
 

 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
รายงาน และ งบการเงิน 

  31 ธนัวาคม 2556 



 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการประเมิน
ความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและ
การน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้



2 
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและกระแส
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจาก
การน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นรายการปรับปรุงจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวและน าเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบ                โดยใชน้โยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดท่ี้ไดน้ ามาถือปฏิบติัใหม่ดว้ยเช่นกนั  
ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 
 
 
สายฝน อินทร์แกว้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434 
 
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ์ 2557 



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 11,989,722              5,646,162                5,658,596                

ลูกหน้ีการคา้ 9 176,814,879            96,766,926              92,014,211              

สินคา้คงเหลือ 10 84,149,758              77,292,629              114,077,316            

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินคา้ 11 366,882,970            46,636,832              6,869,478                

ตน้ทุนไร่มนัส าปะหลงัและไร่ออ้ย -                               -                               5,723,506                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,145,986              5,179,710                2,460,221                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 656,983,315            231,522,259            226,803,328            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 2,206,746,622         2,168,461,747         2,187,517,719         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,959,841                2,430,996                1,738,671                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4, 22 21,906,256              17,869,805              19,304,756              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 457,400                   457,400                   430,649                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,231,070,119         2,189,219,948         2,208,991,795         
รวมสินทรัพย์ 2,888,053,434         2,420,742,207         2,435,795,123         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 744,682,908            513,000,000            563,000,000            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 187,265,407            86,724,859              36,845,269              

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 180,000,000            180,000,000            900,000,000            

ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 17 3,111,397                3,884,808                533,474                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,334,124              8,604,577                9,082,648                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,127,393,836         792,214,244            1,509,461,391         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 657,757,191            540,000,000            -                               

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 1,833,836                1,137,849                3,009,611                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 659,591,027            541,137,849            3,009,611                

รวมหนีสิ้น 1,786,984,863         1,333,352,093         1,512,471,002         

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18

   ทุนจดทะเบียน 

      หุน้สามญั 1,000,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท

      (31 ธนัวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2555: 
      หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 1,000,000,000         800,000,000            800,000,000            

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท 800,000,000            800,000,000            800,000,000            

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 556,451                   556,451                   556,451                   

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 100,000,000            65,100,000              56,800,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 200,512,120            221,733,663            65,967,670              

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,101,068,571         1,087,390,114         923,324,121            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,888,053,434         2,420,742,207         2,435,795,123         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                               -                               

(หน่วย: บาท)



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

หมายเหตุ 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ก าไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,659,052,294         1,349,864,625         

รายไดอ่ื้น 697,977                   1,007,413                

รวมรายได้ 1,659,750,271         1,350,872,038         

ค่าใช้จ่าย 21

ตน้ทุนขาย 1,390,599,079         1,070,415,277         

คา่ใชจ่้ายในการขาย 10,278,505              7,744,140                

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 79,596,845              53,082,124              

รวมค่าใช้จ่าย 1,480,474,429         1,131,241,541         

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 179,275,842            219,630,497            

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (65,633,836)            (54,129,553)            

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 113,642,006            165,500,944            

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 4,036,451                (1,434,951)              

ก าไรส าหรับปี 117,678,457            164,065,993            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -                               -                               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 117,678,457            164,065,993            

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 24
ก าไรส าหรับปี 0.15 0.21

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



ก าไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้ ส่วนทุนจากการ จดัสรรแลว้ - 

ท่ีออกและ จ่ายโดยใชหุ้น้ ส ารองตาม

หมายเหตุ ช าระแลว้ เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 -

    ตามทีร่ายงานไว้เดิม 800,000,000  -                     56,800,000    47,219,365       904,019,365     

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย

  การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้ 4 -                     -                     -                     19,304,756       19,304,756       

รายการปรับปรุงส่วนทุนจากการ

   จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 -                     556,451         -                     (556,451)           -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554  -

   หลังการปรับปรุง 800,000,000  556,451         56,800,000    65,967,670       923,324,121     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                     -                     -                     164,065,993     164,065,993     

โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็น

   ส ารองตามกฎหมาย 20 -                     -                     8,300,000      (8,300,000)        -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 -

   หลังการปรับปรุง 800,000,000  556,451         65,100,000    221,733,663     1,087,390,114  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 -

    ตามทีร่ายงานไว้เดิม 800,000,000  -                     65,100,000    204,420,309     1,069,520,309  

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย

  การบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินได ้ 4 -                     -                     -                     17,869,805       17,869,805       

รายการปรับปรุงส่วนทุนจากการ

   จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 -                     556,451         -                     (556,451)           -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555  -

   หลังการปรับปรุง 800,000,000  556,451         65,100,000    221,733,663     1,087,390,114  

เงินปันผลจ่าย 27 -                     -                     -                     (104,000,000)    (104,000,000)    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                     -                     -                     117,678,457     117,678,457     

โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   ส ารองตามกฎหมาย 20 -                     -                     34,900,000    (34,900,000)      -                         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 800,000,000  556,451         100,000,000  200,512,120     1,101,068,571  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 113,642,006            165,500,944            

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 99,331,202              86,009,986              

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (กลบัรายการ) (9,702,516)              3,566,782                

   ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                               6,201,976                

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 981,596                   1,479,572                

   รายไดด้อกเบ้ีย (189,673)                 (411,810)                 

   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 58,643,188              53,731,200              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 262,705,803            316,078,650            

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้ (80,047,953)            (4,752,715)              

   สินคา้คงเหลือ 2,845,387                33,217,905              

   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินคา้ (320,246,138)          (39,767,354)            

   ตน้ทุนไร่มนัส าปะหลงัและไร่ออ้ย -                               5,723,506                

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,965,513)            (2,715,238)              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -                               (26,751)                    

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (24,185,210)            59,255,008              

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 653,818                   (640,142)                 

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,059,020)              -                               

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (171,298,826)          366,372,869            

   ดอกเบ้ียรับ 188,910                   409,557                   

   จ่ายดอกเบ้ีย (50,340,898)            (53,569,129)            

   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย -                               (1,998)                      

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (221,450,814)          313,211,299            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

2556 2555

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (104,499,545)          (93,726,962)            

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (257,800)                 (156,140)                 

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 12,338,181              9,577,360                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                               1,082,009                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (92,419,164)            (83,223,733)            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 524,213,538            -                               

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                               (50,000,000)            

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (180,000,000)          (180,000,000)          

จ่ายเงินปันผล (24,000,000)            -                               

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 320,213,538            (230,000,000)          

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 6,343,560                (12,434)                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 5,646,162                5,658,596                
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 11,989,722              5,646,162                

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (44,725,758)            (9,375,418)              

   โอนสินทรัพยถ์าวรไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                               1,262,424                

   เงินปันผลคา้งจ่าย 80,000,000              -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัและได้แปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั 
ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 
บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจ าหน่ายเอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง                  
ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออก
ตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานด าเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง

กบักิจกรรมด าเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตี

ราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุ้น 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี
ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหวา่งมูลค่าสินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด บริษทัฯได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงวา่
บริษทัฯรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสม
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 

ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การน าเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ

ด าเนินงานท่ียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด าเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าด าเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม

รูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการ                

ร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน                 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
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 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 3 เน่ืองจากบริษทัฯน ามาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั ผลสะสมของ
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้  

 จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

  (หน่วย: บาท) 

 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2556 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2555 

ณ วนัท่ี                             
1 มกราคม 2555 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 25,327,574 21,291,123 19,304,756 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน 3,421,318 3,421,318 - 
ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน  21,906,256 17,869,805 19,304,756 

 

  (หน่วย: บาท) 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          

31 ธนัวาคม 
 2556 2555 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
ก าไรหรือขาดทุน:   
ภาษีเงินไดเ้พิม่ข้ึน (ลดลง) (4,036,451) 1,434,951 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง)  0.0050 (0.0018) 
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5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ี มีนยัส าคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

