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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทัฯ) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส            
เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี ่จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควร
ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
บริษทัฯตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ            
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ           
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

บริษทัฯมีรำยไดห้ลกัมำจำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอล โดยบริษทัฯรับรู้รำยไดต้ำมรำคำท่ีระบุในสัญญำเม่ือ
บริษทัฯไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้ กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำคำขำยตำมสัญญำดงักล่ำว
เป็นรำคำตลำดปรับดว้ยปัจจยัอ่ืน ๆ รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ถือเป็นรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั เน่ืองจำกจ ำนวนท่ี
บนัทึกบญัชีมีสำระส ำคญัและส่งผลกระทบโดยตรงต่อก ำไรขำดทุนของบริษทัฯ นอกจำกน้ีกำรก ำหนดรำคำขำย
ยงัขึ้นกบัควำมผนัผวนของรำคำตลำดและควำมตอ้งกำรใชใ้นปัจจุบนั ดว้ยเหตุน้ี ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญัเป็น
พิเศษต่อกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯ  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯโดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยไดโ้ดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่ง
มำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้สุ่มตวัอยำ่งสัญญำขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้
วำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำขำยของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องบริษทัฯ     
สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดขึ้นในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลด
หน้ีท่ีบริษทัฯออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย 
(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะ
รำยกำรบญัชีท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง            
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่                  
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้กำร
ด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

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

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด                
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                    
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน            
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำร
ทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

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

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
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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
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 

พชัรวรรณ คูณะรังษี 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6650 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 15 กุมภำพนัธ์ 2564  
 



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 26,502,194                25,440,854                

เงินลงทุนชัว่คราว - กองทุนเปิด -                                 1,055,719                  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 179,079,042              200,305,368              

สินคา้คงเหลือ 10 124,556,291              424,486,868              

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินคา้ 11 181,176,238              602,561,591              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 5,153,084                  -                                 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1,064,763                  -                                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,482,078                  49,052,522                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 527,013,690              1,302,902,922           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยชี์วภาพ 12 6,458,681                  1,957,439                  

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 2,784,448,289           2,826,018,145           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 33,306,571                -                                 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 1,246,132                  2,006,169                  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 4,734,199                  2,977,566                  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 768,760                     768,760                     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,830,962,632           2,833,728,079           

รวมสินทรัพย์ 3,357,976,322           4,136,631,001           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 915,329,781              1,391,293,739           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 17 124,856,093              161,020,562              

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -                                 3,008,443                  

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 7,244,230                  -                                 

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 143,834,250              143,834,250              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                                 1,769,824                  

ส ารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 19 3,126,143                  57,096                       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,156,118                25,055,844                

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,209,546,615           1,726,039,758           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี                               - 8,979,997                  

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 26,214,219                -                                 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 316,447,177              460,281,427              

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 7,075,438                  5,502,210                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 349,736,834              474,763,634              

รวมหนีสิ้น 1,559,283,449           2,200,803,392           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

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 20 100,000,000              100,000,000              

   จดัสรรแลว้ - ส ารองทัว่ไป 192,000,000              192,000,000              

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 317,340,437              454,475,173              

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,798,692,873           1,935,827,609           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,357,976,322           4,136,631,001           

-                                 -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                                 

กรรมการ



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายได้ 24 2,405,991,084           2,534,001,580           

รายไดอ่ื้น 22 2,613,214                  43,099,917                

รวมรำยได้ 2,408,604,298           2,577,101,497           

ค่ำใช้จ่ำย 21

ตน้ทุนขาย 2,206,705,284           1,924,473,971           

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 15,963,822                21,452,430                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 69,679,318                64,773,742                

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,292,348,424           2,010,700,143           

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 116,255,874              566,401,354              

รายไดท้างการเงิน 45,734                       123,645                     

ตน้ทุนทางการเงิน (40,058,921)               (36,785,941)               

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 76,242,687                529,739,058              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (6,069,290)                 (16,114,191)               

ก ำไรส ำหรับปี 70,173,397                513,624,867              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,885,421)                 -                                 

