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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซึ� ง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการ

เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นี�แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแส            

เงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควร

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

บริษทัฯตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื�นๆตามที�ระบุในขอ้กาํหนด

นั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื�องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ            

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรื�องเหล่านี�   
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ           

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมความรับผดิชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี�ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวธีิการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึ� งไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเรื�องเหล่านี�

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีที�สาํคญั เนื�องจากจาํนวนที�บนัทึกบญัชีมีสาระสาํคญัและส่งผล

กระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ บริษทัฯมีรายไดห้ลกัมาจากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเอทานอลซึ�งมี

ความผนัผวนในเรื�องราคาและความตอ้งการใชใ้นปัจจุบนั ดงันั�นจึงมีความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าและระยะเวลาใน

การรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯที�เกี�ยวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่ง

มาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที�บริษทัฯออกแบบไว ้สุ่มตวัอยา่งสัญญาขายเพื�อตรวจสอบการรับรู้รายได้

วา่เป็นไปตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นสัญญาขายของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ     

สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลด

หนี� ที�บริษทัฯออกภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย 

(Disaggregated data) เพื�อตรวจสอบความผดิปกติที�อาจเกิดขึ�นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะ

รายการบญัชีที�ทาํผา่นใบสาํคญัทั�วไป 

ข้อมูลอื�น  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ซึ� งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง            

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยูใ่นรายงานนั�น) ซึ� งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เชื�อมั�นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื�นนั�น 
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื�นนั�นมี

ความขดัแยง้ที�มีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่                  

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบริษทัฯตามที�กล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลทราบเพื�อใหมี้การ

ดาํเนินการแกไ้ขที�เหมาะสมต่อไป  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที�ในการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที�รับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อใหส้ามารถจดัทาํ

งบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

การเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกบริษทัฯหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด                

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�น

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื�อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่านี�  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง                    

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

 ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน            

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อ

ความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ� งเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผดิพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวธีิการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของบริษทัฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ 

 สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน

ต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การ

เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนื�องได ้

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง ๆ ซึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสาํคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�นซึ� ง

ขา้พเจา้เชื�อวา่มีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�

ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนยัสาํคญัที�สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี�ไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสื�อสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

 

 

 

 

กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพนัธ์ 2562 

  
 



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 32,191,300              35,313,249              

เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด 1,036,827 1,025,890

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 8 275,888,441            212,814,805            

สินคา้คงเหลือ 9 141,607,556            122,901,621            

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้ 10 545,127,582            38,419,212              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 9,559,492                9,559,492                

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 4,333,308                4,523,143                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,009,744,506         424,557,412            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,756,063,957         2,398,322,031         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 2,662,311                1,866,142                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 3,033,208                3,463,877                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 768,760                   2,084,560                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,762,528,236         2,405,736,610         

รวมสินทรัพย์ 3,772,272,742         2,830,294,022         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 13 1,174,712,145         899,068,029            

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 14 145,536,882            159,812,022            

ส่วนของหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงินที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 15 2,094,663                3,254,811                

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 16 102,000,000            117,757,191            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 22,285,607              -                               

สาํรองผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 17 2,291,033                4,089,548                

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 21,237,376              13,550,090              

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 1,470,157,706         1,197,531,691         

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 15 709,629                   2,583,978                

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 16 525,968,432            -                               

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 3,234,253                2,267,991                

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 529,912,314            4,851,969                

รวมหนี�สิน 2,000,070,020         1,202,383,660         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

      หุ้นสามญั 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,000,000,000         1,000,000,000         

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,000,000,000         1,000,000,000         

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 188,795,985            188,795,985            

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 556,451                   556,451                   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 18 100,000,000            100,000,000            

   จดัสรรแลว้ - สาํรองทั�วไป 26 192,000,000            192,000,000            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 290,850,286            146,557,926            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,772,202,722         1,627,910,362         

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,772,272,742         2,830,294,022         
-                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี� -                               

กรรมการ



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 22 2,696,075,842         2,470,518,630         

รายไดอื้�น 1,777,317                2,245,182                

รวมรายได้ 2,697,853,159         2,472,763,812         

ค่าใช้จ่าย 19

ตน้ทุนขาย 2,257,914,803         2,219,675,914         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 17,034,842              7,154,341                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 58,098,085              91,409,749              

ค่าเสียหายจากอุทกภยั 20 2,250,927                73,317,726              

รวมค่าใช้จ่าย 2,335,298,657         2,391,557,730         

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้ 362,554,502            81,206,082              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (40,791,563)             (32,848,657)             

กําไรก่อนภาษเีงินได้ 321,762,939            48,357,425              

ภาษีเงินได้ 21 (27,485,679)             498,857                   

กําไรสําหรับปี 294,277,260            48,856,282              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                               (3,244,880)               

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 -                               648,976                   

รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                               (2,595,904)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                               (2,595,904)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 294,277,260            46,260,378              

กําไรต่อหุ้น 23

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 

กาํไรสาํหรับปี 0.29 0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 321,762,939            48,357,425              

