
 

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

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและ                     
งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุ              
เร่ืองอ่ืนๆ  

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  
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 
 
 
 
สายฝน อินทร์แกว้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4434 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพนัธ์ 2558 



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 22,261,356              11,989,722              

เงินลงทุนชัว่คราว - กองทุนเปิด 434,894 -                               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 194,996,134            176,814,879            

สินคา้คงเหลือ 9 113,466,673            84,149,758              

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินคา้ 10 629,235,285            366,882,970            

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 36,227,423              17,145,986              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 996,621,765            656,983,315            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,372,891,730         2,206,746,622         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 2,037,142                1,959,841                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 12,955,408              21,906,256              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 498,740                   457,400                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,388,383,020         2,231,070,119         

รวมสินทรัพย์ 3,385,004,785         2,888,053,434         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 963,146,161            744,682,908            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 133,986,809            187,265,407            

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 915,810                   -                               

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

ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 17 2,540,748                3,111,397                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,171,108              12,334,124              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,292,760,636         1,127,393,836         

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 4,326,054                -                               

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 477,757,191            657,757,191            

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 989,730                   1,833,836                

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 483,072,975            659,591,027            

รวมหนีสิ้น 1,775,833,611         1,786,984,863         

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้

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

      (2556: หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 1 บาท) 1,000,000,000         800,000,000            

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 188,795,985            -                               

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 556,451                   556,451                   

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 100,000,000            100,000,000            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 319,818,738            200,512,120            

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,609,171,174         1,101,068,571         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,385,004,785         2,888,053,434         
0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                               

กรรมการ



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556

ก าไรขาดทุน

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 2,496,279,049         1,659,052,294         

รายไดอ่ื้น 4,146,564                697,977                   

รวมรายได้ 2,500,425,613         1,659,750,271         

ค่าใช้จ่าย 20

ตน้ทุนขาย 2,165,523,691         1,390,599,079         

คา่ใชจ่้ายในการขาย 7,376,690                10,278,505              

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 42,008,812              79,596,845              

รวมค่าใช้จ่าย 2,214,909,193         1,480,474,429         

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 285,516,420            179,275,842            

คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (57,258,954)            (65,633,836)            

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 228,257,466            113,642,006            

รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ 21 (8,950,848)              4,036,451                

ก าไรส าหรับปี 219,306,618            117,678,457            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -                               -                               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 219,306,618            117,678,457            

ก าไรต่อหุ้น 23

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไรส าหรับปี 0.24 0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ก าไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการ จดัสรรแลว้ - 

ท่ีออกและ มูลค่า จ่ายโดยใชหุ้น้ ส ารองตาม

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั เป็นเกณฑ์ กฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2556 800,000,000    -                       556,451           65,100,000      221,733,663    1,087,390,114 

ก าไรส าหรับปี -                       -                       -                       -                       117,678,457    117,678,457    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       -                       

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

เงินปันผลจ่าย 26 -                       -                       -                       -                       (104,000,000)   (104,000,000)   

โอนก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็น

   ส ารองตามกฎหมาย 19 -                       -                       -                       34,900,000      (34,900,000)     -                       

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2557 800,000,000    -                       556,451           100,000,000    200,512,120    1,101,068,571 

ก าไรส าหรับปี -                       -                       -                       -                       219,306,618    219,306,618    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       -                       -                       -                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       -                       219,306,618    219,306,618    

ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุน 18 200,000,000    188,795,985    -                       -                       -                       388,795,985    

เงินปันผลจ่าย 26 -                       -                       -                       -                       (100,000,000)   (100,000,000)   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 1,000,000,000 188,795,985    556,451           100,000,000    319,818,738    1,609,171,174 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)

2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 228,257,466            113,642,006            

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 105,821,621            99,331,202              

   ก  าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินและอุปกรณ์ (677,238)                 -                               

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (434,705)                 -                               

   ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนชัว่คราว (189)                         -                               

   การกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ -                               (9,702,516)              

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 867,405                   981,596                   

   รายไดด้อกเบ้ีย (263,488)                 (189,673)                 

   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 57,086,321              58,643,188              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 390,657,193            262,705,803            

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (13,307,561)            (80,047,953)            

   สินคา้คงเหลือ (29,316,915)            2,845,387                

   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือสินคา้ (262,352,315)          (320,246,138)          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (19,084,453)            (11,965,513)            