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 577,084                     -                                 

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,308,337)                 -                                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (2,308,337)                 -                                 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 67,865,060                513,624,867              

ก ำไรต่อหุ้น 25

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไรส าหรับปี 0.07 0.51

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 1,000,000,000 1,000,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจากการ

ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า จ่ายโดยใชหุ้้น

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ส ารองทัว่ไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 1,000,000,000        188,795,985           556,451                  100,000,000           192,000,000           290,850,286           1,772,202,722        

ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              513,624,867           513,624,867           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              513,624,867           513,624,867           

เงินปันผลจ่าย 28 -                              -                              -                              -                              -                              (349,999,980)         (349,999,980)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 1,000,000,000        188,795,985           556,451                  100,000,000           192,000,000           454,475,173           1,935,827,609        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 1,000,000,000        188,795,985           556,451                  100,000,000           192,000,000           454,475,173           1,935,827,609        

ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              70,173,397             70,173,397             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              (2,308,337)             (2,308,337)             

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              67,865,060             67,865,060             

เงินปันผลจ่าย 28 -                              -                              -                              -                              -                              (204,999,796)         (204,999,796)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 1,000,000,000        188,795,985           556,451                  100,000,000           192,000,000           317,340,437           1,798,692,873        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

จดัสรรแลว้

ก าไรสะสม 



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 76,242,687                529,739,058              

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน 

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 176,263,417              167,169,052              

   โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินคา้ -                                 (204,878)                    

   ตดัจ  าหน่ายสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                                 2,493,422                  

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (362,624)                    (1,332,500)                 

   ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนเปิด (9,044)                        (18,892)                      

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,756,854                  1,345,365                  

   รายไดท้างการเงิน (45,734)                      (123,645)                    

   ตน้ทุนทางการเงิน 40,050,632                36,769,500                

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 293,896,188              735,836,482              

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 21,218,536                75,588,363                

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -                                 7,066,070                  

   สินคา้คงเหลือ 299,930,577              (282,879,312)             

   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินคา้ 421,385,353              (57,229,131)               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,570,444                (44,719,778)               

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (21,343,890)               56,388,524                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,341,718)                 3,931,055                  

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                                 (1,311,345)                 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,046,315,490           492,670,928              

   เงินสดรับค่าดอกเบ้ีย 53,524                       118,355                     

   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (40,867,219)               (36,589,469)               

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (14,171,747)               (36,573,768)               

เงนิสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 991,330,048              419,626,046              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี ่จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

(หน่วย: บาท)

2563 2562

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

ซ้ือตน้กลา้และตน้ทุนระหว่างปลูก (4,501,242)                 (1,957,439)                 

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (155,595,699)             (265,704,070)             

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (108,000)                    (352,983)                    

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 934,579                     1,785,981                  

เงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (159,270,362)             (266,228,511)             

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (475,963,958)             216,581,594              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                                 77,981,495                

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (144,000,000)             (102,000,000)             

เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสัญญาเช่า (7,882,578)                 -                                 

เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน -                                 (2,756,400)                 

เงินปันผลจ่าย (203,151,810)             (349,954,670)             

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ (830,998,346)             (160,147,981)             

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ 1,061,340                  (6,750,446)                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 25,440,854                32,191,300                

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 8) 26,502,194                25,440,854                

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่เก่ียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หน้ีจากการซ้ืออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,451,279                  19,119,844                

   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                                 11,751,940                

   การไดม้าซ่ึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชภ้ายใตส้ัญญาเช่า 6,350,000                  -                                 

   โอนสินทรัพยสิ์ทธิการเช่าเป็นอุปกรณ์ 571,954                     -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี่ จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ำกัดและได้แปรสภำพเป็น
บริษทัมหำชนจ ำกัดตำมกฎหมำยไทย เม่ือวนัท่ี 18 ตุลำคม 2550 และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมีบริษทั 
ลำนนำรีซอร์สเซส จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัมหำชนท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 
บริษทัฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยเอทำนอลท่ีใช้เป็นเช้ือเพลิง                  
ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 

