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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2559 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส            
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
บริษทัฯตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี ในพระบรม
รำชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ
อ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ            
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ถือเป็นรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั เน่ืองจำกจ ำนวนท่ีบนัทึกบญัชีมีสำระส ำคญัและส่งผล
กระทบโดยตรงต่อก ำไรขำดทุนของบริษทัฯ บริษทัฯมีรำยไดห้ลกัมำจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลซ่ึงมี
ควำมผนัผวนในเร่ืองรำคำและควำมตอ้งกำรใชใ้นปัจจุบนั ดงันั้นจึงมีควำมเส่ียงกบัมูลค่ำและระยะเวลำในกำร
รับรู้รำยไดข้องบริษทัฯ  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯโดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยไดโ้ดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่ง
มำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้สุ่มตวัอยำ่งสัญญำขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้
วำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำขำยของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯ     
สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลด
หน้ีท่ีบริษทัฯออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี วเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย 
(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผดิปกติท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะ
รำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 

ข้อมูลอืน่  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง            
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่                  
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้กำร
ด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป  

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด                
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                    
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน            
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำร
ทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำร
เปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผน
ไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในซ่ึง
ขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ีคือ นำงสำยฝน อินทร์แกว้ 

 
 
 

 
สำยฝน อินทร์แกว้ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4434 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภำพนัธ์ 2560  



บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 37,047,316                9,101,662                  

เงินลงทุนชัว่คราว - กองทุนเปิด 964,690 779,178

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 165,547,628              201,708,246              

สินคา้คงเหลือ 9 126,111,008              137,609,210              

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 10 543,604,567              578,127,841              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 31,989,312                20,639,500                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 905,264,521              947,965,637              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 2,314,388,882           2,286,816,051           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 2,346,190                  2,956,116                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 2,480,583                  2,815,148                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 703,040                     723,040                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,319,918,695           2,293,310,355           

รวมสินทรัพย์ 3,225,183,216           3,241,275,992           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 986,636,524              964,934,032              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 182,331,135              67,908,352                

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 2,804,604                  1,449,412                  

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

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,159,087                  2,497,507                  

ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 17 2,545,386                  2,758,341                  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,906,761                15,262,222                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,370,383,497           1,234,809,866           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 3,956,711                  4,091,798                  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 117,757,191              297,757,191              

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 1,435,833                  1,069,914                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 123,149,735              302,918,903              

รวมหนีสิ้น 1,493,533,232           1,537,728,769           

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 188,795,985              188,795,985              

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 556,451                     556,451                     

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18 100,000,000              100,000,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 442,297,548              414,194,787              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,731,649,984           1,703,547,223           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,225,183,216           3,241,275,992           
-                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                                 

กรรมการ



บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 21 2,415,075,148           2,600,323,060           

รายไดอ่ื้น 3,279,665                  2,247,906                  

รวมรำยได้ 2,418,354,813           2,602,570,966           

ค่ำใช้จ่ำย 19

ตน้ทุนขาย 2,111,838,070           2,244,292,468           

ค่าใชจ่้ายในการขาย 9,519,466                  9,931,559                  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 68,159,046                38,296,969                

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,189,516,582           2,292,520,996           

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 228,838,231              310,049,970              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (37,794,156)               (50,058,915)               

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 191,044,075              259,991,055              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (12,941,314)               (15,717,198)               

ก ำไรส ำหรับปี 178,102,761              244,273,857              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                                 127,740                     

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 20 -                                 (25,548)                      

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                 102,192                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี -                                 102,192                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 178,102,761              244,376,049              

ก ำไรต่อหุ้น 22

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไรส าหรับปี 0.18 0.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ก ำไรสะสม 

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน ส่วนทุนจำกกำร จดัสรรแลว้ - 

ท่ีออกและ มูลค่ำ จ่ำยโดยใชหุ้น้ ส ำรองตำม

หมำยเหตุ ช ำระแลว้ หุน้สำมญั เป็นเกณฑ์ กฎหมำย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 1,000,000,000    188,795,985       556,451              100,000,000       319,818,738       1,609,171,174    