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (41,340)                    -                               

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 62,229,548              (24,185,210)            

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,631,395                653,818                   

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,282,160)              (1,059,020)              

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 129,133,392            (171,298,826)          

   ดอกเบ้ียรับ 264,608                   188,910                   

   จ่ายดอกเบ้ีย (59,791,011)            (50,340,898)            

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 69,606,989              (221,450,814)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)

2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (316,391,894)          (104,499,545)          

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (601,000,000)          -                               

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (909,589)                 (257,800)                 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน และอุปกรณ์ 2,134,353                -                               

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 601,000,000            -                               

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 8,615,394                12,338,181              

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (306,551,736)          (92,419,164)            

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 218,463,253            524,213,538            

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 388,795,985            -                               

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

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (42,857)                    -                               

เงินสดจ่ายเงินปันผล (180,000,000)          (24,000,000)            

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 247,216,381            320,213,538            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 10,271,634              6,343,560                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 11,989,722              5,646,162                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 22,261,356              11,989,722              

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เงินอุดหนุนจากรัฐบาลคา้งรับ (4,871,798)              -                               

   เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนลดลง (35,508,146)            (44,725,758)            

   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 5,195,000                -                               

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

   เงินปันผลคา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (80,000,000)            80,000,000              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัและได้แปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมายไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั 
ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 
บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายเอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง                  
ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออก
ตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)  
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพื่อให้
มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี  

ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ีส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้
มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ี
นาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้
บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสําคญั ซ่ึงประกอบด้วย
มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนก็ได ้ 

ปัจจุบนับริษทัฯรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีใน
กาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีเกิดรายการ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯประเมินวา่เม่ือนาํมาตรฐานฉบบัปรับปรุง
น้ีมาใชใ้นปี 2558 และเปล่ียนมารับรู้รายการกาํไรขาดทุนดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะ
ไม่มีผลกระทบต่อหน้ีสินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานและกาํไรสะสมยกมาในงบการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายุติธรรม  กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน  กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี และ
ใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

จากการประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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4.  นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ
เบิกใช ้

4.3 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพือ่ค้า 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ซ่ึงคาํนวณจากสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.4 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

4.5 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สาํเร็จรูป สินคา้ระหวา่งผลิตและวตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือ
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ราคาทุนของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตหมายถึง
ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บหมายถึงราคาท่ีคาดว่าจะขายได้
ตามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งจ่ายเพื่อใหข้ายสินคา้นั้นได ้

 วสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
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4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่า
เผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี  

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน 3, 5, 15 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

 บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก
การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจาก
บญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น  

4.8 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเ่กีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯมีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าบริษทัฯจะได้รับเงิน
อุดหนุนนั้นและบริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษทัฯแสดงเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยแสดงหกัจากมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยใ์นรูปของค่าเส่ือมราคาท่ีลดลง 
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4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10 ปี 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะตํ่ากวา่  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 
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4.12 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิด
ลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการ
ขาย บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ี
กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อ
กบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการประเมินภาระ
ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจาก
กาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรในอตัราร้อยละ 20 สําหรับกิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนและไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้
ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอน
ความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดจากสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดท่ี
ลดลงของสินคา้คงเหลือ 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น  
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทาง
ภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี
ท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ
หน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่    
เงินปันผลจ่าย 51,000,000 78,784,905 ตามอัตราท่ีประกาศจ่าย 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)   

บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) - 60,603,773 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 60,603,773 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 21,737,441 17,937,168 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 423,717 488,568 

รวม 22,161,158 18,425,736 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: บาท) 
 2557 2556 
เงินสด 42,094 37,130 
เงินฝากธนาคาร 22,219,262 11,952,592 
รวม 22,261,356 11,989,722 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 0.50 ต่อปี (2556:              
ร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 184 ลา้นบาท (2556: 177 
ลา้นบาท) เป็นลูกหน้ีการคา้ท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระ ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีอ่ืน 

9. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: บาท) 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน       

ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินคา้สาํเร็จรูป - เอทานอล 10,044,359 20,807,409 - - 10,044,359 20,807,409 
สินคา้ระหวา่งผลิต 12,761,491 10,182,901 - - 12,761,491 10,182,901 
วตัถุดิบ - กากนํ้าตาล 81,944,123 43,396,989 - - 81,944,123 43,396,989 
วสัดุส้ินเปลือง 8,716,700 9,762,459 - - 8,716,700 9,762,459 

รวม 113,466,673 84,149,758 - - 113,466,673 84,149,758 
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10. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินค้า 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับริษทัในประเทศ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือกากนํ้ าตาลและ
มนัเส้นตามสัญญาซ้ือกากนํ้ าตาลและสัญญาซ้ือมนัเส้น เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาดงักล่าว ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ค่าซ้ือกากนํ้าตาลและมนัเส้นเป็นจาํนวน 629.2 ลา้นบาท 
(2556: 366.9 ลา้นบาท)  

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 2556 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 
ซ้ือเพิ่ม 3,701,199 - 219,800 4,498,845 1,054,880 5,344,695 271,313,329 286,132,748 
จาํหน่าย (1,445,800) - - - - (665,477) - (2,111,277) 
โอนเขา้(ออก) - - 16,606 150,329,506 1,126,500 - (151,472,612) - 

รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - (13,487,192) - - - (13,487,192) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 158,995,264 56,785,878 256,199,329 1,808,311,547 18,969,461 30,338,159 589,515,552 2,919,115,190 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - - 34,269,626 277,936,161 11,153,528 19,926,727 - 343,286,042 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - - 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 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - - 9,957,302 91,583,859 1,834,625 1,667,547 - 105,043,333 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ

ส่วนท่ีจาํหน่าย - - - - - (654,162) - (654,162) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - - 54,263,036 453,606,343 14,697,546 23,656,535 - 546,223,460 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

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 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 158,995,264 56,785,878 201,936,293 1,354,705,204 4,271,915 6,681,624 589,515,552 2,372,891,730 

      
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2556 (จาํนวน 68 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  98,548,247 

2557 (จาํนวน 101 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  105,043,333 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 5.0 ลา้นบาท (2556: ไม่มี) 

บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วนและเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 จาํนวนประมาณ 1,183.0 ลา้นบาท (2556: 1,198.7  ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาว
และวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 และ 16 
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ในปี 2556 บริษทัฯได้รับเงินสนับสนุนตามสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยกี๊าซชีวภาพสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนเงิน 12.3 ลา้น
บาท  

ในปี 2557 บริษทัฯได้รับเงินสนับสนุนตามสัญญารับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลงังานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนเงิน 8.6 ลา้น
บาท และบริษทัฯไดบ้นัทึกเงินสนับสนุนคา้งรับตามสัญญารับเงินสนบัสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังานตามโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนเงิน 
4.9 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดรั้บเงินสนบัสนุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2558 และบริษทัฯผกูพนัท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะจาํนวนหน่ึง
ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 49.3 ลา้นบาท (2556: 40.3 ลา้นบาท) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
ราคาทุน 6,250,904 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,213,762) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 2,037,142 
  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
ราคาทุน 5,395,315 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (3,435,474) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,959,841 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,959,841 2,430,996 
ซ้ือเพิ่ม 855,589 311,800 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (778,288) (782,955) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,037,142 1,959,841 
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13. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: บาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย                                  

(ร้อยละต่อปี)   
 2557 2556 2557 2556 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3.60 - 3.90 3.70 - 4.10 831,210,004 604,684,250 
ทรัสตรี์ซีท 3.52 3.70 131,936,157 139,998,658 
รวม   963,146,161 744,682,908 

วงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้าง
บางส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

    (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 
เจา้หน้ีการคา้  119,441,573 52,805,751 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 60,603,773 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,545,236 66,620,271 
เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน  - 7,235,612 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 133,986,809 187,265,407 

15. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 รายละเอียดของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  6,678,883 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย  (1,437,019) 
รวม  5,241,864 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (915,810) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,326,054 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดาํเนินงานของกิจการโดยมี
กาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลา 5 ปี  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

(หน่วย: บาท) 

 
ไม่เกิน            

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 1,456,377 5,222,506 6,678,883 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (540,567) (896,452) (1,437,019) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตาม

สัญญาเช่า 915,810 4,326,054 5,241,864 

16. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: บาท) 
    2557 2556 
เงินกูย้มืระยะยาว 657,757,191 837,757,191 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (180,000,000) (180,000,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปี 477,757,191 657,757,191 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึงในประเทศเพื่อ
ทาํการปรับโครงสร้างหน้ีทั้งหมดท่ีมีกบัธนาคารอีกแห่งหน่ึงในประเทศในวงเงินจาํนวน 845 ลา้นบาท โดย
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดท้าํการเบิกเงินกูต้ามสัญญาเงินกูเ้พื่อการปรับโครงสร้างหน้ีดงักล่าว
และชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีกบัธนาคารในประเทศทั้งจาํนวนเป็นจาํนวนเงิน 837.8 ลา้น
บาท เงินกูย้ืมดงักล่าวคิดอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สําหรับปีท่ีหน่ึงและเพิ่มข้ึน
ในอตัราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีท่ีสองถึงปีท่ีหา้ เงินกูย้ืมน้ีมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี โดยชาํระคืนเป็น
รายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด โดยงวดท่ีหน่ึงถึงเกา้ชาํระงวดละ 90 ลา้นบาท และงวดท่ีสิบชาํระส่วน
ท่ีเหลือทั้งหมด โดยมีกาํหนดชาํระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะยาว
ดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุ 11 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2557 บริษทัฯไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารเพื่อ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาบางประการ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ี 



 16 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ
ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีให้เป็นไปตาม
อตัราท่ีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขเร่ืองการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ี
กาํหนดไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว (2556: บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไข
เร่ืองการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้อย่างไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ด้มี
หนงัสือผ่อนปรนเง่ือนไขเร่ืองการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ให้
บริษทัฯแลว้เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 ซ่ึงบริษทัฯสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆท่ีระบุในหนงัสือผอ่น
ปรนและสัญญาเงินกู)้ 

17. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน  ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 4,945,233 5,022,657 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  701,230 1,327,203 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 166,175 223,696 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (2,282,160) (1,059,020) 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (569,303) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 3,530,478 4,945,233 

   
สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน   

หมุนเวยีน 2,540,748 3,111,397 
ไม่หมุนเวยีน 989,730 1,833,836 

 3,530,478 4,945,233 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  701,230 1,327,203 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 166,175 223,696 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                    

ท่ีรับรู้ในปี - (569,303) 

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 867,405 981,596 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของ                
กาํไรหรือขาดทุน   

ตน้ทุนขาย 634,220 334,734 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 233,185 646,862 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2557 2556 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.9 4.9 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  4.7, 6.6 4.7, 6.6 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 10.0 - 29.0 10.0 - 29.0 

 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์และภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์
สาํหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 
จาํนวนภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ 
จาํนวนภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุง

จากผลของประสบการณ์ 
ปี 2557 3,530,478 - 
ปี 2556  4,945,233 138,431 
ปี 2555 5,022,657 - 
ปี 2554 3,543,085 - 
ปี 2553 2,070,903 - 
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18. ทุนเรือนหุ้น 

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

18.2 ในระหวา่งวนัท่ี 21 - 23 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้สามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ลานนา รีซอร์สเซส 
จาํกดั (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นดงักล่าวในบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) 
จาํนวน 105 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท  

18.3 ในระหวา่งวนัท่ี 28 - 30 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรกจาํนวน 95 
ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท โดยบริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้จากจาํนวน 800 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 800 ลา้นหุ้น  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 
เป็นจาํนวน 1,000 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2557 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัจาํนวน 1,000 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมทาํการซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 5 มิถุนายน 2557  ในการ
ออกจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหุ้นดงักล่าวเป็นจาํนวน 
11.2 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯแสดงเป็นรายการหกัจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจาํนวน 34.9 ลา้นบาท รวมเป็นสํารอง
ตามกฎหมายทั้งส้ิน 100 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใช่จ่ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,900,821,959 1,223,191,606 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต 8,184,460 (2,309,235) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 105,821,621 99,331,202 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 70,216,209 56,664,600 
ค่าไฟฟ้าและเช้ือเพลิง 65,858,361 47,592,785 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 14,297,198 11,147,955 

21. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ

กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 8,950,848 (10,897,999) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่รับรู้ - 6,861,548 

ภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,950,848 (4,036,451) 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 228,257,466 113,642,006 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 45,651,493 22,728,401 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 22) (27,533,986) (33,939,426) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 197,067 10,556 
การรับรู้ขาดทุนสะสมทางภาษีของปีก่อน (8,634,914) - 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (13,781) (2,007) 
อ่ืน ๆ (715,031) 304,477 

รวม (36,700,645) (33,626,400) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่รับรู้ - 6,861,548 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 8,950,848 (4,036,451) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 2557 2556 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,985,821 4,479,061 
การบนัทึกสัญญาเช่าการเงิน 37,038 - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 217,982 232,187 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 197,946 366,767 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 9,937,939 20,249,559 

รวม 16,376,726 25,327,574 

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

รวม 3,421,318 3,421,318 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 34 ลา้นบาท ท่ีบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึก
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  เน่ืองจากบริษทัฯไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและยงัมีความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะทาํให้มัน่ใจว่าบริษทัฯจะสามารถนําผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้
ประโยชน ์

22. 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. สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ   
2.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ี

ไดรั้บการส่งเสริม (นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น) และ
ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมซ่ึงได้รับ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลา
ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

8 ปี  
(ส้ินสุดแลว้) 

 

8 ปี  
(จะหมดอายใุนวนัท่ี  

1 เมษายน 2563) 
 

2.2 ไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดไ้ปหกัออกจากกาํไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล (นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลาตามขอ้ 2.1) 

5 ปี 5 ปี 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบ วสัดุจาํเป็นและของท่ีใช้ในการผลิตเพ่ือ
การส่งออก นบัจากวนัท่ีนาํเขา้คร้ังแรก 

1 ปี 1 ปี 

3. วนัเร่ิมมีรายได ้ 31 มกราคม 2548 2 เมษายน 2555 

 ทั้งน้ีบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 รายไดข้องบริษทัฯสําหรับปีเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศ โดยจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุน และไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2557 2556 
รายไดจ้ากการขาย   
   กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 1,514,152,500 1,593,731,798 
   กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม 982,126,549 65,320,496 
รวม 2,496,279,049 1,659,052,294 
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23. ก าไรต่อหุ้น        

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 2557 2556 
กาํไรสาํหรับปี (บาท) 219,306,618 117,678,457 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 916,712,329 800,000,000 
กาํไรต่อหุน้ (บาท) 0.24 0.15 

24. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วน
งานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ
จาํหน่ายเอทานอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  บริษัทฯ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดย
ใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการ
ดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แลว้  

 ในปี 2557 บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 888 ลา้นบาท, 791 ลา้น
บาท และ 498 ลา้นบาท (ปี 2556: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 4 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 623 ลา้น
บาท, 375 ลา้นบาท, 296 ลา้นบาท และ 274 ลา้นบาท) 

25. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังาน
เม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดจ่้ายเงิน
สมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 2.2 ลา้นบาท (2556: 2.0 ลา้นบาท) 
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26. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล          
จ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (บาท) (บาท)  
2557     
เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับกาํไร

จากการดาํเนินงานของกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 
กนัยายน 2557 

100,000,000 0.10 17 ตุลาคม 2557 

รวม  100,000,000 0.10  

2556     
เงินปันผลประจาํปีสาํหรับกาํไร

จากการดาํเนินงานของกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในปี 
2555 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 
2556 

24,000,000 0.03 20 พฤษภาคม 2556 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับกาํไร
จากการดาํเนินงานของกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 19 
ธนัวาคม 2556 

80,000,000 0.10 17 มกราคม 2557 

รวม 104,000,000 0.13  

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

27.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 4.8 ลา้น
บาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ และการปรับปรุงและการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
(2556: การก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตท่ี 2 และการซ้ือเคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์จาํนวนเงินประมาณ 176.3 ลา้นบาท) 
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27.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯได้เขา้ทาํสัญญาดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารสํานักงานและบริการอ่ืน ๆ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง  5 ปี  

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าและบริการดงักล่าวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2557 2556 
จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 3.3 3.1 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4.5 - 

