
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) 
   รายงาน และ งบการเงิน 
    31 ธนัวาคม 2555 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแส
เงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด         
ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่            
งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงิน
และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึง
รวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุม
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ี
ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมิน
การน าเสนองบการเงินโดยรวม  

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผลการด าเนินงานและกระแส 
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 
 
 
กมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 
 
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพนัธ์ 2556 



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

หมายเหตุ 2555 2554

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 5,646,162                5,658,596                

ลูกหน้ีการคา้ 8 96,766,926              92,014,211              

สินคา้คงเหลือ 9 77,292,629              114,077,316            

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 10 46,636,832              6,869,478                

ตน้ทุนไร่มนัส าปะหลงัและไร่ออ้ย -                               5,723,506                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,179,710                2,460,221                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 231,522,259            226,803,328            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,168,461,747         2,187,517,719         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 2,430,996                1,738,671                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 457,400                   430,649                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,171,350,143         2,189,687,039         
รวมสินทรัพย์ 2,402,872,402         2,416,490,367         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

หมายเหตุ 2555 2554

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 13 513,000,000            563,000,000            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 86,724,859              36,845,269              

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 180,000,000            900,000,000            

ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 16 3,884,808                533,474                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,604,577                9,082,648                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 792,214,244            1,509,461,391         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 540,000,000            -                               

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16 1,137,849                3,009,611                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 541,137,849            3,009,611                

รวมหนีสิ้น 1,333,352,093         1,512,471,002         

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17

   ทุนจดทะเบียน ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 800,000,000            800,000,000            

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18 65,100,000              56,800,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 204,420,309            47,219,365              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,069,520,309         904,019,365            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,402,872,402         2,416,490,367         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                               -                               

(หน่วย: บาท)



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

หมายเหตุ 2555 2554

ก าไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,349,864,625         1,098,213,930         

รายไดอ่ื้น 1,007,413                596,691                   

รวมรายได้ 1,350,872,038         1,098,810,621         

ค่าใช้จ่าย 19

ตน้ทุนขาย 1,070,415,277         1,061,813,906         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,744,140                5,870,795                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 53,082,124              45,355,952              

รวมค่าใช้จ่าย 1,131,241,541         1,113,040,653         

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 219,630,497            (14,230,032)            

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (54,129,553)            (28,673,441)            

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 20 165,500,944            (42,903,473)            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                               -                               
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 165,500,944            (42,903,473)            

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 22
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 0.21 -0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



ก าไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้ จดัสรรแลว้ - 

ท่ีออกและ เงินรับล่วงหนา้ ส ารองตาม

ช าระแลว้ ค่าหุน้ กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 600,000,000   196,401,907    56,800,000     90,122,838      943,324,745     

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 17) 200,000,000   (196,401,907)   -                      -                       3,598,093         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                       -                      (42,903,473)     (42,903,473)      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 800,000,000   -                       56,800,000     47,219,365      904,019,365     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 800,000,000   -                       56,800,000     47,219,365      904,019,365     

โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรเป็น

   ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18) -                      -                       8,300,000       (8,300,000)       -                        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                       -                      165,500,944    165,500,944     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 800,000,000   -                       65,100,000     204,420,309    1,069,520,309  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

(หน่วย: บาท)  



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

2555 2554

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี 165,500,944            (42,903,473)            

รายการปรับกระทบยอดก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 86,009,986              49,744,280              

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ(กลบัรายการ) 3,566,782                (7,168,235)              

   ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร (340,748)                 45,000                     

   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,542,724                -                               

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,479,572                1,472,182                

   ดอกเบ้ียรับ (411,810)                 (141,654)                 

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 53,731,200              28,583,259              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 316,078,650            29,631,359              

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้ (4,752,715)              (37,159,711)            

   สินคา้คงเหลือ 33,217,905              (63,673,491)            

   ตน้ทุนไร่มนัส าปะหลงัและไร่ออ้ย 5,723,506                9,482,675                

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ (39,767,354)            70,830,522              

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,715,238)              51,537,538              

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (26,751)                   -                               

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 59,255,008              (4,849,829)              

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (640,142)                 4,234,347                

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 366,372,869            60,033,410              

   ดอกเบ้ียรับ 409,557                   141,654                   

   จ่ายดอกเบ้ีย (53,569,129)            (28,363,154)            

   จ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหกั ณ ท่ีจ่าย (1,998)                     (2,721)                     