ก ำไรส ำหรับปี -                         -                         -                         -                         244,273,857       244,273,857       

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                         -                         -                         -                         102,192              102,192              

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                         -                         -                         -                         244,376,049       244,376,049       

เงินปันผลจ่ำย 25 -                         -                         -                         -                         (150,000,000)     (150,000,000)     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 1,000,000,000    188,795,985       556,451              100,000,000       414,194,787       1,703,547,223    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 1,000,000,000    188,795,985       556,451              100,000,000       414,194,787       1,703,547,223    

ก ำไรส ำหรับปี -                         -                         -                         -                         178,102,761       178,102,761       

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                         -                         -                         -                         -                         -                         

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                         -                         -                         -                         178,102,761       178,102,761       

เงินปันผลจ่ำย 25 -                         -                         -                         -                         (150,000,000)     (150,000,000)     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 1,000,000,000    188,795,985       556,451              100,000,000       442,297,548       1,731,649,984    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บำท)



บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559 

(หน่วย: บาท)

2559 2558

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 191,044,075              259,991,055              

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 125,470,535              121,923,096              

   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 578,461                     289,544                     

   ก  าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (523,363)                    (558,614)                    

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (185,512)                    (344,284)                    

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,280,214                  425,517                     

   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่ามนัเส้น 6,869,478                  -                                 

   รายไดด้อกเบ้ีย (161,830)                    (173,522)                    

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 37,615,700                49,861,426                

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 361,987,758              431,414,218              

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 36,168,416                (11,584,347)               

   สินคา้คงเหลือ 11,498,202                (24,142,537)               

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 27,653,796                51,107,444                

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,349,812)               15,651,191                

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,000                       (224,300)                    

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 87,141,313                (56,789,414)               

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,362,139)                 3,206,936                  

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,127,250)                 -                                 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 510,630,284              408,639,191              

   ดอกเบ้ียรับ 154,032                     173,959                     

   จ่ายดอกเบ้ีย (36,100,149)               (49,502,593)               

   จ่ายภาษีเงินได้ (13,945,169)               (3,104,979)                 

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 460,738,998              356,205,578              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559 

(หน่วย: บาท)

2559 2558

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (122,104,533)             (43,081,763)               

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (565,000,000)             (692,000,000)             

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (178,400)                    (1,722,100)                 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 523,364                     558,621                     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว 565,000,000              692,000,000              

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล -                                 4,871,798                  

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (121,759,569)             (39,373,444)               

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 21,702,492                1,787,871                  

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

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,736,267)                 (1,779,699)                 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (150,000,000)             (150,000,000)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (311,033,775)             (329,991,828)             

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 27,945,654                (13,159,694)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 9,101,662                  22,261,356                

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 37,047,316                9,101,662                  

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หน้ีจากการซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 27,281,469                (9,289,043)                 

   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 3,447,500                  1,541,122                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2559  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัและได้แปรสภำพเป็น
บริษทัมหำชนจ ำกดัตำมกฎหมำยไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2550 และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมีบริษทั 
ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหำชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 
บริษทัฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง                  
ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 28 กนัยำยน 2554 ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและท่ีจะมีผลบังคบัในอนำคตมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ
จดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ  
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ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี
กบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง และแนวปฏิบติัทำงบญัชีฉบบัใหม่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำ
ถือปฏิบติั 

4.  นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ี มีนยัส ำคญัของควำมเป็น
เจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

4.3 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุน
ซ่ึงค ำนวณจำกสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.4 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ             
ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.5 สินค้ำคงเหลอื 

 สินคำ้ส ำเร็จรูป สินคำ้ระหวำ่งผลิตและวตัถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือ
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนของสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตหมำยถึง
ตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงงำนและค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บหมำยถึงรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยได้
ตำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ  ำเป็นตอ้งจ่ำยเพื่อใหข้ำยสินคำ้นั้นได ้

 วสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำ
ใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ               
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณดงัน้ี  

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3, 5, 15 ปี 
ยำนพำหนะ  5 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

 บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำก
บญัชี 
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4.7 ต้นทุนกำรกู้ยมื 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพย์ท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น  

4.8 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลทีเ่กีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำบริษทัฯจะได้รับเงิน
อุดหนุนนั้นและบริษทัฯสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษทัฯแสดงเงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยแสดงหกัจำกมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยใ์นรูปของค่ำเส่ือมรำคำท่ีลดลง 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

 อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10 ปี 

4.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
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4.11 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่  

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมำณกำรกระแส
เงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิด
ลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำม
เส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู ่ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนในกำร
ขำย บริษทัฯใชแ้บบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ี
กิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อ
กบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.16 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดต้ำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำก
ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรในอตัรำร้อยละ 20 ส ำหรับกิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
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 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.17 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณ
ข้ึน  
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 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลอื 

 ในกำรประมำณค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ
ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดจำกสินคำ้ท่ีเคล่ือนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพ รวมถึงผลกระทบจำกรำคำตลำดท่ี
ลดลงของสินคำ้คงเหลือ 

 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น  

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัใหญ่    
เงินปันผลจ่ำย 76,500,000 76,500,000 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ไม่มียอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,282,024 25,290,422 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 755,418 936,178 

รวม 24,037,442 26,226,600 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
เงินสด 38,862 36,857 
เงินฝำกธนำคำร 37,008,454 9,064,805 
รวม 37,047,316 9,101,662 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 เงินฝำกออมทรัพย์มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี (2558:              
ร้อยละ 0.37 ถึง 0.38 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 จ ำนวน 163.8 ลำ้นบำท (2558: 
200.3 ลำ้นบำท) เป็นลูกหน้ีกำรคำ้ท่ียงัไม่ครบก ำหนดช ำระ ส่วนท่ีเหลือเป็นลูกหน้ีอ่ืน 

9. สินค้ำคงเหลอื 

(หน่วย: บำท) 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุน       

ให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
สินคำ้ส ำเร็จรูป - เอทำนอล 9,026,209 15,618,192 - - 9,026,209 15,618,192 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 17,220,441 16,789,115 - - 17,220,441 16,789,115 
วตัถุดิบ  90,803,999 95,423,626 - - 90,803,999 95,423,626 
วสัดุส้ินเปลือง 9,060,359 9,778,277 - - 9,060,359 9,778,277 

รวม 126,111,008 137,609,210 -   - 126,111,008 137,609,210 

10. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือสินค้ำ 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัในประเทศ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักำรซ้ือกำกน ้ ำตำลและ
มนัเส้นตำมสัญญำซ้ือกำกน ้ ำตำลและสัญญำซ้ือมนัเส้น เพื่อให้เป็นไปตำมเง่ือนไขในสัญญำดงักล่ำว ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯไดจ่้ำยเงินล่วงหนำ้ค่ำซ้ือกำกน ้ำตำลและมนัเส้นเป็นจ ำนวน 543.6 ลำ้นบำท 
(2558: 578.1 ลำ้นบำท)  
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11. ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บำท) 

 ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อำคำรและ 
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง

ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 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 
ซ้ือเพิ่ม 2,291,638 - 7,308 8,168,603 1,338,028 1,623,037 21,888,878 35,317,492 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (86,435) (2,779,804) (1,477,306) (4,398,205) - (8,741,750) 

โอนเขำ้(ออก) - - - 213,784,237 - - (213,784,237) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 161,286,902 56,785,878 256,120,202 2,027,484,583 18,830,183 27,562,991 397,620,193 2,945,690,932 
ซ้ือเพิ่ม 12,485,600 - 101,400 5,186,716 1,069,184 5,090,500 128,916,451 152,849,851 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (1,301,864) (1,480,847) (1,511,598) (3,762,174) - (8,056,483) 