27.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการและซ้ือสินค้าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ซ่ึงสัญญาดงักล่าวมี
กาํหนด 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 21 ธันวาคม 2553 ถึงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ออายุโดย
อตัโนมติัคราวละ 1 ปี ซ่ึงอตัราค่าซ้ือไฟฟ้าเป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ข) บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือกากนํ้ าตาลซ่ึงมีกาํหนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี 
โดยเร่ิมมีการซ้ือในปี 2548 เป็นปีแรก ราคาซ้ือ 3 ปีแรกเป็นไปตามอตัราท่ีระบุในสัญญา ส่วนปีท่ี 4 
และ 5 ให้ใชร้าคาเฉล่ียของราคาท่ีซ้ือขายจริงตามภาวะตลาดใน 3 ปีแรกมาเปรียบเทียบ โดยปริมาณ
การซ้ือให้เป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา นอกจากน้ี บริษทัฯไดท้าํสัญญาซ้ือกากนํ้ าตาลเพิ่มเติมอีกสอง
บริษทัมีกาํหนดระยะเวลา 5 ปี และจะตกลงราคาซ้ือก่อนการส่งมอบในปีถดัไปโดยปริมาณการซ้ือ
ใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุในสัญญา 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาจา้งให้คาํปรึกษาทางด้านการเงิน
จาํนวนเงินประมาณ 0.8 ลา้นบาท (2556: สัญญาจา้งใหค้าํปรึกษาดา้นกฎหมายจาํนวน 0.7 ลา้นบาท) 

27.4 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จาํนวน 5.1 ลา้นบาท (2556: 11.1 ลา้นบาท) เพื่อคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาตให้ผลิตและจาํหน่าย
เอทานอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงกบักรมสรรพสามิตและโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ปี 2555 (ปีท่ี 5) 
กบัสํานกังานนโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังาน และเพื่อคํ้าประกนัการปฏิบติัตามสัญญาอนุญาต
ใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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28. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทแห่งหน่ึงกล่าวหาว่าบริษัทฯไม่ปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายมันเส้นลงวนัท่ี                  
21 มกราคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัท่ี 29 เมษายน 2554 โดยขอเรียกค่าเสียหายจาํนวน 186.9  ลา้น
บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดย้ื่นคาํให้การและฟ้องแยง้บริษทัดงักล่าวโดยเรียกค่าเสียหาย
จาํนวน 82.4 ลา้นบาท จากนั้นในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งไดพ้ิจารณายกฟ้องคดีท่ีบริษทัดงักล่าวกล่าวหา
บริษทัฯ และใหบ้ริษทัดงักล่าวชาํระเงินค่าซ้ือมนัเส้นท่ีบริษทัฯจ่ายล่วงหนา้จาํนวน 6.9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2554 (วนัท่ีฟ้องแยง้) จนกวา่จะชาํระเสร็จส้ิน พร้อมทั้งให้
จ่ายค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความบางส่วนแทนบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ
ได้ยื่นอุทธรณ์คดัค้านคาํพิพากษาดังกล่าวซ่ึงขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างขั้นตอนดาํเนินการพิจารณาของศาล
อุทธรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บชาํระเงินจากบริษทัดงักล่าวจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกรายการ
บญัชี 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นและ
เงินกู้ยืมระยะยาว บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
กาํหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็นบริษทันํ้ ามนัซ่ึงมี
ช่ือเสียงและฐานะการเงินดี จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี
ของลูกหน้ีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่า
การเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้ นและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

อตัราดอกเบ้ีย 
ปรับข้ึนลงตาม

ราคาตลาด 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัราดอกเบ้ีย          
ท่ีแทจ้ริง 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18.3 4.0 22.3 0.37 - 0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 195.0 195.0 - 

 18.3 199.0 217.3  
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 963.1 - 963.1 3.52 - 3.90 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 134.0 134.0 - 
เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 5.2 - 5.2 6.88 - 15.30 

 968.3 134.0 1,102.3  

(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 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 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  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารจาํนวน 657.8 ลา้นบาท (2556: 837.8 ลา้นบาท) คิด
อตัราดอกเบ้ียอา้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สาํหรับปีท่ีหน่ึงและเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปี
ท่ีสองถึงปีท่ีหา้  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯไม่คาดว่าจะมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัจากรายการซ้ือ ขายและการกูย้ืม เน่ืองจาก
รายการส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท  
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29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลักษณะท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลคา่ยติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

30. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม
และการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 บริษทัฯบริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.10:1 (2556: 1.63:1)  

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558 