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 159,409,025            146,577,031            

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ (โอนกลบั) (555,027)                  555,027                   

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเครื�องจกัรและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                               230,576                   

   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว (10,937)                    (61,200)                    

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,277,607                386,670                   

   รายไดด้อกเบี�ย (128,972)                  (171,534)                  

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 40,227,673              32,643,316              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน 522,982,308            228,517,311            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น (63,074,466)             (47,272,931)             

   สินคา้คงเหลือ (18,150,908)             2,654,360                

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื�อสินคา้ (506,708,370)           505,185,355            

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 189,101                   27,466,169              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 1,315,800                (1,381,520)               

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (39,827,681)             (28,998,668)             

   หนี� สินหมุนเวียนอื�น 4,656,781                (539,562)                  

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,109,860)               (1,255,230)               

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (101,727,295)           684,375,284            

   ดอกเบี�ยรับ 129,802                   177,288                   

   จ่ายดอกเบี�ย (36,891,634)             (33,038,651)             

   จ่ายภาษีเงินได้ (4,768,669)               (10,554,040)             

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (143,257,796)           640,959,881            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: บาท)

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (491,009,415)           (221,630,289)           

ซื�อเงินลงทุนชั�วคราว -                               (150,000,000)           

ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,373,077)               (157,740)                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนชั�วคราว -                               150,000,000            

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (492,382,492)           (221,788,029)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) 275,644,116            (87,568,495)             

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น 627,968,432            -                               

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (117,757,191)           (180,000,000)           

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,340,031)               (3,337,424)               

เงินสดจ่ายเงินปันผล (149,996,987)           (150,000,000)           

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 632,518,339            (420,905,919)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (3,121,949)               (1,734,067)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 35,313,249              37,047,316              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 32,191,300              35,313,249              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่เกี�ยวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หนี�จากการซื�ออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 60,069,998              34,505,370              

   ซื�ออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -                               1,993,124                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�



ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจากการ

ที�ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จ่ายโดยใชหุ้้น

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองทั�วไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 1,000,000,000     188,795,985        556,451               100,000,000        -                           442,297,548        1,731,649,984     

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           48,856,282          48,856,282          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           (2,595,904)           (2,595,904)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           46,260,378          46,260,378          

เงินปันผลจ่าย 26 -                           -                           -                           -                           -                           (150,000,000)       (150,000,000)       

โอนกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองทั�วไป 26 -                           -                           -                           -                           192,000,000        (192,000,000)       -                           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 1,000,000,000     188,795,985        556,451               100,000,000        192,000,000        146,557,926        1,627,910,362     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 1,000,000,000     188,795,985        556,451               100,000,000        192,000,000        146,557,926        1,627,910,362     

กาํไรสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           294,277,260        294,277,260        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           294,277,260        294,277,260        

เงินปันผลจ่าย 26 -                           -                           -                           -                           -                           (149,984,900)       (149,984,900)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 1,000,000,000     188,795,985        556,451               100,000,000        192,000,000        290,850,286        1,772,202,722     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

จดัสรรแลว้

กาํไรสะสม 
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561  

1. ข้อมูลทั�วไป 

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี� จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั�งขึ�นเป็นบริษทัจาํกดัและไดแ้ปรสภาพเป็น

บริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย เมื�อวนัที� 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั 

ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นบริษทัมหาชนที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายเอทานอลที�ใช้เป็นเชื�อเพลิง                  

ที�อยูต่ามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่�เลขที� 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� 11 ตุลาคม 2559 ออก

ตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ

แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบ

ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื�อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี� ไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือ

หลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ

งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื�อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกี�ยวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการ

ใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื�อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัใหม่ซึ� งไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทาํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ

บญัชีที�เกี�ยวขอ้งต่อไปนี�   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2560) เรื� อง รายได้ - รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับ

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 กบัสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้

สัญญาที�อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื�น มาตรฐานฉบบันี� ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั�นตอน

สําหรับการรับรู้รายได้ที�เกิดขึ�นจากสัญญาที�ทาํกับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินที�

สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือบริการที�ไดส่้งมอบ

ให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้ง

ทั�งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั�นตอน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ� มนํา

มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั             
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบ

ระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลงัวันที� 1 มกราคม 2563 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือ

ทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภทและการ

วดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น

เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการ

และการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบงัคบั

ใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�

มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบการเงินในปีที�เริ�มนาํ

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4.  นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อบริษทัฯได้โอนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนยัสําคญัของความเป็น

เจา้ของสินคา้ให้กบัผูซื้�อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

สาํหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบี�ยรับ 

 ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 
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4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพ

คล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้

4.3 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื�อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน

ซึ�งคาํนวณจากสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.4 ลูกหนี�การค้า 

 ลูกหนี� การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญสําหรับ             

ผลขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี�ไม่ได ้ซึ� งโดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์

การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุนี�   

4.5 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั) หรือมูลค่า

สุทธิที�จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ย

ในการผลิต  

 วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธีิถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนการผลิตเมื�อมีการเบิกใช ้

มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ หมายถึง ราคาที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการ

ผลิตสินคา้นั�นใหเ้สร็จและตน้ทุนที�จาํเป็นในการขาย 

4.6 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

 ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และ               

ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชนโ์ดยประมาณดงันี�   

อาคารและสิ�งปลูกสร้าง 5 - 30 ปี 

เครื�องจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 

เครื�องใชส้าํนกังาน 3, 5, 15 ปี 

ยานพาหนะ  5 ปี 
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 ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดิน ส่วนปรับปรุงที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั�ง 

 ค่าเสื�อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

 บริษทัฯตดัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจาก

บญัชี 

4.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลที�เกี�ยวข้องกบัสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เมื�อบริษทัฯมีความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษทัฯจะได้รับเงิน

อุดหนุนนั�นและบริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษทัฯแสดงเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยแสดงหกัจากมูลค่าของสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยใ์นรูปของค่าเสื�อมราคาที�ลดลง 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั�น 

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่า

สินทรัพย์นั�นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี�  

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10 ปี 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ�งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯ ที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อม

ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ�ากวา่  

 สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน

ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และ

สินทรัพยที์�ไม่มีตวัตนอื�นของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�

มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตที�กิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิด

ลดก่อนภาษีที�สะทอ้นถึงการประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความ

เสี�ยงซึ� งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์�กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ

ขาย บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ� งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที�

กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อ

กบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน

ลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและ

เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ� งบริษทัฯ

ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระ

ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั�งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที�มีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการ หรือเมื�อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที�เกี�ยวขอ้ง 

4.14 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ�นแล้ว และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อปลด

เปลื�องภาระผกูพนันั�น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  
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4.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนที�คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจาก

กาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากรในอตัราร้อยละ 20 สําหรับกิจการที�ไม่ไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนและไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใช้อตัรา

ภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯรับรู้หนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที�บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ�นเกี�ยวขอ้งกบั

รายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอน

หนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค

การประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด  
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ลาํดบัชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของ

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึ�นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�

เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี�  

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาวา่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ความเสี�ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ในการประมาณค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
ผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดจากสินคา้ที�เคลื�อนไหวชา้หรือเสื�อมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที�

ลดลงของสินคา้คงเหลือ 

 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื�อมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น  

 นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น 

ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ� ง
เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น  
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีที�ไม่ได้ใช้เมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ

ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี
ที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ� นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สําคญักบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เกณฑ์ที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้

ดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่    

เงินปันผลจ่าย 76,500,000 76,500,000 ตามอตัราที�ประกาศจ่าย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไม่มียอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที�ให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 28,164,342 26,366,515 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,957,325 2,490,583 

รวม 30,121,667 28,857,098 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

เงินสด 26,311 19,460 

เงินฝากธนาคาร 32,164,989 35,293,789 

รวม 32,191,300 35,313,249 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี�ยระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 0.38 ต่อปี (2560:              

ร้อยละ 0.10 ถึง 0.38 ต่อปี) 

8. ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 

(หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ลูกหนี�การคา้ 238,528,362 207,063,051 

ลูกหนี� อื�น 6,368,162 1,401,251 

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน 30,989,244 - 

รายไดค้า้งรับ -    4,347,000 

ดอกเบี�ยคา้งรับ 2,673 3,503 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 275,888,441 212,814,805 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 238.5 ลา้นบาท (2560: 207.1 ลา้นบาท) 

เป็นลูกหนี�การคา้ที�ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  

9. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: บาท) 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน              

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินคา้สาํเร็จรูป - เอทานอล 23,685,243 17,051,071       - (555,027) 23,685,243 16,496,044 

สินคา้ระหวา่งผลิต 12,275,716 18,312,280 - - 12,275,716 18,312,280 

วตัถุดิบ  94,018,509 78,178,747 - - 94,018,509 78,178,747 

วสัดุสิ�นเปลือง 11,628,088 9,914,550 - - 11,628,088 9,914,550 

รวม 141,607,556 123,456,648 - (555,027) 141,607,556 122,901,621 

 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯบนัทึกกลบัรายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บเป็นจาํนวน 0.6 ลา้นบาท โดยนาํไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือที�รับรู้เป็นตน้ทุนในระหว่างปี 

(2560: บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บเป็นจาํนวน 0.6 

ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขาย) 
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10. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื�อสินค้า 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับริษทัในประเทศ ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัการซื�อกากนํ� าตาลและ
นํ� าตาลทรายดิบตามสัญญาซื�อกากนํ� าตาลและสัญญาซื�อนํ� าตาลทรายดิบ เพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไขใน

สัญญาดงักล่าว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ค่าซื�อกากนํ� าตาลเป็นจาํนวน 545.1 

ลา้นบาท (2560: 38.4 ลา้นบาท)  

11. ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บาท) 

 