โอนเขำ้(ออก) - - - 101,381,370 585,670 - (101,967,040) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 173,772,502 56,785,878 254,919,738 2,132,571,822 18,973,439 28,891,317 424,569,604 3,090,484,300 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 - - 54,263,036 453,606,343 14,697,546 23,656,535 - 546,223,460 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 9,882,758 106,892,909 2,041,021 2,286,947 - 121,103,635 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/               
ตดัจ ำหน่ำย - - (54,765) (2,563,036) (1,440,081) (4,394,332) - (8,452,214) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - - 64,091,029 557,936,216 15,298,486 21,549,150 - 658,874,881 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 9,534,171 110,822,063 1,795,327 2,547,022 - 124,698,583 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/               
ตดัจ ำหน่ำย - - (751,872) (1,452,504) (1,511,501) (3,762,169) - (7,478,046) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - - 72,873,328 667,305,775 15,582,312 20,334,003 - 776,095,418 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 161,286,902 56,785,878 192,029,173 1,469,548,367 3,531,697 6,013,841 397,620,193 2,286,816,051 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 173,772,502 56,785,878 182,046,410 1,465,266,047 3,391,127 8,557,314 424,569,604 2,314,388,882 

      
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      
2558 (จ ำนวน 120 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  121,103,635 

2559 (จ ำนวน 113 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  124,698,583 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำ
สุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 8.3 ลำ้นบำท (2558: 5.5 ลำ้นบำท) 

บริษทัฯไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนและเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2559 จ ำนวนประมำณ 1,108.0 ลำ้นบำท (2558: 1,143.4 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยำว
และวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย ์ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 13 และ 16 
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ในปี 2557 บริษทัฯได้รับเงินสนับสนุนตำมสัญญำรับเงินสนับสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลงังำนตำมโครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนเงิน 8.6 ลำ้น
บำท และบริษทัฯไดบ้นัทึกเงินสนับสนุนคำ้งรับตำมสัญญำรับเงินสนบัสนุนจำกกองทุนเพื่อส่งเสริมกำร
อนุรักษพ์ลงังำนตำมโครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนเงิน 
4.9 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯไดรั้บเงินสนบัสนุนดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 7 มกรำคม 2558 และบริษทัฯผกูพนัท่ีจะตอ้ง
ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ ำนกังำนและยำนพำหนะจ ำนวนหน่ึง
ซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 66.4 ลำ้นบำท (2558: 59.6 ลำ้นบำท) 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  
รำคำทุน 7,453,746 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (5,107,556) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 2,346,190 

  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  
รำคำทุน 7,720,240 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (4,764,124) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 2,956,116 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 2,956,116 2,037,142 
ซ้ือเพิ่ม 162,050 1,738,450 
ตดัจ ำหน่ำย (24) (15) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (771,952) (819,461) 

มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 2,346,190 2,956,116 
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13. เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 (หน่วย: บำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย                                  

(ร้อยละต่อปี)   
 2559 2558 2559 2558 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 2.85 - 3.10 3.10 - 3.30 757,265,500 862,956,500 
ทรัสตรี์ซีท 2.85 3.10 229,371,024 101,977,532 
รวม   986,636,524 964,934,032 

วงเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัฯ ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
บำงส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 11 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 

    (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
เจำ้หน้ีกำรคำ้  145,588,681 58,170,714 
เจำ้หน้ีอ่ืน  36,742,454 9,737,638 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 182,331,135 67,908,352 

15. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

    (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 7,560,708 6,580,570 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (799,393) (1,039,360) 
รวม 6,761,315 5,541,210 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,804,604) (1,449,412) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 3,956,711 4,091,798 
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บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี
ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 3 และ 5 ปี  

บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  

(หน่วย: บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 
ไม่เกิน            

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 3,225,631 4,335,077 7,560,708 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (421,027) (378,366) (799,393) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สัญญำเช่ำ 2,804,604 3,956,711 6,761,315 