1.2  กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม
ของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯติดตำมควำมคืบหนำ้ของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผล
กระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง 
ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร หลักกำรเก่ียวกับวิธีกำร
ค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และ
หลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน 

มำตรฐำนกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน 

บริษทัฯรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดย
ปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วันท่ี  1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

ข)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2564 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี   
1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือ
ปฏิบัติ  

 ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 บริษทัฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปีปัจจุบนั 
โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
  ผลกระทบจำก  
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทำง

กำรเงิน 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
กำรเงิน             
ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
เงินลงทุนชัว่ครำว - กองทุนเปิด  1,056 (1,056) - - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ - 1,056 - 1,056 
     
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     
ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์  2,826,018 - (12,941) 2,813,077 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ - - 26,227 26,227 
     
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวียน     
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี - - 6,361 6,361 

ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 3,008 - (3,008) - 

     
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน     
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - - 18,913 18,913 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 8,980 - (8,980) - 
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4.1 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ก) ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 กำรจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมท่ีก ำหนด
ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 และมูลค่ำตำมหลกักำรบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 
 

มูลค่ำตำม
หลกักำร
บญัชีเดิม 

กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ                                                                                            
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 

  

มูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่น
ก ำไรหรือ
ขำดทนุ 

มูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

รำคำทุน 
ตดัจ ำหน่ำย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่                      
1 มกรำคม 2563      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 25,441 - - 25,441 25,441 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 200,305 - - 200,305 200,305 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่ 1,056 1,056 - - 1,056 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 226,802 1,056 - 225,746 226,802 

ข) ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัฯไม่ไดก้  ำหนดให้หน้ีสินทำงกำรเงินใดวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

4.2 สัญญำเช่ำ 

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำ
เช่ำท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ส ำหรับสัญญำ
เช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน บริษทัฯรับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก  
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 (หน่วย: พนับำท) 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,910 
บวก: สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ  8,974 
หกั: สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ  (388) 
 สัญญำท่ีพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร  (3,739) 
 ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (471) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 13,286 

หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 11,988 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 25,274 

อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 1.57 
  
ประกอบดว้ย  
หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวียน 6,361 
หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน 18,913 

 25,274 

5.  นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

ขายสินค้า 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมีกำร
ส่งมอบสินคำ้ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีได้รับหรือคำดว่ำจะได้รับส ำหรับสินคำ้ท่ีได้ส่งมอบ
หลงัจำกหกัส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

รายได้ดอกเบีย้ 

รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินมำคูณกับอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ยกเวน้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีเกิดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตใน
ภำยหลงั ท่ีจะน ำมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน (สุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด
วำ่จะเกิดขึ้น) มำคูณกบัอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

5.3 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก) หรือมูลค่ำ
สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ย
ในกำรผลิต  

 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยประมำณกำรตน้ทุนในกำร
ผลิตสินคำ้นั้นใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ ำเป็นในกำรขำย 

5.4  เกษตรกรรม 

บริษทัฯมีสินทรัพยชี์วภำพเป็นตน้กระถินเทพำ ซ่ึงจะถูกวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย 
มูลค่ำยุติธรรมของตน้กระถินเทพำ ค ำนวณโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต อำ้งอิงจำกรำคำกระถิน
เทพำเม่ือพร้อมตดั หกัประมำณกำรค่ำใชจ่้ำย ณ จุดเก็บเก่ียว ผลก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง
ในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภำพบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถวดัมูลค่ำยุติธรรมไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ สินทรัพยชี์วภำพตอ้งวดัดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือม 
รำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม และในทนัทีท่ีมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยชี์วภำพนั้นสำมำรถวดัได้
อย่ำงน่ำเช่ือถือบริษทัฯจะวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย ผลิตผลทำงกำรเกษตรจะแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของสินคำ้คงเหลือ 

5.5 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ               
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี เส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณดงัน้ี  
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อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 5 - 30 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3, 5, 15 ปี 
ยำนพำหนะ  5 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน ส่วนปรับปรุงท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงและติดตั้ง 