5.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้ส าเร็จรูป สินคา้ระหวา่งผลิตและวตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตหมายถึงต้นทุนวตัถุดิบ 
ค่าแรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บหมายถึงราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจ
หกัดว้ยค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้

 วสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะ
ถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

5.5 ต้นทุนไร่มันส าปะหลงั 

 ตน้ทุนไร่มนัส าปะหลงัประกอบดว้ยค่าตน้พนัธ์ุมนัส าปะหลงัและค่าใชจ่้ายในการปลูกตน้มนัส าปะหลงัซ่ึง
เกิดข้ึนก่อนท่ีตน้มนัส าปะหลงัจะให้ผลผลิต ตน้ทุนไร่มนัส าปะหลงัแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซ่ึงจะถูกตดั
จ าหน่ายเม่ือพร้อมเก็บเก่ียว ตามระยะเวลาการเก็บเก่ียวระหวา่ง 8 ถึง 10 เดือน 
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5.6 ต้นทุนไร่อ้อย 

 ตน้ทุนไร่ออ้ยประกอบดว้ยค่าตน้พนัธ์ุออ้ยและค่าใชจ่้ายในการปลูกตน้ออ้ย ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนท่ีตน้ออ้ยจะให้
ผลผลิต ตน้ทุนไร่ออ้ยแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซ่ึงจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือพร้อมเก็บเก่ียว ตามระยะเวลาการ
เก็บเก่ียวระหวา่ง 10 ถึง 13 เดือน 

5.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่า
เผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 3, 5, 15 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  

 บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุนจาก
การจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจาก
บญัชี 

5.8 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น  

5.9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเ่กีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษทัฯจะได้รับเงิน
อุดหนุนนั้นและบริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษทัฯแสดงเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยแสดงหกัจากมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยใ์นรูปของค่าเส่ือมราคาท่ีลดลง 
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5.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10 ปี 

5.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ยงัคงอยู่
กบัผูใ้หเ้ช่า จะจดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานสุทธิจากส่ิงตอบแทน
จูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
เช่านั้น 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าด าเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่นเบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่ายให้แก่
ผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

5.13 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิด
ลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขาย บริษทัฯใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ี
กิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อ
กบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

5.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นคร้ังแรกในปี 2554 
บริษทัฯเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตามนโยบายการบญัชี
เดิม โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุนของปี 2554 

5.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

5.17 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจาก
ก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากรในอตัราร้อยละ 20 ส าหรับกิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุน (2555: ร้อยละ 23) และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุน 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดจากสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดท่ี
ลดลงของสินคา้คงเหลือ 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น  
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษี
ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่    
เงินปันผลจ่าย 78,784,905 - ตามอัตราท่ีประกาศจ่าย 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 15)   

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จ ากดั (มหาชน) 60,603,773 - 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,603,773 - 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,937,168 17,530,464 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 488,568 447,449 

รวม 18,425,736 17,977,913 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
เงินสด 37,130 36,877 
เงินฝากธนาคาร 11,952,592 5,609,285 
รวม 11,989,722 5,646,162 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ต่อปี (2555:              
ร้อยละ 0.25 ถึง 0.63 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ทั้งหมดเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ครบก าหนด
ช าระ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯไดท้  าสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องลูกหน้ีการคา้กบัสถาบนัการเงินในประเทศ 1 แห่ง ใน
วงเงินรวม 50 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไม่มียอดคงเหลือการโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ี
การคา้แก่สถาบนัการเงินดงักล่าว 

10. สินค้าคงเหลอื 
(หน่วย: บาท) 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน       

ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินคา้ส าเร็จรูป - เอทานอล 20,807,409 8,213,699 - - 20,807,409 8,213,699 
สินคา้ระหวา่งผลิต 10,182,901 20,467,376 - - 10,182,901 20,467,376 
วตัถุดิบ - กากน ้าตาล 43,396,989 30,877,418 - - 43,396,989 30,877,418 
วตัถุดิบ - มนัเส้น - 18,868,326 - (9,702,516) - 9,165,810 
วสัดุส้ินเปลือง 9,762,459 8,568,326 - - 9,762,459 8,568,326 

รวม 84,149,758 86,995,145 - (9,702,516) 84,149,758 77,292,629 
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11. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินค้า 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับริษทัในประเทศ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือกากน ้ าตาลและ
มนัเส้นตามสัญญาซ้ือขายกากน ้ าตาลและสัญญาซ้ือขายมนัเส้น เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา
ดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯไดจ่้ายเงินล่วงหน้าค่าซ้ือกากน ้ าตาลและมนัเส้นเป็นจ านวน 
366.9 ลา้นบาท (2555: 46.6 ลา้นบาท)  

12. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บาท) 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและ 
ส่ิงปลูกสร้าง 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 149,359,251 52,560,656 236,531,758 719,525,553 14,527,547 25,889,594 1,250,734,459 2,449,128,818 
ซ้ือเพิ่ม 775,000 - 709,351 19,649,682 956,888 811,100 51,810,381 74,712,402 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย (50,000) - - (2,798,097) (677,517) (1,228,953) (6,138,222) (10,892,789) 
โอนเขา้(ออก) - 4,225,222 18,537,733 917,288,792 569,238 119,500 (942,002,909) (1,262,424) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 9,639,142 9,639,142 

รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - - (9,577,360) (9,577,360) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 150,084,251 56,785,878 255,778,842 1,653,665,930 15,376,156 25,591,241 354,465,491 2,511,747,789 
ซ้ือเพิ่ม 6,655,614 - 184,081 6,940,001 1,411,925 67,700 133,911,982 149,171,303 
โอนเขา้(ออก) - - - 12,702,638 - - (12,702,638) - 

รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - (6,338,181) - - (6,000,000) (12,338,181) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 156,739,865 56,785,878 255,962,923 1,666,970,388 16,788,081 25,658,941 469,674,835 2,648,580,911 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - - 24,815,990 209,145,449 10,013,827 17,635,833 - 261,611,099 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - - 9,453,636 70,932,397 1,799,127 3,100,436 - 85,285,596 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ            
ส่วนท่ีจ าหน่ายและ              
ตดัจ าหน่าย - - - (2,141,685) (659,426) (809,542) - (3,610,653) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - - 34,269,626 277,936,161 11,153,528 19,926,727 - 343,286,042 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - - 10,036,108 84,086,323 1,709,393 2,716,423 - 98,548,247 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - - 44,305,734 362,022,484 12,862,921 22,643,150 - 441,834,289 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 150,084,251 56,785,878 221,509,216 1,375,729,769 4,222,628 5,664,514 354,465,491 2,168,461,747 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 156,739,865 56,785,878 211,657,189 1,304,947,904 3,925,160 3,015,791 469,674,835 2,206,746,622 

      
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2555 (จ านวน 72 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  85,285,596 

2556 (จ านวน 68 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  98,548,247 
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 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนและเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 จ านวนประมาณ 1,198.7 ลา้นบาท (2555: 1,175.9 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว
และวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 และ 17 

ในปี 2555 บริษทัฯได้รับเงินสนับสนุนตามสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยกี๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555 บริษทัฯไดท้  าสัญญารับเงินสนบัสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน
ตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยกี๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกฉบบัหน่ึงในวงเงินไม่
เกิน 15.3 ลา้นบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดรั้บเงินสนบัสนุนงวด
แรกเป็นจ านวนเงิน 4.6 ลา้นบาท และในระหว่างปี 2556 บริษทัฯได้รับเงินสนบัสนุนงวดสองและงวด
สุดทา้ยเพิ่มรวมเป็นจ านวนเงิน 6.3 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯไดท้  าสัญญารับเงินสนบัสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกฉบบัหน่ึงใน
วงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดรั้บเงินสนบัสนุน
งวดแรกเป็นจ านวนเงิน 6.0 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ตามบริษทัฯผูกพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญารับเงินสนบัสนุน
ดงักล่าว 