ที�ดินและส่วน

ปรับปรุงที�ดิน 

อาคารและ 

สิ�งปลูกสร้าง 

เครื�องจกัรและ

อุปกรณ์ 

เครื�องใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั�ง รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 230,558,380 254,919,738 2,132,571,822 18,973,439 28,891,317 424,569,604 3,090,484,300 

ซื�อเพิ�ม 49,224,251 9,415,953 104,378 1,151,707 1,816,900 168,389,779 230,102,968 

ตดัจาํหน่าย - - (1,306,017) (168,239) (80,000) - (1,554,256) 

โอนเขา้(ออก) - 55,722,826 500,866,728 - - (556,589,554) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 279,782,631 320,058,517 2,632,236,911 19,956,907 30,628,217 36,369,829 3,319,033,012 

ซื�อเพิ�ม 16,394,415 3,058,848 9,272,977 1,909,717 119,000 485,681,163 516,436,120 

โอนเขา้(ออก) - 158,312,541 2,043,552 - - (160,356,093) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 296,177,046 481,429,906 2,643,553,440 21,866,624 30,747,217 361,694,899 3,835,469,132 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 - 72,873,328 667,305,775 15,582,312 20,334,003 - 776,095,418 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 11,026,507 130,652,189 1,492,477 2,768,071 - 145,939,244 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�        

ตดัจาํหน่าย - - (1,110,038) (166,476) (47,167) - (1,323,681) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 - 83,899,835 796,847,926 16,908,313 23,054,907 - 920,710,981 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 17,563,922 136,824,033 1,527,417 2,778,822 - 158,694,194 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 - 101,463,757 933,671,959 18,435,730 25,833,729 - 1,079,405,17� 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 279,782,631 236,158,682 1,835,388,985 3,048,594 7,573,310 36,369,829 2,398,322,031 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 296,177,046 379,966,149 1,709,881,481 3,430,894 4,913,488 361,694,899 2,756,063,957 

        

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี        

2560 (จาํนวน 119 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 145,939,244 

2561 (จาํนวน 156 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 158,694,194 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของโรงงานระเหยนํ� ากากส่าระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 350.9 

ลา้นบาท (2560: ไม่มี) ซึ� งบริษทัฯได้ใช้เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ� งเพื�อใช้ในการก่อสร้างโรงงาน
ดงักล่าว ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯได้รวมตน้ทุนการกู้ยืมเขา้เป็นราคาทุนของโรงงานระหว่างก่อสร้าง

จาํนวน 4.4 ลา้นบาท (2560: ไม่มี) โดยคาํนวณจากอตัราการตั�งขึ�นเป็นทุนในอตัราร้อยละ 2.9 ถึง 3.7 ต่อปี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเครื�องใชส้าํนกังานและยานพาหนะซึ� งไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 4.8 ลา้นบาท (2560: 7.6 ลา้นบาท) 
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บริษทัฯไดน้าํที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วนและเครื�องจกัร ซึ� งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

2561 จาํนวนประมาณ 1,613.6 ลา้นบาท (2560: 1,713.6 ลา้นบาท) ไปคํ�าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั�นและระยะยาว

และวงเงินสินเชื�อที�ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 และ 16 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีเครื�องจกัรและอุปกรณ์ เครื�องใชส้าํนกังานและยานพาหนะจาํนวนหนึ�ง

ซึ� งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของสินทรัพย์

ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 92.0 ลา้นบาท (2560: 75.0 ลา้นบาท) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึ� งไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ราคาทุน 9,116,986 7,605,986 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,454,675) (5,739,844) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 2,662,311 1,866,142 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,866,142 2,346,190 

ซื�อเพิ�ม 1,511,000 157,740 

ตดัจาํหน่าย - (1) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (714,831) (637,787) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,662,311 1,866,142 

13. เงินกู้ยมืระยะสั�นจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี)   

 2561 2560 2561 2560 

ตั�วสญัญาใชเ้งิน 2.75 - 2.95 2.75 - 3.00 882,905,000 633,209,723 

ทรัสตรี์ซีท 2.75 2.75 - 2.85 291,807,145 265,858,306 

รวม   1,174,712,145 899,068,029 

วงเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ คํ�าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดิน พร้อมสิ�งปลูกสร้าง

บางส่วน และเครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 
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14. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

    (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

เจา้หนี�การคา้  62,996,703 108,561,101 

เจา้หนี� อื�น  81,322,534 50,021,189 

เงินปันผลคา้งจ่าย 1,217,645 1,229,732 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 145,536,882 159,812,022 

15. หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

    (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,887,577 6,227,608 

หกั: ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย (83,285) (388,819) 

รวม 2,804,292 5,838,789 

หกั:  ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (2,094,663) (3,254,811) 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 709,629 2,583,978 

บริษทัฯได้ทาํสัญญาเช่าการเงินกับบริษทัลีสซิ�งเพื�อเช่าเครื� องใช้สํานักงานและยานพาหนะใช้ในการ

ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลา 3 และ 5 ปี  

บริษทัฯมีภาระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าการเงินดงันี�   

(หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า 2,171,975 715,602 2,887,577 

ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                     (77,312) (5,973) (83,285) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตาม

สัญญาเช่า 2,094,663 709,629 2,804,292 
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(หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า 3,560,344 2,667,264 6,227,608 

ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                     (305,533) (83,286) (388,819) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตาม

สัญญาเช่า 3,254,811 2,583,978 5,838,789 

16. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: บาท) 

    2561 2560 

เงินกูย้มืระยะยาว 627,968,432 117,757,191 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (102,000,000) (117,757,191) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ�งปี 525,968,432 - 

การเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 117,757,181 

บวก: เบิกเงินกูเ้พิ�มระหวา่งปี 627,968,432 

หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งปี (117,757,191) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 627,968,432 

เมื�อวนัที� 6 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหนึ�งในประเทศเพื�อ

ทาํการปรับโครงสร้างหนี�ทั�งหมดที�มีกบัธนาคารอีกแห่งหนึ�งในประเทศในวงเงินจาํนวน 845 ลา้นบาท โดย

เมื�อวนัที� 18 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดท้าํการเบิกเงินกูต้ามสัญญาเงินกูเ้พื�อการปรับโครงสร้างหนี�ดงักล่าว

และชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั�นและระยะยาวที�มีกบัธนาคารในประเทศทั�งจาํนวนเป็นจาํนวนเงิน 837.8 ลา้น

บาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สําหรับปีที�หนึ� งและเพิ�มขึ�น

ในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั�งแต่ปีที�สองถึงปีที�หา้ เงินกูย้ืมนี� มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี โดยชาํระคืนเป็น

รายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด โดยงวดที�หนึ� งถึงเกา้ชาํระงวดละ 90 ลา้นบาท และงวดที�สิบชาํระส่วน

ที�เหลือทั�งหมด โดยมีกาํหนดชาํระคืนตั�งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะยาว

ดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วน และเครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�

กล่าวในหมายเหตุ 11 
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ต่อมาเมื�อวนัที� 7 มีนาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารเพื�อ

เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขของสัญญาบางประการ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี�  

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหนึ�งในประเทศ ใน

วงเงินจาํนวน 418 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี 

โดยชาํระคืนเงินตน้งวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนที� 18 นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก (8 มิถุนายน 

2561) เงินกูย้ืมนี� มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 6 ปี โดยชาํระเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด โดยงวดที�

หนึ�งถึงเกา้ชาํระงวดละ 42 ลา้นบาท และงวดที�สิบชาํระส่วนที�เหลือทั�งหมด และจ่ายดอกเบี�ยทุก ๆ 3 เดือน 

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วน และเครื�องจกัรของ

บริษทัฯตามที�กล่าวในหมายเหตุ 11 

ต่อมาเมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาเงินกู้ระยะยาวอีกสัญญากบัธนาคารแห่งเดิม     

ในวงเงินจาํนวน 300 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อ

ปี โดยชําระคืนเงินต้นงวดแรกในวนัทาํการสุดท้ายของเดือนที� 6 นับจากวนัเบิกเงินกู้งวดแรก (15 

พฤศจิกายน 2561) เงินกูย้มืนี� มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี โดยชาํระเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด 

โดยชาํระงวดละ 30 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบี�ยทุก ๆ 3 เดือน เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคํ�าประกนัโดยการจด

จาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างบางส่วน และเครื�องจกัรของบริษทัฯตามที�กล่าวในหมายเหตุ 11  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการตามที�ระบุในสัญญา 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี� ให้เป็นไป

ตามอตัราที�กาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขเรื�องการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามที�

กาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวได้ (2560: บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขเรื�องการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินตามที�กาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ดมี้หนงัสือผอ่นปรน

เงื�อนไขเรื�องการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 ให้บริษทัฯแล้วเมื�อ

วนัที� 29 มกราคม 2561 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 117.8 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมที�

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปีทั�งจาํนวน) 
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17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงานแสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 6,357,539 3,981,219 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,204,174 334,221 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 73,433 52,449 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั   

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 815,174 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  - (205,079) 

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 2,634,785 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหวา่งปี (3,109,860) (1,255,230) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 5,525,286 6,357,539 

   

สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน   

หมุนเวยีน 2,291,033 4,089,548 

ไม่หมุนเวยีน 3,234,253 2,267,991 

 5,525,286 6,357,539 

 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปนี�ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
ตน้ทุนขาย  387,185 68,579 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,890,422 318,091 

รวมค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 2,277,607 386,670 

 ในปี 2561 บริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปี ขา้งหนา้เป็นจาํนวน

ประมาณ 2.3 ลา้นบาท (2561: 4.1 ลา้นบาท)  
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 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของบริษทัฯประมาณ 9 ปี และ 13 ปี (2560: 9 ปี และ 13 ปี) 

 สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2561 2560 

อตัราคิดลด 2.4, 2.9 2.4, 2.9 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  5.0, 6.0 5.0, 6.0 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 2.9 - 34.4 2.9 - 34.4 