 คำ่เส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

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

5.6 สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ บริษทัฯจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ำ 

 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำ เช่ำ
ระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงพร้อม
ใชง้ำน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ  

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตำม
สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 
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ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำร
ใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

อำคำร 2 - 7 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 2 - 5 ปี 
ยำนพำหนะ 2 - 5 ปี 

หำกควำมเป็นเจ้ำของในสินทรัพยอ์้ำงอิงได้โอนให้กับบริษทัฯเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ี
ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัฯจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำร
ยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำบริษทัฯจะใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ 
บริษทัฯบนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

บริษทัฯคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ
หรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินตำม
สัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
อำยสุัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือก
ซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญำเช่ำระยะส้ันและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยขุองสัญญำเช่ำแลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่  

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรกูย้มืนั้น 

5.8 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลท่ีเกีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำบริษทัฯจะได้รับเงิน
อุดหนุนนั้นและบริษทัฯสำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษทัฯแสดงเงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยแสดงหักจำกมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลในก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยใ์นรูปของค่ำเส่ือมรำคำท่ีลดลง 

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพย์นั้ นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 
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 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

 อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10 ปี 

5.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

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

5.11 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ  วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปลี่ยนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์
ทำงกำรเงินของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
เม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำด
ว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์
แลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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5.13 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

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

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.14 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบันทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแลว้ และมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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5.15 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดต้ำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำก
ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรในอตัรำร้อยละ 20 ส ำหรับกิจกำรท่ีไม่ไดรั้บ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนและไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั บริษทัฯจะรับรู้
สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้  
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กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดั
มูลค่ำในภำยหลงัด ้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงิน
สดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำ ทั้ งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในงบก ำไรขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคำ้ 
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงบริษทัฯไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย 

เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยไดอ่ื้นในงบก ำไรขำดทุน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

บริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และ
จดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใช้
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดั
จ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดั
จ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้่ำจะไม่มี
กำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น   

บริษทัฯตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือได้มีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

บริษทัฯรับรู้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีบริษทัฯคำดวำ่จะไดรั้บช ำระ และคิดลด
ดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ  

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
บริษทัฯวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดขึ้นใน 
12 เดือนขำ้งหน้ำ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญันับตั้งแต่กำร
รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก บริษทัฯวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

บริษทัฯพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงด้ำนเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญั เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกว่ำ 30 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรผิดสัญญำ เม่ือมีกำรค้ำงช ำระกำร
จ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วนั อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี บริษทัฯอำจพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
นั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนัยส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ โดยพิจำรณำจำกขอ้มูล
ภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  

บริษทัฯใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำ
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงทำงดำ้น
เครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหน้ีกำรคำ้ 
โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไป
ในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป  

กำรหักกลบของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

ลูกหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี 

เงินลงทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพย์
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

มูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำร
สุดทำ้ยของปี ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคม
ตลำดตรำสำรหน้ีไทย มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.17 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพนิิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

สัญญำเช่ำ 

การก าหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริษทัฯมีควำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดยค ำนึงถึง
ขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจทำงเศรษฐกิจส ำหรับบริษทัฯในกำรใช้
หรือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ ยืมส่วนเพ่ิม 

บริษทัฯไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน
กำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอัตรำ
ดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีบริษทัฯจะตอ้งจ่ำยในกำรกู้ยืมเงินท่ีจ ำเป็นเพื่อให้ได้มำซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกล้เคียงกับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ในสภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ีคลำ้ยคลึง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง  
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ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกัน เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดขึ้นจริงใน
อนำคต 

 ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ
ผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดจำกสินคำ้ท่ีเคล่ือนไหวช้ำหรือเส่ือมคุณภำพ รวมถึงผลกระทบจำกรำคำตลำดท่ี
ลดลงของสินคำ้คงเหลือ 

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น  

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษี
ท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำม
เกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2563 2562 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัใหญ่    
เงินปันผลจ่ำย 104,550,000 178,500,000 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ซ้ือสินคำ้  15,744,573 - รำคำตลำด 

ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯกับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด 
ดงัน้ี 

  (หน่วย: บำท) 
 2563 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 17)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 399,228 - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 399,228 - 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 26,018,840 28,199,638 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,398,636 276,621 

รวม 27,417,476 28,476,259 
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8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด  

(หน่วย: บำท) 
 2563 2562 
เงินสด 34,562 44,872 
เงินฝำกธนำคำร 26,467,632 25,395,982 
รวม 26,502,194 25,440,854 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึง 0.125 ต่อปี (2562:              
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.35 ต่อปี) 

9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: บำท) 
 2563 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 169,914,750 191,252,891 
ลูกหน้ีอ่ืน 9,164,119 8,544,040 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน - 500,474 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 173 7,963 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 179,079,042 200,305,368 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 169.9 ลำ้นบำท (2562: 191.3 ลำ้นบำท) 
เป็นลูกหน้ีกำรคำ้ท่ียงัไม่ครบก ำหนดช ำระ  

10. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: บำท) 
 2563 2562 

สินคำ้ส ำเร็จรูป  10,851,103 76,134,017 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 14,712,284 14,197,796 
วตัถุดิบ  76,792,004 320,009,247 
วสัดุส้ินเปลือง 22,200,900 14,145,808 

รวม 124,556,291 424,486,868 

11. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือสินค้ำ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับริษทัในประเทศ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักำรซ้ือกำกน ้ ำตำลตำม
สัญญำซ้ือกำกน ้ ำตำล เพื่อให้เป็นไปตำมเง่ือนไขในสัญญำดังกล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯได้
จ่ำยเงินล่วงหนำ้ค่ำซ้ือกำกน ้ำตำลเป็นจ ำนวน 181.2 ลำ้นบำท (2562: 602.6 ลำ้นบำท)  
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12.  สินทรัพย์ชีวภำพ 

     (หน่วย: บำท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,957,439 

เพิ่มขึ้นจำกตน้ทุนกำรปลูก 4,501,242 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 6,458,681 

13. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บำท) 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ 
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง

และติดตั้ง รวม 
รำคำทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 296,177,046 481,429,906 2,643,553,440 21,866,624 30,747,217 361,694,899 3,835,469,132 
ซ้ือเพิ่ม 10,723,200 5,677,263 13,141,943 2,762,347 14,561,437 189,839,329 236,705,519 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (9,368,703) - (9,368,703) 
โอนเขำ้(ออก) 153,000 75,685,869 50,429,606 - - (126,268,475) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 307,053,246 562,793,038 2,707,124,989 24,628,971 35,939,951 425,265,753 4,062,805,948 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏบิตัิ
เป็นคร้ังแรก - - - (272,000) (19,819,240) - (20,091,240) 

ซ้ือเพิ่ม 130,000 2,374,510 11,621,997 1,583,683 345,245 122,871,699 138,927,134 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (4,947,000) - (4,947,000) 
โอนเขำ้(ออก) - 907,112 41,659,610 - 4,947,000 (42,566,722) 4,947,000 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 307,183,246 566,074,660 2,760,406,596 25,940,654 16,465,956 505,570,730 4,181,641,842 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 101,463,757 933,671,959 18,435,730 25,833,729 - 1,079,405,175 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 24,585,549 136,479,373 1,774,291 3,458,637 - 166,297,850 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (8,915,222) - (8,915,222) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 126,049,306 1,070,151,332 20,210,021 20,377,144 - 1,236,787,803 
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏบิตัิ
เป็นคร้ังแรก - - - (126,982) (7,022,896) - (7,149,878) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 26,514,065 138,600,069 1,767,236 674,258 - 167,555,628 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - - (4,375,046) - (4,375,046) 
โอนเขำ้ - - - - 4,375,046 - 4,375,046 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 152,563,371 1,208,751,401 21,850,275 14,028,506 - 1,397,193,553 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 307,053,246 436,743,732 1,636,973,657 4,418,950 15,562,807 425,265,753 2,826,018,145 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 307,183,246 413,511,289 1,551,655,195 4,090,379 2,437,450 505,570,730 2,784,448,289 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2562 (จ ำนวน 162 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 166,297,850 
2563 (จ ำนวน 162 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) 167,555,628 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของโรงงำนระเหยน ้ ำกำกส่ำระหว่ำงก่อสร้ำงจ ำนวน 381.8 
ลำ้นบำท (2562: 374.4 ลำ้นบำท) ซ่ึงบริษทัฯไดใ้ช้เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง
โรงงำนดังกล่ำว ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษทัฯได้รวมต้นทุนกำรกู้ยืมเข้ำเป็นรำคำทุนของโรงงำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงจ ำนวน 7.3 ลำ้นบำท (2562: 11.4 ลำ้นบำท) โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งขึ้นเป็นทุนในอตัรำร้อยละ 2.3 
ถึง 3.1 ต่อปี (2562: ร้อยละ 3.1 ถึง 3.8 ต่อปี) 

บริษทัฯไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนและเคร่ืองจกัร ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2563 จ ำนวนประมำณ 1,414.0 ลำ้นบำท (2562: 1,513.7 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยำว
และวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชย ์ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 16 และ 18 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เคร่ืองใชส้ ำนกังำนและยำนพำหนะจ ำนวนหน่ึง
ซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 288.9 ลำ้นบำท (2562: 108.1 ลำ้นบำท) 

14. สัญญำเช่ำ 

 บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ำ  

บริษทัฯท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ โดยมีอำยสุัญญำระหวำ่ง 2 - 7 ปี  

14.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้  

รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 

อำคำร 
เคร่ืองจกัร 
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 11,527,240 791,737 145,019 13,763,084 26,227,080 
เพ่ิมขึ้น - - 200,000 6,150,000 6,350,000 
โอนออก - - - (571,954) (571,954) 
ปรับปรุงจำกกำรประเมินใหม่ 9,141,197 - - - 9,141,197 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (2,921,129) (172,836) (81,250) (4,664,537) (7,839,752) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 17,747,308 618,901 263,769 14,676,593  33,306,571 
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14.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ  

 (หน่วย: บำท) 
 2563 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 34,996,549 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (1,538,100) 
รวม 33,458,449 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (7,244,230) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 26,214,219 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมำยเหตุ 32 
ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง  

รำยกำรเปล่ียนแปลงของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

         (หน่วย: บำท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 25,274,159 
บวก: เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี 6,350,000 
          กำรเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ีย 575,671 
          ปรับปรุงจำกกำรประเมินใหม่ 9,141,197 
หกั: ช ำระค่ำเช่ำระหวำ่งปี (7,882,578) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 33,458,449 

14.3 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 7,839,752 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 575,671 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะสั้น 1,567,424 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 88,462 
คำ่ใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบักำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปร 65,340 
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14.4 อ่ืน ๆ   

บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จ ำนวน 9.6 ลำ้น
บำท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้น สัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำและค่ำเช่ำ
ผนัแปร 

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 
2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2563 2562 
รำคำทุน 9,440,046 9,332,046 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (8,193,914) (7,325,877) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  1,246,132 2,006,169 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2563 2562 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 2,006,169 2,662,311 
ซ้ือเพิ่ม 108,000 215,060 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี (868,037) (871,202) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 1,246,132 2,006,169 
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16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 (หน่วย: บำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)   
 2563 2562 2563 2562 
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 2.67 - 2.75 2.75 - 2.95 588,405,250 943,222,000 
ทรัสตรี์ซีท 2.24 - 2.68 2.53 - 2.73 326,924,531 448,071,739 
รวม   915,329,781 1,391,293,739 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะสั้นส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 1,391,293,739 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่มระหวำ่งปี  2,433,560,310 
หกั: จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งปี (2,909,524,268) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 915,329,781 

วงเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัฯ ค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดิน พร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
บำงส่วน และเคร่ืองจกัรของบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 13 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะสั้นตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจ ำนวนเงิน 
1,144.7 ลำ้นบำท (2562: 668.7 ลำ้นบำท) 