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 313,211,299            31,809,189              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)



บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

2555 2554

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (93,726,962)            (392,883,993)          

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (156,140)                 (168,900)                 

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 9,577,360                15,000,000              

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 1,082,009                180,000                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (83,223,733)            (377,872,893)          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (50,000,000)            54,000,000              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                               155,262,318            

จ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (180,000,000)          -                               

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -                               3,598,093                

เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (230,000,000)          212,860,411            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (12,434)                   (133,203,293)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 5,658,596                138,861,889            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 5,646,162                5,658,596                

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ลดลง (9,375,418)              (118,036,270)          

   โอนสินทรัพยถ์าวรไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,262,424                -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัและไดแ้ปรสภาพ
เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย              
โดยมีบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย
เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตและจาํหน่าย                       
เอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี เลขท่ี 888/114 ถนนเพลินจิต                 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 
ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่างเฉพาะ 

เจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือม

ราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ

ผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบ
การเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดว่าการนาํ
มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้ จะมีผลทาํให้กาํไรสะสมท่ียกมาตน้ปี 2556 ของบริษทัฯมีจาํนวน
ลดลงประมาณ 1.2 ลา้นบาท   

 นอกจากน้ี สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 30/2555 - 34/2555 ซ่ึงลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 ให้ใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
แนวทางปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 1 มกราคม 2556 
การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่แนวทางปฏิบติัทางบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีขา้งตน้ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สําเร็จรูป สินคา้ระหว่างผลิตและวตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตหมายถึงตน้ทุน
วตัถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บหมายถึงราคาท่ีคาดว่าจะขายได้
ตามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้

 วสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 ต้นทุนไร่มันส าปะหลงั 

 ต้นทุนไร่มันสําปะหลังประกอบด้วยค่าต้นพนัธ์ุมันสําปะหลังและค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นมัน
สําปะหลงัซ่ึงเกิดข้ึนก่อนท่ีตน้มนัสําปะหลงัจะให้ผลผลิต ตน้ทุนไร่มนัสําปะหลงัแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุน ซ่ึงจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือพร้อมเก็บเก่ียว ตามระยะเวลาการเก็บเก่ียวระหวา่ง 8 ถึง 10 เดือน 
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4.6 ต้นทุนไร่อ้อย 

 ตน้ทุนไร่ออ้ยประกอบดว้ยค่าตน้พนัธ์ุออ้ยและค่าใชจ่้ายในการปลูกตน้ออ้ย ซ่ึงเกิดข้ึนก่อนท่ีตน้ออ้ย
จะให้ผลผลิต ตน้ทุนไร่ออ้ยแสดงมูลค่าตามราคาทุน ซ่ึงจะถูกตดัจาํหน่ายเม่ือพร้อมเก็บเก่ียว ตาม
ระยะเวลาการเก็บเก่ียวระหวา่ง 10 ถึง 13 เดือน 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20, 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

 บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น  

4.9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเ่กีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯมีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่บริษทัฯจะไดรั้บเงิน
อุดหนุนนั้นและบริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได ้บริษทัฯแสดงเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์โดยแสดงหักจากมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง และจะรับรู้เงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยใ์นรูปของค่าเส่ือมราคาท่ี
ลดลง 
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4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม          
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตัด
จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 

4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ยงัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่า จะจดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานสุทธิจาก
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผูใ้ห้เช่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่านั้น 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่นเบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่าย
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 
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4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้ น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละ
คาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงใน
สภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์
กาํลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใช้แบบจาํลองการ
ประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้า
จากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบ
รู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.15 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  



 
7 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรกในปี 2554 
บริษทัฯเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตามนโยบายการ
บญัชีเดิม โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนของปี 2554 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.17 ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ
จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรในอตัราร้อยละ 23 สําหรับกิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (2554: ร้อยละ 30) และไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรับกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุน 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดจากสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจาก
ราคาตลาดท่ีลดลงของสินคา้คงเหลือ 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ได้บนัทึก
ประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 17,530,464 15,072,997 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 447,449 1,070,175 