 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (21,197) 23,083 

   

 เพิ�มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  53,121 (46,059) 

   

 เพิ�มขึ�น 20.0% ลดลง 20.0% 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (101,209) 149,554 
 

 (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 เพิ�มขึ�น 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (156,686) 170,211 

   

 เพิ�มขึ�น 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราการขึ�นเงินเดือน  339,588 (294,837) 

   

 เพิ�มขึ�น 20.0% ลดลง 20.0% 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน (653,765) 964,853 
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 เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบั
ใหม่ ซึ� งกฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่นี�กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ� งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ขึ�นไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหนี� สินสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ�มขึ�น 0.6 ลา้นบาท บริษทัฯจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนของงวดที�กฎหมาย
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

18. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

  (หน่วย: บาท) 
 2561 2560 
วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 1,937,407,699 1,954,051,551 
การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (597,608) (9,116,701) 
ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 159,409,024 146,577,031 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 98,610,299 88,738,146 
ค่าไฟฟ้าและเชื�อเพลิง 39,277,052 50,154,186 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 29,331,733 26,767,601 
ค่าจดัจาํหน่าย 16,734,952 6,952,420 

20. ค่าเสียหายจากอุทกภัย 

ในเดือนตุลาคม 2560 ไดเ้กิดอุทกภยัทาํให้คนับ่อเก็บกกันํ� ากากส่าจากกระบวนการผลิตเอทานอลที�บาํบดั
แลว้บางส่วนชาํรุดพงัทลาย ส่งผลใหน้ํ�ากากส่าไหลเขา้สู่พื�นที�ชุมชนและพื�นที�เกษตรกรรมขา้งเคียง มีผลให้
บริษทัฯตอ้งชาํระค่าความเสียหาย และกระทรวงอุตสาหกรรมมีคาํสั�งให้หยุดการผลิตเอทานอลชั�วคราว 
เพื�อแกไ้ขปัญหาบ่อบาํบดันํ� าเสียให้กลบัมาอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ทั�งนี�บริษทัฯไดส้ํารวจความเสียหายจาก
ผลของอุทกภยัที�เกิดขึ�น และบนัทึกค่าเสียหายที�เกิดขึ�นเป็นจาํนวน 73.3 ลา้นบาท และจาํนวน 2.3 ลา้นบาท 
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 2560 และ 2561 ตามลาํดบั  

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดท้าํประกนัครอบคลุมความเสียหาย และอยูร่ะหวา่งดาํเนินการเรียกร้องเงินชดเชย
กบับริษทัประกนัภยั  
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21. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 27,055,0�� - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - (164,539) 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั�วคราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 430,6�� (334,318) 

ภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 27,485,679 (498,857) 

 จาํนวนภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับส่วนประกอบของงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี�  

                                                                     (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 648,976 

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัภาษีเงินไดมี้ดงันี�  

  (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 321,762,939 48,357,425 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 64,352,588 9,671,485 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - (164,539) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 22) (39,669,854) (14,733,793) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 3,494,489 720,954 

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (1,347,031) (512,142) 

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชที้�ไม่ไดรั้บรู้ - 4,066,078 

อื�น ๆ 655,487 453,100 

รวม (36,866,909) (10,005,803) 

ภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 27,485,679 (498,857) 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช้จาํนวน 20.3 ลา้นบาท ที�บริษทัฯไม่ได้

บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2560: 20.3 ลา้นบาท) 

ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 20.3 ลา้นบาท จะสิ�นสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชนใ์นปี 2565 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,249,516 4,876,444 

การบนัทึกสัญญาเช่าการเงิน 296,641 748,468 

สาํรองผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 261,519 246,806 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 646,850 364,501 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 648,976 

รวม 6,454,526 6,885,195 

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเสื�อมราคาสะสม - เครื�องจกัร 3,421,318 3,421,318 

รวม 3,421,318 3,421,318 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 3,033,208 3,463,877 
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22. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนดงันี�   

บตัรส่งเสริมเลขที� 1760(2)/2546 2078(9)/2551 

ลงวนัที� 26 ธนัวาคม 2546 19 พฤศจิกายน 2551 

1. เพื�อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแอลกอฮอล์

บริสุทธิ�  

ผลิตเอทานอล 

(99.5%) 

2. สิทธิประโยชน์สาํคญัที�ไดรั้บ   

2.1 ได้รับยกเว ้นภาษีเงินได้นิ ติบุคคลสําหรับกําไรที�ได้จากการ

ประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม (นับแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้าก

การประกอบกิจการนั�น) และไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจาก

กิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมซึ� งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป

รวมคาํนวณเพื�อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที�ไดรั้บยกเวน้ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล 

8 ปี  

(สิ�นสุดแลว้) 

 

8 ปี  

(จะหมดอายใุนวนัที�  

1 เมษายน 2563) 

 

2.2 ไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีที�เกิดขึ�นในระหว่างไดรั้บ

ยกเว ้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกําไรสุทธิที� เกิดขึ� นภายหลัง

ระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลา

ตามขอ้ 2.1) 

5 ปี 5 ปี 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบ วสัดุจาํเป็นและของที�ใชใ้น

การผลิตเพื�อการส่งออก นบัจากวนัที�นาํเขา้ครั� งแรก 

1 ปี 1 ปี 

3. วนัเริ�มมีรายได ้

 

31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

 ทั�งนี�บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามที�ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 รายไดข้องบริษทัฯเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศ โดยจาํแนกตามกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

และไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
รายไดจ้ากการขาย   

   กิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม 1,538,770,800 1,461,624,145 

   กิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม 1,157,305,042 1,008,894,485 

รวม 2,696,075,842 2,470,518,630 
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23. กาํไรต่อหุ้น        

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ย

ถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 2561 2560 
กาํไรสาํหรับปี (บาท) 294,277,260 48,856,282 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 1,000,000,000 1,000,000,000 

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.29 0.05 

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วน

งานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที�รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ

จาํหน่ายเอทานอลที�ใช้เป็นเชื�อเพลิง และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ� งวดัมูลค่าโดย

ใชเ้กณฑ์เดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั�น รายได ้กาํไรจากการ

ดาํเนินงาน และสินทรัพยที์�แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขต

ภูมิศาสตร์แลว้  

ในปี 2561 บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,209 ลา้นบาท 770 ลา้นบาท 

และ 266 ลา้นบาท (ปี 2560: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,137 ลา้นบาท 

674 ลา้นบาท และ 379 ลา้นบาท) 

25. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 

ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี� บริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่

พนกังานเมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯรับรู้

เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 3.4 ลา้นบาท (2560: 3.0 ลา้นบาท) 
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26. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล          
จ่ายต่อหุน้ วนัที�จ่ายเงินปันผล 

  (บาท) (บาท)  
2561     
เงินปันผลสาํหรับกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของกิจการที�ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนตั�งแต่วนัที� 
1 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัที�                   
31 ธนัวาคม 2560 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เมื�อวนัที� 19 เมษายน 
2561 

50,000,000 0.05 18 พฤษภาคม 2561 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับกาํไร
จากการดาํเนินงานของกิจการที�
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 ถึง
วนัที� 30 มิถุนายน 2561 

ที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เมื�อวนัที�        
16 สิงหาคม 2561               

99,984,900 0.10 14 กนัยายน 2561 

รวม  149,984,900 0.15  

2560     
เงินปันผลสาํหรับกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของกิจการที�ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนตั�งแต่วนัที� 
1 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที�                   
31 ธนัวาคม 2559 

ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
เมื�อวนัที� 24 เมษายน 
2560 

50,000,000 0.05 23 พฤษภาคม 2560 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับกาํไร
จากการดาํเนินงานของกิจการที�
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2560 ถึง
วนัที� 30 มิถุนายน 2560 

ที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เมื�อวนัที�                  
17 สิงหาคม 2560 

100,000,000 0.10 15 กนัยายน 2560 

รวม  150,000,000 0.15  

 นอกจากนี�  ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ยงัมีมติอนุมติัเห็นชอบให้จดัสรรกาํไรสะสมเพื�อกนัไว้

เป็นสาํรองทั�วไปจาํนวน 192 ลา้นบาท  

27. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกดิขึ�น 

27.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 88.4 ลา้น

บาท ที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานระเหยนํ� ากากส่าและโครงการก่อสร้างอื�นๆ (2560: โครงการก่อสร้างบ่อ

ระเหยนํ�ากากส่าเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.6 ลา้นบาท) 
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27.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าพื�นที�อาคารสํานกังานและบริการอื�น ๆ อายขุอง

สัญญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง  5 ปี  

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าและบริการดงักล่าวดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 4.7 5.4 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4.0 7.5 

27.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาให้บริการและซื�อสินค้าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญาซื�อไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื�อขายไฟฟ้า ซึ� งสัญญาดงักล่าวมี

กาํหนด 1 ปี เริ� มตั� งแต่วนัที� 21 ธันวาคม 2553 ถึงวนัที�  20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย

อตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซึ� งอตัราค่าซื�อไฟฟ้าเป็นไปตามที�ระบุในสัญญา 

ข) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาซื�อกากนํ�าตาลซึ�งมีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี 

โดยเริ�มมีการซื�อในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซื�อ 3 ปีแรกเป็นไปตามอตัราที�ระบุในสัญญา ส่วนปีที� 4    

และ 5 ให้ใชร้าคาเฉลี�ยของราคาที�ซื�อขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ ตั�งแต่ปีที� 6     

เป็นตน้ไปราคาซื�อขายจะทาํการตกลงเป็นรายปีโดยปริมาณการซื�อให้เป็นไปตามที�ระบุในสัญญา

นอกจากนี�  บริษทัฯไดท้าํสัญญาซื�อกากนํ� าตาลเพิ�มเติมอีกสองบริษทัมีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี และจะ     