(หน่วย: บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 
ไม่เกิน            

1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1,883,589 4,696,981 6,580,570 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (434,177) (605,183) (1,039,360) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม
สัญญำเช่ำ 1,449,412 4,091,798 5,541,210 

16. เงินกู้ยมืระยะยำว 

(หน่วย: บำท) 
    2559 2558 
เงินกูย้มืระยะยำว 297,757,191 477,757,191 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (180,000,000) (180,000,000) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หน่ึงปี 117,757,191 297,757,191 
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กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2559 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 477,757 
หกั: จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งปี (180,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 297,757 

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกำยน 2556 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวกบัธนำคำรแห่งหน่ึงในประเทศเพื่อ
ท ำกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีทั้งหมดท่ีมีกบัธนำคำรอีกแห่งหน่ึงในประเทศในวงเงินจ ำนวน 845 ลำ้นบำท โดย
เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2556 บริษทัฯไดท้  ำกำรเบิกเงินกูต้ำมสัญญำเงินกูเ้พื่อกำรปรับโครงสร้ำงหน้ีดงักล่ำว
และช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยำวท่ีมีกบัธนำคำรในประเทศทั้งจ  ำนวนเป็นจ ำนวนเงิน 837.8 ลำ้น
บำท เงินกูย้ืมดงักล่ำวคิดอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี ส ำหรับปีท่ีหน่ึงและเพิ่มข้ึน
ในอตัรำร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปีท่ีสองถึงปีท่ีหำ้ เงินกูย้ืมน้ีมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 5 ปี โดยช ำระคืนเป็น
รำยงวดทุก 6 เดือน จ ำนวน 10 งวด โดยงวดท่ีหน่ึงถึงเกำ้ช ำระงวดละ 90 ลำ้นบำท และงวดท่ีสิบช ำระส่วน
ท่ีเหลือทั้งหมด โดยมีก ำหนดช ำระคืนตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557 ถึงเดือนธนัวำคม 2561 เงินกูย้ืมระยะยำว
ดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตำมท่ี
กล่ำวในหมำยเหตุ 11 

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 7 มีนำคม 2557 บริษทัฯไดท้  ำบนัทึกขอ้ตกลงต่อทำ้ยสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวกบัธนำคำรเพื่อ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญำบำงประกำร และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 

ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้มื บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำร
ด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำม
อตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขเร่ืองกำรด ำรงอตัรำส่วนทำง
กำรเงินตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกูย้มืระยะยำวได ้  
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17. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 3,828,255 3,530,478 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :    
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,165,478 300,764 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 114,736 124,753 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :   
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ - (591,168) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน  - 582,872 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (119,444) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (1,127,250) - 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 3,981,219 3,828,255 

   
ส ำรองผลประโยชน์ของพนักงำน   
หมุนเวยีน 2,545,386 2,758,341 
ไม่หมุนเวยีน 1,435,833 1,069,914 

 3,981,219 3,828,255 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
ตน้ทุนขำย  453,887 213,102 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 826,327 212,415 
รวมค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน 1,280,214 425,517 

 บริษทัฯคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 2.5 
ลำ้นบำท (2558: จ ำนวน 2.8 ลำ้นบำท)  
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 14 ปี (2558: 14 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2559 2558 

อตัรำคิดลด 2.9, 3.0 2.9, 3.0 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  5.7, 7.6 5.7, 7.6 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 8.0 - 34.0 8.0 - 34.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (84,840) 92,484 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  92,494 (85,659) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (108,835) 119,716 

18. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,880,432,987 2,011,449,753 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิต (6,160,657) 9,601,456 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 125,470,535 121,923,096 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 86,553,716 81,659,787 
ค่ำไฟฟ้ำและเช้ือเพลิง 20,515,231 25,269,646 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 13,463,286 14,558,825 
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20. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 12,606,749 5,602,486 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำร
กลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 334,565 10,114,712 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 12,941,314 15,717,198 

 จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบของงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

                                                                     (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกผลก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำม

หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - 25,548 

 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 191,044,075 259,991,055 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 38,208,815 51,998,211 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   

กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 21) (28,283,572) (38,047,947) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 2,625,126 716,771 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (117,023) (15,045) 
อ่ืน ๆ 507,968 1,065,208 

รวม (25,267,501) (36,281,013) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 12,941,314 15,717,198 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 2559 2558 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล 4,147,659 4,731,913 
กำรบนัทึกสัญญำเช่ำกำรเงิน 1,352,266 1,108,242 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 140,357 202,262 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 287,167 219,597 

รวม 5,927,449 6,262,014 
หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - เคร่ืองจกัร 3,421,318 3,421,318 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 25,548 25,548 

รวม 3,446,866 3,446,866 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 2,480,583 2,815,148 

21. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุนดงัน้ี  

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 1760(2)/2546 2078(9)/2551 
ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2546 19 พฤศจิกำยน 2551 

1. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตแอลกอฮอล์
บริสุทธ์ิ 

ผลิตเอทำนอล 
(99.5%) 

2. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ   
2.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บ

กำรส่งเสริม (นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) และไดรั้บยกเวน้
ไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเว้นภำษีเงินได ้               
นิติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้
นิติบุคคล 

8 ปี  
(ส้ินสุดแลว้) 

 

8 ปี  
(จะหมดอำยใุนวนัท่ี  
1 เมษำยน 2563) 

 

2.2 ไดรั้บอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้
ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติ
บุคคล (นบัแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำตำมขอ้ 2.1) 

5 ปี 5 ปี 

2.3 ได้รับยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบ วสัดุจ  ำเป็นและของท่ีใช้ในกำรผลิตเพ่ือกำร
ส่งออก นบัจำกวนัท่ีน ำเขำ้คร้ังแรก 

1 ปี 1 ปี 

3. วนัเร่ิมมีรำยได ้ 31 มกรำคม 2548 2 เมษำยน 2555 
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 ทั้งน้ีบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 

 รำยไดข้องบริษทัฯเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ โดยจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
และไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2559 2558 
รำยไดจ้ำกกำรขำย   
   กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม 1,507,508,145 1,646,948,656 
   กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 907,567,003 953,374,404 
รวม 2,415,075,148 2,600,323,060 

22. ก ำไรต่อหุ้น        

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 2559 2558 
ก ำไรส ำหรับปี (บำท) 178,102,761 244,273,857 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุน้) 1,000,000,000 1,000,000,000 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท) 0.18 0.24 

23. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้น
กำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วน
งำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ กำรประกอบกิจกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยเอทำนอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  บริษัทฯ
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดย
ใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขต
ภูมิศำสตร์แลว้  

ในปี 2559 บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 809 ลำ้นบำท, 711 ลำ้น
บำท และ 469 ลำ้นบำท (ปี 2558: มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 977 ลำ้น
บำท, 863 ลำ้นบำท และ 566 ลำ้นบำท) 
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24. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 2 ถึง 15 
ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่
พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวำ่งปี 2559 บริษทัฯรับรู้
เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 2.9 ลำ้นบำท (2558: 2.5 ลำ้นบำท) 

25. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล          
จ่ำยต่อหุน้ วนัท่ีจ่ำยเงินปันผล 

  (บำท) (บำท)  
2559     
เงินปันผลส ำหรับก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎำคม 2558 ถึงวนัท่ี                   
31 ธนัวำคม 2558 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน 
2559 

50,000,000 0.05 18 พฤษภำคม 2559 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                  
18 สิงหำคม 2559 

100,000,000 0.10 16 กนัยำยน 2559 

รวม  150,000,000 0.15  

2558     
เงินปันผลส ำหรับก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎำคม 2557 ถึงวนัท่ี                   
31 ธนัวำคม 2557 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 
2558 