บริษทัฯไดบ้นัทึกดอกเบ้ียจ่ายไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง โดยค านวณ
จากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 2556 2555 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (บาท) - 9,639,142 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละต่อปี) - 4.31 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ านกังานและยานพาหนะจ านวนหน่ึง
ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 40.3 ลา้นบาท (2555: 30.7 ลา้นบาท) 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
ราคาทุน 5,395,315 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,435,474) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,959,841 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  
ราคาทุน 5,083,515 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,652,519) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 2,430,996 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2,430,996 1,738,671 
ซ้ือเพิ่ม 311,800 156,140 
โอนเขา้ - 1,262,424 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (782,955) (724,390) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย - (1,849) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,959,841 2,430,996 
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14. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: บาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย                                  

(ร้อยละต่อปี) 2556 2555 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.70 - 4.10 604,684,250 513,000,000 
ทรัสตรี์ซีท 3.70 139,998,658 - 
รวม  744,682,908 513,000,000 

วงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ ค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง
บางส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 

15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

    (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
เจา้หน้ีการคา้  52,805,751 79,136,580 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,603,773 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 66,620,271 7,091,652 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  7,235,612 496,627 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 187,265,407 86,724,859 

16. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: บาท) 
    2556 2555 
เงินกูย้มืระยะยาว 837,757,191 720,000,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (180,000,000) (180,000,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 657,757,191 540,000,000 
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เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2552 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูก้บัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกู้ยืมเงินใน
วงเงินจ านวน 900 ลา้นบาท ส าหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 และซ้ือเคร่ืองจกัร
ส าหรับโครงการ เงินกูย้มืน้ีคิดดอกเบ้ียคงท่ีในอตัราร้อยละ 3.80 ต่อปีส าหรับสองปีแรก และอตัราดอกเบ้ีย
อา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปีส าหรับปีที่สามถึงปีที่เจ็ด เงินกูย้ืมน้ีมีก าหนดช าระคืนภายใน 7 ปี 
โดยปลอดช าระเงินตน้ 30 เดือน หลงัจากนั้นช าระคืนเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด ๆ ละ 90 ลา้น
บาท โดยมีก าหนดช าระคืนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 2559 เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวค ้า
ประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของบริษทัฯตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 12 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ
ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
สัญญา เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 ธนาคารไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียระหวา่งเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธนัวาคม 
2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี และขอเพิ่มหลกัประกนั
โดยการจดจ านองท่ีดินมูลค่าประมาณ 50 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2556 ธนาคารไดป้รับลด
อตัราดอกเบ้ียระหวา่งเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธนัวาคม 2556 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็น 
THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯได้เข้าท าสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึงใน
ประเทศเพื่อท าการปรับโครงสร้างหน้ีทั้งหมดท่ีมีกบัธนาคารอีกแห่งหน่ึงในประเทศในวงเงินจ านวน 845 
ล้านบาท โดยเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2556 บริษัทฯได้ท าการเบิกเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้เพื่อการปรับ
โครงสร้างหน้ีดงักล่าวและช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีกบัธนาคารในประเทศทั้งจ  านวนเป็น
จ านวนเงิน 837.8 ล้านบาท เงินกู้ยืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี 
ส าหรับปีท่ีหน่ึงและเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีท่ีสองถึงปีท่ีห้า เงินกูย้ืมน้ีมีก าหนดช าระคืน
ภายใน 5 ปี โดยช าระคืนเป็นรายงวดทุก 6 เดือน จ านวน 10 งวด โดยงวดท่ีหน่ึงถึงเกา้ช าระงวดละ 90 ลา้น
บาท และงวดท่ีสิบช าระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด โดยมีก าหนดช าระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือน
ธนัวาคม 2561 เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน และ
เคร่ืองจกัรของบริษทัฯตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 12 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ
ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีให้เป็นไปตาม
สัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทาง
การเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ดมี้หนงัสือผอ่นปรนเง่ือนไขเร่ืองการ
ด ารงอตัราส่วนทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ให้บริษทัฯแลว้ เม่ือวนัท่ี              
27 ธนัวาคม 2556 และ 27  ธนัวาคม 2555 ตามล าดบั 
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17. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 5,022,657 3,543,085 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,327,203 728,531 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 223,696 207,594 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,059,020) - 
ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (569,303) 543,447 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 4,945,233 5,022,657 

