็ นไปตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ ส่ วนปี ที่ 4
และ 5 ให้ใช้รำคำเฉลี่ยของรำคำที่ซ้ื อขำยจริ งตำมภำวะตลำดใน 3 ปี แรกมำเปรี ยบเทียบ โดยปริ มำณ
กำรซื้ อให้เป็ นไปตำมที่ระบุในสัญญำ นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำซื้ อกำกน้ ำตำลเพิ่มเติมอีกสอง
บริ ษทั มีกำหนดระยะเวลำ 5 ปี และจะตกลงรำคำซื้ อก่อนกำรส่ งมอบในปี ถัดไปโดยปริ มำณกำรซื้ อ
ให้เป็ นไปตำมที่ระบุในสัญญำ

ค)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำจ้ำงให้คำปรึ กษำทำงด้ำนวิศวกรรม
จำนวนเงิน 0.4 ล้ำนบำท (2559: ไม่มี)
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26.4 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจำนวน
5.1 ล้ำนบำท เพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำอนุญำตให้ผลิตและจำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็ นเชื้ อเพลิงกับ
กรมสรรพสำมิต และเพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำอนุ ญำตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำส่ วนภูมิภำค
(2558: 5.1 ล้ำนบำท เพื่อค้ ำประกันกำรปฎิบตั ิตำมสัญญำอนุ ญำตให้ผลิ ตและจำหน่ ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็ น
เชื้อเพลิงกับกรมสรรพสำมิตและเพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำอนุ ญำตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำ
ส่ วนภูมิภำค)
27. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยำยน 2554 บริ ษ ทั แห่ งหนึ่ ง กล่ ำ วหำว่ำ บริ ษทั ฯไม่ ปฏิ บ ตั ิ ตำมสั ญญำซื้ อขำยมันเส้ นลงวันที่
21 มกรำคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 29 เมษำยน 2554 โดยขอเรี ยกค่ำเสี ยหำยจำนวน 186.9
ล้ำนบำท ต่อมำเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 บริ ษทั ฯได้ยื่นคำให้กำรและฟ้ องแย้งบริ ษทั ดังกล่ำวโดยเรี ยก
ค่ำเสี ยหำยจำนวน 82.4 ล้ำนบำท จำกนั้นในวันที่ 9 ตุลำคม 2557 ศำลแพ่งได้พิจำรณำยกฟ้ องคดี ที่บริ ษทั
ดังกล่ำวกล่ำวหำบริ ษทั ฯ และให้บริ ษทั ดังกล่ ำวชำระเงิ นค่ำซื้ อมันเส้นที่บริ ษทั ฯจ่ำยล่วงหน้ำจำนวน 6.9
ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 (วันที่ฟ้องแย้ง) จนกว่ำ
จะชำระเสร็ จสิ้ น พร้อมทั้งให้จ่ำยค่ำฤชำธรรมเนี ยม และค่ำทนำยควำมบำงส่ วนแทนบริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2557 บริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์ คดั ค้ำนคำพิพำกษำดังกล่ำว และเมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์
2559 ศำลอุทธรณ์ได้พิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น
ต่อมำเมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2559 บริ ษทั ฯได้ยื่นฎีกำคัดค้ำนคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ ดงั กล่ำวต่อศำลฎีกำ ซึ่ ง
ขณะนี้ คดีอยูร่ ะหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชำระเงินจำก
บริ ษทั ดังกล่ำว บริ ษทั ฯจึงบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสำหรับเงิ นค่ำซื้ อมันเส้นจ่ำยล่วงหน้ำที่จ่ำยให้กบั บริ ษทั
ดังกล่ำวไว้เต็มจำนวน
28. ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ำ
ยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ระดับ 2
รวม
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนชัว่ ครำว - กองทุนเปิ ด

964,690

964,690

(หน่วย: บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ระดับ 2
รวม
779,178

779,178
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29. เครื่องมือทำงกำรเงิน
29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ นที่ ส ำคัญของบริ ษ ทั ฯตำมที่ นิย ำมอยู่ใ นมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิ น” ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว-กองทุนเปิ ด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น หนี้ สินตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยำว บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำม
เสี่ ยงนี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงไม่คำดว่ำ
จะได้รับควำมเสี ยหำยที่ เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ ลู กค้ำส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯเป็ น
บริ ษทั น้ ำมันซึ่ งมีชื่อเสี ยงและฐำนะกำรเงินดี จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อ
คือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ทั ฯมี ค วำมเสี่ ย งจำกอัตรำดอกเบี้ ย ที่ ส ำคัญอันเกี่ ย วเนื่ องกับเงิ นฝำกธนำคำร เจ้ำหนี้ ตำมสั ญญำเช่ ำ
กำรเงิน เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยำวที่มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับต่ำ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

-

-

35.2
35.2

1.8
0.9
165.5
168.2

37.0
0.9
165.5
203.4

0.37 - 0.38
-

2.8
2.8

4.0
4.0

986.6
986.6

166.6
166.6

986.6
166.6
6.8
1,160.0

2.85 - 3.10
2.29 - 15.32

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

-

-

1.4
1.4

4.1
4.1

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
964.9

67.9
67.9

964.9
67.9
5.5
1,038.3

3.10 - 3.30
2.29 - 15.30

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำรจำนวน 297.8 ล้ำนบำท (2558: 477.8 ล้ำนบำท) คิด
อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สำหรับปี ที่หนึ่ งและเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปี
ที่สองถึงปี ที่หำ้
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯไม่คำดว่ำจะมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนที่สำคัญจำกรำยกำรซื้ อขำยและกำรกูย้ ืม เนื่ องจำก
รำยกำรส่ วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบำท
29.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ ืมมีอตั รำดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง จำนวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ำยชำระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระ
ในลัก ษณะที่ ไ ม่ มี ค วำมเกี่ ย วข้องกัน วิธี กำรก ำหนดมู ล ค่ ำ ยุติธ รรมขึ้ นอยู่ก ับ ลัก ษณะของเครื่ องมื อทำง
กำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
30. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯคือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสม
และกำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงต่อเนื่ อง
บริ ษทั ฯบริ หำรจัดกำรสถำนะของทุนโดยใช้อตั รำส่ วนหนี้ สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2559 บริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.85:1 (2558: 0.90:1)
31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560
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