ตกลงราคาซื�อก่อนการส่งมอบในปีถดัไปโดยปริมาณการซื�อใหเ้ป็นไปตามที�ระบุในสัญญา 

27.4 การคํ�าประกนั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีหนงัสือคํ�าประกนัซึ� งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน

5.0 ลา้นบาท เพื�อคํ�าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ใชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2560: 

5.2 ลา้นบาท) 
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28. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกันยายน 2554 บริษทัแห่งหนึ� งกล่าวหาว่าบริษทัฯไม่ปฏิบติัตามสัญญาซื�อขายมนัเส้นลงวนัที�                  

21 มกราคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัที� 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจาํนวน 186.9  

ลา้นบาท ต่อมาเมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดย้ื�นคาํให้การและฟ้องแยง้บริษทัดงักล่าวโดยเรียก

ค่าเสียหายจาํนวน 82.4 ล้านบาท จากนั�นในวนัที� 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งไดพ้ิจารณายกฟ้องคดีที�บริษทั

ดงักล่าวกล่าวหาบริษทัฯ และให้บริษทัดงักล่าวชาํระเงินค่าซื�อมนัเส้นที�บริษทัฯจ่ายล่วงหน้าจาํนวน 6.9 

ลา้นบาท พร้อมดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที� 8 พฤศจิกายน 2554 (วนัที�ฟ้องแยง้) จนกวา่

จะชาํระเสร็จสิ�น พร้อมทั�งใหจ่้ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่วนแทนบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม 

เมื�อวนัที� 3 ธันวาคม 2557 บริษทัฯไดย้ื�นอุทธรณ์คดัคา้นคาํพิพากษาดงักล่าว และเมื�อวนัที� 9 กุมภาพนัธ์ 

2559 ศาลอุทธรณ์ไดพ้ิพากษายนืตามศาลชั�นตน้  

ต่อมาเมื�อวนัที� 7 เมษายน 2559 บริษทัฯไดย้ื�นฎีกาคดัคา้นคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ดงักล่าวต่อศาลฎีกาและ

เมื�อวนัที� 18 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯยื�นฟ้องบริษทัดงักล่าวต่อศาลลม้ละลาย ซึ� งขณะนี�คดีอยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาของทั�งสองศาลโดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บชาํระเงินจากบริษทัดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื�อการดอ้ยค่าสําหรับเงินค่าซื�อมนัเส้นจ่ายล่วงหนา้ที�จ่ายให้กบับริษทั

ดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวนแลว้ 

29. ลาํดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า

ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�   

          (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด 1,036,827 1,036,827 1,025,890 1,025,890 

30. เครื�องมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของบริษทัฯตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินลงทุนชั�วคราว-กองทุนเปิด ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น หนี� สินตามสัญญา

เช่าการเงิน เงินกูย้มืระยะสั�นและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงิน

ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี�ยงดงันี�  
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ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

บริษทัฯมีความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�การคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี� โดยการ

กาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดงันั�นบริษทัฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความ

เสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื�อ นอกจากนี�   ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็นบริษทันํ� ามนัซึ� งมี

ชื�อเสียงและฐานะการเงินดี จาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบญัชี

ของลูกหนี�การคา้ที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกับเงินฝากธนาคาร เจ้าหนี� ตามสัญญาเช่า

การเงิน เงินกูย้ืมระยะสั� นและเงินกูย้ืมระยะยาวที�มีดอกเบี�ย อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สิน

ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ� งใกลเ้คียงกบั

อตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ�า  

สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละ

หนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือ วนัที�มีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�             

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลง ไม่มี  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 31.3 0.9 32.2 0.10 - 0.38 

เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด - - - 1.0 1.0 - 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - 275.9 275.9 - 

 - - 31.3 277.8 309.1  

หนี�สินทางการเงนิ     

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 1,174.7 - - - 1,174.7 2.75 - 2.95 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 145.5 145.5 - 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 2.1 0.7 - - 2.8 0.27 - 15.32 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 628.0 - 628.0 3M THBFIX + 1.95 

 1,176.9 0.7 628.0 145.5 1,951.0  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลง ไม่มี  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 24.3 11.0 35.3 0.10 - 0.38 

เงินลงทุนชั�วคราว - กองทุนเปิด - - - 1.0 1.0 - 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - 212.8 212.8 - 

 - - 24.3 224.8 249.1  

หนี�สินทางการเงนิ     

เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 899.1 - - - 899.1 2.75 - 3.00 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 159.8 159.8 - 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.2 2.6 - - 5.8 0.27 - 15.32 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 117.8 - 117.8 3M THBFIX + 1.95 

 902.3 2.6 117.8 159.8 1,182.5  

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน 

บริษทัฯไม่คาดว่าจะมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคญัจากรายการซื�อขายและการกูย้ืม เนื�องจาก

รายการส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท  

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั�นและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบี�ย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั

มูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของบริษัทฯคือการจดัให้มีซึ� งโครงสร้างทางการเงินที�

เหมาะสมเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย                 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 1.1:1 (2560: 0.74:1)  

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2562 