   
ส ารองผลประโยชน์ของพนกังาน   
หมุนเวยีน 3,111,397 3,884,808 
ไม่หมุนเวยีน 1,833,836 1,137,849 

 4,945,233 5,022,657 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของก าไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,327,203 728,531 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 223,696 207,594 
ขาดทุน(ก าไร)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีรับรู้ในปี (569,303) 543,447 

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 981,596 1,479,572 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของ                
ก าไรหรือขาดทุน   

ตน้ทุนขาย 334,734 379,889 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 646,862 1,099,683 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2556 2555 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.9 4.3, 4.6 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  4.7, 6.6 4.8, 7.1 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 10.0 - 29.0 8.0 - 22.0 

 จ านวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์และภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์
ส าหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 
จ านวนภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ 
จ านวนภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุง

จากผลของประสบการณ์ 
ปี 2556  4,945,233 138,431 
ปี 2555 5,022,657 - 
ปี 2554 3,543,085 - 
ปี 2553 2,070,903 - 

18. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
เดิม 800 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 800 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 1,000 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 
1,000 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นคร้ังแรกแก่ประชาชนทัว่ไปและผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2556 

19. ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ในปี 2554 ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของบริษทัฯไดข้ายหุ้นของบริษทัฯให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ
เป็นจ านวน 3.1 ลา้นหุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาท รายการดงักล่าวอยูภ่ายใตข้อบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ืองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ท าให้กิจการตอ้งบนัทึกส่วนต่างของราคาขายกบั
มูลค่ายุติธรรมของหุ้นดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการ บริษทัฯพิจารณาว่าวิธีมูลค่าหุ้นตามบญัชีเป็นวิธีท่ี
เหมาะสมในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากมูลค่าหุ้นตามบญัชีค านวณจากงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2553 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีเกิดรายการ ทั้งน้ีส่วนต่างดงักล่าวคิดเป็นจ านวน 0.6 ลา้นบาท บริษทัฯจึง
ไดป้รับปรุงรายการดงักล่าวโดยบนัทึกปรับปรุงก าไรสะสมยกมาตน้ปี 2555 ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้น และบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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20. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจ านวน 34.9 ลา้นบาท รวมเป็นส ารอง
ตามกฎหมายทั้งส้ิน 100 ลา้นบาท (2555: จดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจ านวน 8.3 ลา้นบาท รวมเป็น
ส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 65.1 ลา้นบาท) ในปีปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้น
แลว้ 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใช่จ่ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,223,191,606 824,400,195 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (2,309,235) 9,496,355 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 99,331,202 86,009,986 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 51,984,600 51,615,820 
ค่าไฟฟ้าและเช้ือเพลิง 47,592,785 58,386,701 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 11,147,955 13,527,887 

22. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (10,897,999) 997,997 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี - 436,954 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่รับรู้ 6,861,548 - 

ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (4,036,451) 1,434,951 
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 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 113,642,006 165,500,944 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 23% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 22,728,401 38,065,217 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี - 436,954 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 23) (33,939,426) (37,491,589) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 10,556 2,599 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (2,007) (160) 
อ่ืน ๆ 304,477 421,930 