50,000,000 0.05 20 พฤษภำคม 2558 

เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2558 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                  
20 สิงหำคม 2558 

100,000,000 0.10 18 กนัยำยน 2558 

รวม  150,000,000 0.15  
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26. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

26.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 33.7 ลำ้น
บำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงระบบบ ำบดัก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊ำซชีวภำพและระบบหัวเผำก๊ำซ
ชีวภำพ (2558: กำรก่อสร้ำงระบบบ ำบดัก๊ำซไฮโดรเจนซลัไฟด์ในก๊ำซชีวภำพ เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 33.3 
ลำ้นบำท) 

26.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำพื้นท่ีอำคำรส ำนกังำนและบริกำรอ่ืน ๆ อำยขุอง
สัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง  5 ปี  

 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำและบริกำรดงักล่ำวดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2559 2558 
จ่ำยช ำระ   
ภำยใน 1 ปี 4.2 4.1 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.5 3.3 

26.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรและซ้ือสินค้ำระยะยำว 

ก) บริษทัฯไดท้  ำสัญญำซ้ือไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวมี
ก ำหนด 1 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 21 ธันวำคม 2553 ถึงวนัท่ี 20 ธันวำคม 2554 และสำมำรถต่ออำยุโดย
อตัโนมติัครำวละ 1 ปี ซ่ึงอตัรำค่ำซ้ือไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีระบุในสัญญำ 

ข) บริษทัฯมีภำระผกูพนัตำมสัญญำซ้ือกำกน ้ ำตำลซ่ึงมีก ำหนดระยะเวลำ 15 ปี และจะตกลงรำคำทุก ๆ 5 ปี 
โดยเร่ิมมีกำรซ้ือในปี 2548 เป็นปีแรก รำคำซ้ือ 3 ปีแรกเป็นไปตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ ส่วนปีท่ี 4 
และ 5 ให้ใชร้ำคำเฉล่ียของรำคำท่ีซ้ือขำยจริงตำมภำวะตลำดใน 3 ปีแรกมำเปรียบเทียบ โดยปริมำณ
กำรซ้ือให้เป็นไปตำมท่ีระบุในสัญญำ นอกจำกน้ี บริษทัฯไดท้  ำสัญญำซ้ือกำกน ้ ำตำลเพิ่มเติมอีกสอง
บริษทัมีก ำหนดระยะเวลำ 5 ปี และจะตกลงรำคำซ้ือก่อนกำรส่งมอบในปีถดัไปโดยปริมำณกำรซ้ือ
ใหเ้ป็นไปตำมท่ีระบุในสัญญำ 

ค) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯมีภำระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญำจำ้งให้ค  ำปรึกษำทำงดำ้นวิศวกรรม 
จ ำนวนเงิน 0.4 ลำ้นบำท (2559: ไม่มี) 
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26.4 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 
5.1 ลำ้นบำท เพื่อค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำอนุญำตใหผ้ลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงกบั
กรมสรรพสำมิต และเพื่อค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำอนุญำตให้ใชก้ระแสไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(2558: 5.1 ลำ้นบำท เพื่อค ้ำประกนักำรปฎิบติัตำมสัญญำอนุญำตให้ผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลเพื่อใช้เป็น
เช้ือเพลิงกบักรมสรรพสำมิตและเพื่อค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำอนุญำตให้ใชก้ระแสไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค) 