รวม 17,977,913 16,143,172 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: บาท) 
 2555 2554 
เงินสด 36,877 41,381 
เงินฝากธนาคาร 5,609,285 5,617,215 
รวม 5,646,162 5,658,596 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.250 ถึง 0.625 ต่อปี 
(2554: ร้อยละ 0.250 ถึง 1.125 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ทั้งหมดเป็นลูกหน้ีท่ียงัไม่ครบ
กาํหนดชาํระ 

9. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: บาท) 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน       

ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
สินคา้สาํเร็จรูป - เอทานอล 8,213,699 31,080,344 - - 8,213,699 31,080,344 
สินคา้ระหวา่งผลิต 20,467,376 7,097,086 - - 20,467,376 7,097,086 
วตัถุดิบ - กากนํ้าตาล 30,877,418 29,040,479 - - 30,877,418 29,040,479 
วตัถุดิบ - มนัเส้น 18,868,326 45,479,802 (9,702,516) (6,135,734) 9,165,810 39,344,068 
วสัดุส้ินเปลือง 8,568,326 7,515,339 - - 8,568,326 7,515,339 

รวม 86,995,145 120,213,050 (9,702,516) (6,135,734) 77,292,629 114,077,316 

10. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินค้า 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับริษทัในประเทศ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือกากนํ้ าตาล
และมนัเส้นตามสัญญาซ้ือขายกากนํ้ าตาลและสัญญาซ้ือขายมนัเส้น เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขใน
สัญญาดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯไดจ่้ายเงินล่วงหน้าค่าซ้ือกากนํ้ าตาลและมนัเส้น
เป็นจาํนวน 46.6 ลา้นบาท (2554: 6.9 ลา้นบาท)  
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11. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บาท) 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้าง 
เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 149,359,251 52,560,656 76,541,068 710,680,106 11,802,462 24,692,594 1,163,869,958 2,189,506,095 
ซ้ือเพิ่ม - - 39,210 5,136,996 2,326,743 1,197,000 234,800,021 243,499,970 
จาํหน่าย - - - - - - (225,000) (225,000) 
โอนเขา้(ออก) - - 159,951,480 3,708,451 398,342 - (164,058,273) - 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 31,347,753 31,347,753 

รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - - (15,000,000) (15,000,000) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 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 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (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 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - - 15,844,810 173,657,123 8,279,040 14,725,959 - 212,506,932 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - - 8,971,180 35,488,326 1,734,787 2,909,874 - 49,104,167 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - - 24,815,990 209,145,449 10,013,827 17,635,833 - 261,611,099 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - - 9,453,636 70,932,397 1,799,127 3,100,436 - 85,285,596 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ            

ส่วนท่ีจาํหน่ายและ              
ตดัจาํหน่าย - - - (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 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 149,359,251 52,560,656 211,715,768 510,380,104 4,513,720 8,253,761 1,250,734,459 2,187,517,719 

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 

      
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2554 (จาํนวน 38 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  49,104,167 

2555 (จาํนวน 72 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  85,285,596 
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 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนและเคร่ืองจกัรของโรงงานเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 ซ่ึง
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวนประมาณ 1,175.9 ลา้นบาท (2554: 9.2 ลา้นบาท) 
ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวและวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุ 13 และ 15 

บริษทัฯได้บนัทึกดอกเบ้ียจ่ายไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้างและติดตั้ง โดย
คาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 2555 2554 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมเป็นตน้ทุนสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง (บาท) 9,639,142 31,347,753 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละต่อปี) 4.31 3.53 

ในปี 2554 บริษทัฯได้รับเงินสนับสนุนตามสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลงังานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมในอตัรา
ร้อยละ 75 ของวงเงินท่ีขอรับการสนบัสนุนเป็นจาํนวนเงิน 15 ล้านบาท และในระหว่างปี 2555 
บริษทัฯได้รับเงินสนับสนุนงวดสุดทา้ยในอตัราร้อยละ 25 ของวงเงินท่ีขอรับการสนับสนุนเป็น
จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555 บริษทัฯไดท้าํสัญญารับเงินสนบัสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกฉบบั
หน่ึงในวงเงินไม่เกิน 15.3 ลา้นบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯ
ไดรั้บเงินสนบับสนุนงวดแรกในอตัราร้อยละ 30 ของวงเงินท่ีขอรับการสนบัสนุนจากสัญญาดงักล่าว
เป็นจาํนวนเงิน 4.6 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯได้ทาํสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีก
ฉบบัหน่ึงในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาทเพื่อก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 
2556 บริษทัฯไดรั้บเงินสนับสนุนงวดแรกในอตัราร้อยละ 30 ของวงเงินท่ีขอรับการสนับสนุนจาก
สัญญาดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ตามบริษัทฯผูกพนัท่ีจะต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญารับเงิน
สนบัสนุนดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองใช้สํานักงานและยานพาหนะ
จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 30 ลา้นบาท (2554: 25 ลา้นบาท) 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 
2554 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  
ราคาทุน 5,083,515 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,652,519) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 2,430,996 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
ราคาทุน 4,271,602 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (2,532,931) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,738,671 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2555 และ 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2555 2554 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,738,671 2,209,884 
ซ้ือเพิ่ม 156,140 168,900 
โอนเขา้ 1,262,424 - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (724,390) (640,113) 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (1,849) - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,430,996 1,738,671 

13. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารในรูปตัว๋สัญญาใชเ้งินจาํนวน 513 
ลา้นบาท (2554: 563 ลา้นบาท) ซ่ึงถึงกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 เดือน และคิดดอกเบ้ียในอตัราระหวา่ง
ร้อยละ 3.95 ถึง 4.85 ต่อปี (2554: ร้อยละ 3.80 ถึง 6.63 ต่อปี) โดยเงินกูย้มืระยะสั้นจาํนวน 150 ลา้นบาท 
(2554: 150 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของบริษทัฯ
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

    (หน่วย: บาท) 
 2555 2554 
เจา้หน้ีการคา้  79,136,580 20,266,734 
เจา้หน้ีอ่ืน  7,091,652 16,081,908 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  496,627 496,627 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 86,724,859 36,845,269 

15. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: บาท) 
    2555 2554 
เงินกูย้มืระยะยาว 720,000,000 900,000,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (180,000,000) (900,000,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 540,000,000 - 

เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2552 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูก้บัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงเพื่อกูย้ืมเงิน
ในวงเงินจาํนวน 900 ลา้นบาท สําหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 และซ้ือ
เคร่ืองจกัรสําหรับโครงการ เงินกูย้ืมน้ีคิดดอกเบ้ียคงท่ีในอตัราร้อยละ 3.80 ต่อปีสําหรับสองปีแรก 
และอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปีสําหรับปีที่สามถึงปีที่เจ็ด เงินกูย้ืมน้ีมี
กาํหนดชาํระคืนภายใน 7 ปี โดยปลอดชาํระเงินตน้ 30 เดือน หลงัจากนั้นชาํระคืนเป็นรายงวดทุก 6 เดือน 
จาํนวน 10 งวด ๆ ละ 90 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดชาํระคืนตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนตุลาคม 
2559 เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวคํ้ าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนของ
บริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 

ภายใตส้ัญญาเงินกู้ยืม บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้
เป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 บริษทัใหญ่ไดจ้ดัทาํหนงัสือใหแ้ก่ธนาคารผูใ้ห้กูเ้พื่อแสดงความจาํนงในการ
สนบัสนุนทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุน้ต่อภาระหน้ีสินของบริษทัฯในกรณีท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถ
ดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกู ้ 
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เม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 ธนาคารไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียระหว่างเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือน
ธนัวาคม 2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี และขอเพิ่ม
หลกัประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินมูลค่าประมาณ 50 ลา้นบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2556 
ธนาคารไดป้รับลดอตัราดอกเบ้ียระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนธันวาคม 2556 จาก THBFIX 
บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี เป็น THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ืองการดาํรงอตัราส่วน
ทางการเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ดมี้หนงัสือผอ่นปรนเง่ือนไข
เร่ืองการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ให้บริษทัฯแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2555 ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯได้
จดัประเภทเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีทั้งจาํนวน
เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บหนงัสือผอ่นปรนเง่ือนไขจากธนาคารผูใ้หกู้ภ้ายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

16. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2555 2554 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 3,543,085 2,070,903 
หน้ีสินในช่วงท่ีเปล่ียนแปลง - 236,951 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  728,531 869,786 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 207,594 96,930 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 543,447 268,515 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 5,022,657 3,543,085 

   
สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน   

หมุนเวยีน 3,884,808 533,474 
ไม่หมุนเวยีน 1,137,849 3,009,611 

 5,022,657 3,543,085 
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 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2555 2554 
หน้ีสินในช่วงเปล่ียนแปลง - 236,951 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  728,531 869,786 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 207,594 96,930 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 543,447 268,515 