รวม (33,626,400) (37,067,220) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่รับรู้ 6,861,548 - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (4,036,451) 1,434,951 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,479,061 2,768,609 1,424,607 
ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 232,187 45,385 - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 366,767 227,570 186,315 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 20,249,559 18,249,559 17,693,834 

รวม 25,327,574 21,291,123 19,304,756 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    

ค่าเส่ือมราคาสะสม - เคร่ืองจกัร 3,421,318 3,421,318 - 

รวม 3,421,318 3,421,318 - 
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ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็น 
ร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ไดมี้พระราช
กฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าวส าหรับปี 2555 - 
2557 บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการค านวณภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จ านวน 34 ลา้นบาท (2555: ไม่มี) ท่ีบริษทัฯ 
ไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  เน่ืองจากบริษทัฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนและยงัมี
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะท าให้มัน่ใจวา่บริษทัฯจะสามารถน าผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ 

23. สิทธิพเิศษทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนดงัน้ี  

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1760(2)/2546 2078(9)/2551 
ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2546 19 พฤศจิกายน 2551 

1. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแอลกอฮอล์
บริสุทธ์ิ 

ผลิตเอทานอล 
(99.5%) 

2. สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีไดรั้บ   
2.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี

ไดรั้บการส่งเสริม (นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น) และ
ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมซ่ึงได้รับ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลา
ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

8 ปี  
(ส้ินสุดแลว้) 

 

8 ปี  
(จะหมดอายใุนวนัท่ี  
1 เมษายน 2563) 

 

2.2 ไดรั้บอนุญาตให้น าผลขาดทุนประจ าปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดไ้ปหกัออกจากก าไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล (นบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลาตามขอ้ 2.1) 

5 ปี 5 ปี 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบ วสัดุจ  าเป็นและของท่ีใช้ในการผลิตเพ่ือ
การส่งออก นบัจากวนัท่ีน าเขา้คร้ังแรก 

1 ปี 1 ปี 

3. วนัเร่ิมมีรายได ้ 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

 ทั้งน้ีบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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 รายไดข้องบริษทัฯส าหรับปีเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศ โดยจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุน และไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2556 2555 
รายไดจ้ากการขาย   
   กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 1,593,731,798 1,330,432,416 
   กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 65,320,496 19,432,209 
รวม 1,659,052,294 1,349,864,625 

24. ก าไรต่อหุ้น        

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับปี (บาท) 117,678,457 164,065,993 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 800,000,000 800,000,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.15 0.21 

25. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วน
งานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ
จ าหน่ายเอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  บริษัทฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดย
ใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการ
ด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แลว้  

 ในปี 2556 บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 4 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 623 ลา้นบาท, 375 ลา้น
บาท, 296 ลา้นบาท และ 274 ลา้นบาท (ปี 2555: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย เป็นจ านวนเงิน 518 
ลา้นบาท, 357 ลา้นบาท และ 298 ลา้นบาท) 
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26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังาน
เม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯไดจ่้ายเงิน
สมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 2.0 ลา้นบาท (2555: 1.7 ลา้นบาท) 

27. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล          
จ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (บาท) (บาท)  
2556     
เงินปันผลประจ าปี
ส าหรับปี 2555 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
23 เมษายน 2556 

24,000,000 0.03 20 พฤษภาคม 2556 

เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 

80,000,000 0.10 17 มกราคม 2557 

รวม 104,000,000 0.13  

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

28.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงินประมาณ 176.3 ลา้น
บาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 และการ
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (2555: 105.8 ลา้นบาท และ 0.4 ลา้นยโูร รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 122.3 
ลา้นบาท) 

28.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารส านกังาน ยานพาหนะและบริการอ่ืน ๆ 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง  5 ปี  
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 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าและบริการดงักล่าวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2556 2555 
จ่ายช าระ   
ภายใน 1 ปี 3.1 2.8 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 2.6 