27. คดีฟ้องร้อง 

ในเดือนกนัยำยน 2554 บริษทัแห่งหน่ึงกล่ำวหำว่ำบริษทัฯไม่ปฏิบติัตำมสัญญำซ้ือขำยมนัเส้นลงวนัท่ี                  
21 มกรำคม 2554 และบนัทึกขอ้ตกลงฉบบัลงวนัท่ี 29 เมษำยน 2554 โดยขอเรียกค่ำเสียหำยจ ำนวน 186.9  
ลำ้นบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2554 บริษทัฯไดย้ื่นค ำให้กำรและฟ้องแยง้บริษทัดงักล่ำวโดยเรียก
ค่ำเสียหำยจ ำนวน 82.4 ลำ้นบำท จำกนั้นในวนัท่ี 9 ตุลำคม 2557 ศำลแพ่งไดพ้ิจำรณำยกฟ้องคดีท่ีบริษทั
ดงักล่ำวกล่ำวหำบริษทัฯ และให้บริษทัดงักล่ำวช ำระเงินค่ำซ้ือมนัเส้นท่ีบริษทัฯจ่ำยล่วงหน้ำจ ำนวน 6.9 
ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจำกวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2554 (วนัท่ีฟ้องแยง้) จนกว่ำ
จะช ำระเสร็จส้ิน พร้อมทั้งใหจ่้ำยค่ำฤชำธรรมเนียม และค่ำทนำยควำมบำงส่วนแทนบริษทัฯ อยำ่งไรก็ตำม 
เม่ือวนัท่ี 3 ธันวำคม 2557 บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์คดัคำ้นค ำพิพำกษำดงักล่ำว และเม่ือวนัท่ี 9 กุมภำพนัธ์ 
2559 ศำลอุทธรณ์ไดพ้ิพำกษำยนืตำมศำลชั้นตน้  

ต่อมำเม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2559 บริษทัฯไดย้ื่นฎีกำคดัคำ้นค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ดงักล่ำวต่อศำลฎีกำ ซ่ึง
ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บช ำระเงินจำก
บริษทัดงักล่ำว บริษทัฯจึงบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำส ำหรับเงินค่ำซ้ือมนัเส้นจ่ำยล่วงหน้ำท่ีจ่ำยให้กบับริษทั
ดงักล่ำวไวเ้ตม็จ ำนวน 

28. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

          (หน่วย: บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนชัว่ครำว - กองทุนเปิด 964,690 964,690 779,178 779,178 
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29. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

29.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
เงินลงทุนชัว่ครำว-กองทุนเปิด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยำว บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำม
เส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คำดวำ่
จะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี  ลูกคำ้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯเป็น
บริษทัน ้ ำมนัซ่ึงมีช่ือเสียงและฐำนะกำรเงินดี จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือ
คือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกธนำคำร เจ้ำหน้ีตำมสัญญำเช่ำ
กำรเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 35.2 1.8 37.0 0.37 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่ครำว - กองทุนเปิด - - - 0.9 0.9 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 165.5 165.5 - 

 - - 35.2 168.2 203.4  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - - 986.6 - 986.6 2.85 - 3.10 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 166.6 166.6 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2.8 4.0 - - 6.8 2.29 - 15.32 

 2.8 4.0 986.6 166.6 1,160.0  
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 6.5 2.6 9.1 0.37 - 0.38 
เงินลงทุนชัว่ครำว - กองทุนเปิด - - - 0.8 0.8 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 201.7 201.7 - 

 - - 6.5 205.1 211.6  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน - - 964.9 - 964.9 3.10 - 3.30 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 67.9 67.9 - 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 1.4 4.1 - - 5.5 2.29 - 15.30 

 1.4 4.1 964.9 67.9 1,038.3  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 เงินกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำรจ ำนวน 297.8 ลำ้นบำท (2558: 477.8 ลำ้นบำท) คิด
อตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี ส ำหรับปีท่ีหน่ึงและเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.05 ต่อปี ตั้งแต่ปี
ท่ีสองถึงปีท่ีหำ้  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯไม่คำดว่ำจะมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัจำกรำยกำรซ้ือขำยและกำรกูย้ืม เน่ืองจำก
รำยกำรส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบำท  

29.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและเงินกูย้ืมมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ำยช ำระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ
ในลักษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกัน วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม  

30. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม
และกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

 บริษทัฯบริหำรจดักำรสถำนะของทุนโดยใชอ้ตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2559 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั  0.85:1 (2558: 0.90:1)  

31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2560 