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 1,479,572 1,472,182 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของ                
กาํไรหรือขาดทุน   

ตน้ทุนขาย 379,889 422,495 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,099,683 1,049,687 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2555 2554 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.3, 4.6 3.8 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  4.8, 7.1 6.0 - 9.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 8.0 - 22.0 4.0 - 9.0 

17. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2553 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2553 ไดมี้มติดงัน้ี 

17.1 อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 800,000,000 บาท (หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท (หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท) โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจาํหน่ายจาํนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
บาท เพื่อยกเลิกการเสนอขายหุน้สามญัท่ีออกใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

17.2 อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาก 600,000,000 บาท (หุ้นสามญั 600,000,000 หุ้น มูลค่า
หุน้ละ 1 บาท) เป็น 800,000,000 บาท (หุ้นสามญั 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออก
หุ้นสามญัใหม่จาํนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายเดิม
โดยเงินท่ีไดจ้ากการเพิ่มทุนจะนาํไปใชใ้นโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯได้รับชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนล่วงหน้าสําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 
196,401,907 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 196,401,907 บาท ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นเงินรับล่วงหนา้ค่า
หุ้นในส่วนของผูถื้อหุ้น ต่อมาในเดือนมกราคม 2554 บริษทัฯไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนอีกจาํนวน 
3,598,093 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 3,598,093 บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนเป็นทุน
จดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จาํนวน 800,000,000 บาทกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 
2554 

18. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกั
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 8.3 ลา้นบาท 

19. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใช่จ่ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 2555 2554 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 824,400,195 839,859,285 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 9,496,355 (785,367) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 86,009,986 49,744,280 
ค่าไฟฟ้าและเช้ือเพลิง 58,386,701 71,728,889 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 51,615,820 43,967,810 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 13,527,887 6,187,554 

20. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคาํนวณจากกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุนหลงัจากบวกกลบัและหกัออกดว้ยรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายไดแ้ละ
รายจ่ายในการคาํนวณภาษี 

 บริษทัฯไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปี 2555 และ 2554 เน่ืองจากบริษทัฯมีผลขาดทุนทาง
ภาษีจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
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21. สิทธิพเิศษทีไ่ด้รับจากการส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนดงัน้ี  

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

1. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแอลกอฮอล์
บริสุทธ์ิ 

ผลิตเอทานอล 
(99.5%) 

2. สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ   
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเ งินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรท่ีได้จากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม (นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น) และไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจาก
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป
รวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล 

8 ปี  
(จะหมดอายใุนวนัท่ี  
30 มกราคม 2556) 

 

8 ปี  
(จะหมดอายใุนวนัท่ี  

1 เมษายน 2563) 
 

2.2 ได้รับอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ไปหักออกจากกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเ งินได้นิติบุคคล (นับแต่วันพ้น
กาํหนดเวลาตามขอ้ 2.1) 

5 ปี 5 ปี 

2.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบ วสัดุจาํเป็นและของท่ีใช้ใน
การผลิตเพ่ือการส่งออก นบัจากวนัท่ีนาํเขา้คร้ังแรก 

1 ปี 1 ปี 

3. วนัเร่ิมมีรายได ้ 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

 ทั้งน้ีบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 รายไดข้องบริษทัฯสําหรับปีเป็นรายได้จากการขายในประเทศ โดยจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน และไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2555 2554 
รายไดจ้ากการขาย   
   กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 1,330,432,416 1,017,161,766 
   กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 19,432,209 81,052,164 
รวม 1,349,864,625 1,098,213,930 
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22. ก าไรต่อหุ้น        

 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 2555 2554 
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี (บาท) 165,500,944 (42,903,473) 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 800,000,000 781,369,863 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ (บาท) 0.21 (0.05) 

23. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือการประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายเอทานอลท่ี
ใช้เป็นเช้ือเพลิงและดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้น รายได้ กาํไร 
และสินทรัพย์ทั้ งหมดท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

24. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) และ
จะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 
2555 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 1.7 ลา้นบาท (2554: 1.6 ลา้นบาท) 

25. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 105.8 
ลา้นบาท และ 0.4 ลา้นยโูร รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 122.3 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 และการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
(2554: 45.5 ลา้นบาท และ 0.6 ลา้นยโูร รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 70.4 ลา้นบาท) 
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25.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารสํานกังาน ยานพาหนะและบริการอ่ืน ๆ อายุ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง  5 ปี  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สัญญาเช่าและบริการดงักล่าวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2555 2554 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 2.8 1.4 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.6 0.3 

25.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการและซ้ือสินค้าระยะยาว 

ก) บริษทัฯได้ทาํสัญญาซ้ือไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงสัญญา
ดงักล่าวมีกาํหนด 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2554 และสามารถ
ต่ออายโุดยอตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซ่ึงอตัราค่าซ้ือไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ข) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือกากนํ้ าตาลซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 
5 ปี โดยเร่ิมมีการซ้ือขายในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซ้ือขาย 3 ปีแรกเป็นไปตามอตัราท่ีระบุใน
สัญญา ส่วนปีท่ี 4 และ 5 ให้ใช้ราคาเฉล่ียของราคาท่ีซ้ือขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมา
เปรียบเทียบ โดยปริมาณการซ้ือขายใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาจา้งท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้าง
ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพและบริการอ่ืนๆ จาํนวนเงินประมาณ 3.7 ลา้นบาท (2554: 3.8 ลา้น
บาท) 

25.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจาํนวน 16.5 ลา้นบาท (2554: 5.1 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญารับเงินสนับสนุน
จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจาํหน่ายเอทานอลเพื่อใช้
เป็นเช้ือเพลิงกบักรมสรรพสามิต โครงการส่งเสริมเทคโนโลยกี๊าซชีวภาพปี 2553 (ปีท่ี 4) กบัสํานกังาน
นโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังาน และเพื่อคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ใช้
กระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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26. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกนัยายน 2554 บริษทัแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษทัฯไม่ปฏิบติัตามสัญญาซ้ือขายมนัเส้นลงวนัท่ี                    
21 มกราคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัท่ี 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจาํนวน 186.9 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดย้ื่นคาํให้การและฟ้องแยง้บริษทัดงักล่าวโดยเรียกค่าเสียหาย
จาํนวน 82.4 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 คดีความยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
แพ่ง โดยทนายความของบริษทัฯมีความเห็นว่าบริษทัฯมิไดเ้ป็นฝ่ายผิดสัญญาขา้งตน้ และฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเห็นว่าบริษทัฯจะชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ บริษทัฯจึงไม่ได้ตั้ง
สาํรองสาํหรับความเสียหายจากคดีความดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯมี
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี
โดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดวา่
จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯ
เป็นบริษทันํ้ ามนัซ่ึงมีช่ือเสียงและฐานะการเงินดี จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการ
ใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้ น
และเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกบัอตัราตลาดใน
ปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการ
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            

     (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     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 513.0 - 513.0 3.95 - 4.85 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 86.7 86.7 - 

 513.0 86.7 599.7  
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม

ราคาตลาด 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย       
ท่ีแทจ้ริง 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 0.6 5.7 0.25 - 1.13 
ลูกหน้ีการคา้ - 92.0 92.0 - 
 5.1 92.6 97.7  
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 563.0 - 563.0 3.80 - 6.63 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 36.8 36.8 - 
 563.0 36.8 599.8  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 720 ลา้นบาท (2554: 900 ลา้นบาท) 
คิดอตัราดอกเบ้ียคงท่ีในอตัราร้อยละ 3.80 ต่อปีสําหรับสองปีแรกและอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง THBFIX 
บวกร้อยละ 2.10 ต่อปีสําหรับปีท่ีสามถึงปีท่ีเจ็ด ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2555 ธนาคารไดป้รับ
ลดอตัราดอกเบ้ียช่วงเดือนมีนาคม 2555 ถึงเดือนธนัวาคม 2555 จาก THBFIX บวกร้อยละ 2.10 ต่อปี 
เป็น THBFIX บวกร้อยละ 1.85 ต่อปี 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯไม่คาดว่าจะมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญจากรายการซ้ือ ขายและการกู้ยืม 
เน่ืองจากรายการส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท  

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นและเงิน
กู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม  

28. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 บริษทัฯบริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) โดย ณ วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.25:1 (2554: 1.67:1)  

29. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556 

 