28.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการและซ้ือสินค้าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดท้  าสัญญาซ้ือไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมี
ก าหนด 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 21 ธันวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย
อตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซ่ึงอตัราค่าซ้ือไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ข) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือกากน ้ าตาลซ่ึงมีก าหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี 
โดยเร่ิมมีการซ้ือในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซ้ือ 3 ปีแรกเป็นไปตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ส่วนปีท่ี 4 
และ 5 ให้ใชร้าคาเฉล่ียของราคาท่ีซ้ือขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ โดยปริมาณ
การซ้ือใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ค) ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดท้  าสัญญาซ้ือกากน ้ าตาลเพิ่มเติมอีกสองบริษทัมีก าหนดระยะเวลา 5 ปี 
และจะตกลงราคาซ้ือก่อนการส่งมอบในปีถดัไป โดยปริมาณการซ้ือใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ง)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาจา้งให้ค  าปรึกษาทางกฎหมายจ านวน
เงินประมาณ 0.7 ลา้นบาท (2555: สัญญาจา้งท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้างระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ
และบริการอ่ืนๆ จ านวน 3.7 ลา้นบาท) 

จ) บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการกบับริษทัท่ีปรึกษาเพื่อให้ค  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินและกฎหมายให้แก่บริษทัฯในการน าบริษทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการดงักล่าวเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

28.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวน 11.1 ลา้นบาท (2555: 16.5 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ผลิตและ
จ าหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงกบักรมสรรพสามิตและโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ                
ปี 2555 (ปีท่ี 5) กบัส านกังานนโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังาน และเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติั
ตามสัญญาอนุญาตใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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29. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกันยายน 2554 บริษทัแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษทัฯไม่ปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายมนัเส้นลงวนัท่ี                 
21 มกราคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัท่ี 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 186.9 
ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 บริษทัฯได้ยื่นค าให้การและฟ้องแยง้บริษทัดังกล่าวโดยเรียก
ค่าเสียหายจ านวน 82.4 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 คดีความยงัอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลแพง่ โดยทนายความของบริษทัฯมีความเห็นวา่บริษทัฯมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดสัญญาขา้งตน้ และ
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นว่าบริษทัฯจะชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ  
บริษทัฯจึงไม่ไดต้ั้งส ารองส าหรับความเสียหายจากคดีความดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
ก าหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็นบริษทัน ้ ามนัซ่ึงมี
ช่ือเสียงและฐานะการเงินดี จ  านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี
ของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงิน
กูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่า  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
ท่ีแทจ้ริง 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9.9 2.1 12.0 0.25 - 0.50 
ลูกหน้ีการคา้ - 176.8 176.8 - 

 9.9 178.9 188.8  
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 744.7 - 744.7 3.70 - 4.10 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 187.3 187.3  

 744.7 187.3 932.0  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย       
ท่ีแทจ้ริง 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.2 0.4 5.6 0.25 - 0.63 
ลูกหน้ีการคา้ - 96.8 96.8 - 
 5.2 97.2 102.4  
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 513.0 - 513.0 3.95 - 4.85 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 86.7 86.7 - 
 513.0 86.7 599.7  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารจ านวน 837.8 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 
THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี ส าหรับปีท่ีหน่ึงและเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีท่ีสองถึงปีท่ีหา้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารจ านวน 720 ลา้นบาท คิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใน
อตัราร้อยละ 3.80 ต่อปีส าหรับสองปีแรกและอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปีส าหรับ
ปีท่ีสามถึงปีท่ีเจ็ด ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 ธนาคารไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียช่วงเดือนมีนาคม 
2555 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯไม่คาดว่าจะมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัจากรายการซ้ือ ขายและการกูย้ืม เน่ืองจาก
รายการส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท  

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายช าระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลักษณะท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม
และการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 บริษทัฯบริหารจดัการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) โดย ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.63:1 (2555: 1.25:1)  

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2557 

 