17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: บำท) 
 2563 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 399,228 - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 104,807,151 124,476,898 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  16,538,773 35,280,709 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   3,110,941 1,262,955 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 124,856,093 161,020,562 
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18. เงินกู้ยืมระยะยำว 

    (หน่วย: บำท) 
ล ำดบั วงเงิน อตัรำดอกเบ้ีย    ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
ท่ี (ลำ้นบำท)  (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 2563 2562 
1 418.0 3M THBFIX + 

1.95 
เงินกูยื้มน้ีมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 6 ปี ช ำระ
คืนเงินตน้งวดแรกในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ
เดือนท่ี 18 นับจำกวันเบิกเงินกู้งวดแรก     
(8 มิถุนำยน 2561) โดยช ำระคืนเงินตน้เป็น
รำยงวดทุก 6 เดือน จ ำนวน 10 งวด งวดท่ี
หน่ึงถึงเก้ำช ำระงวดละ 42 ล้ำนบำท และ
งวดท่ีสิบช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด และจ่ำย
ดอกเบ้ียทุก ๆ 3 เดือน 280,502,512 364,413,762 

2 300.0 3M THBFIX + 
1.95 

เงินกูยื้มน้ีมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 5 ปี ช ำระ
คืนเงินตน้งวดแรกในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ
เดือน ท่ี  6 นับจำกวัน เบิกเงินกู้งวดแรก       
(15 พฤศจิกำยน 2561) โดยช ำระคืนเงินตน้
เป็นรำยงวดทุก 6 เดือน จ ำนวน 10 งวด  
โดยช ำระงวดละ 30 ล้ำนบำท และจ่ำย
ดอกเบ้ียทุก ๆ 3 เดือน 179,778,915 239,701,915 

รวม    460,281,427 604,115,677 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    (143,834,250) (143,834,250) 

เงินกูย้ืมระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี    316,447,177 460,281,427 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บำท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 604,115,677 
บวก: ตดัจ ำหน่ำยตน้ทุนเงินกูย้มืระหวำ่งปี 165,750 

หกั: ช ำระคืนระหวำ่งปี (144,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 460,281,427 
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เงินกูย้ืมระยะยำวดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วน และเคร่ืองจกัรของ
บริษทัฯตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 13  

ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืมดงักล่ำว บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ 
เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีให้เป็นไป
ตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทฯสำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขเร่ืองกำรด ำรงอัตรำส่วนทำง
กำรเงินตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเงินกูย้มืระยะยำวได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัไม่ไดเ้บิกใช้เป็นจ ำนวนเงิน 
11.2 ลำ้นบำท (2562: 11.2 ลำ้นบำท) 

19. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2563 2562 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 5,559,306 5,525,286 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:    
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,638,949 629,848 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 117,905 103,707 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 611,810 

ส่วนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

  

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 349 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นกำรเงิน 705,320 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์  2,179,752 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี - (1,311,345) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 10,201,581 5,559,306 

   
ส ำรองผลประโยชน์ของพนักงำน   
หมุนเวียน 3,126,143 57,096 
ไม่หมุนเวียน 7,075,438 5,502,210 

 10,201,581 5,559,306 
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 ในปี 2563 บริษทัฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ขำ้งหน้ำเป็นจ ำนวน
ประมำณ 3.1 ลำ้นบำท (2562: 0.1 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 12 ปี (2562: 10 ปี และ 14 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2563 2562 

อตัรำคิดลด 1.64 2.4, 2.9 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  5.0, 6.0 5.0, 6.0 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 2.9 - 34.4 2.9 - 34.4 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (372,280) 402,982 
   
 เพิ่มขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  774,651 (678,451) 
   
 เพิ่มขึ้น 20.0% ลดลง 20.0% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (1,564,627) 2,272,723 

 

 (หน่วย: บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัรำคิดลด (216,757) 234,640 
   
 เพิ่มขึ้น 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  562,139 (485,636) 
   
 เพิม่ขึ้น 20.0% ลดลง 20.0% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (1,073,801) 1,605,313 
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20. ส ำรองตำมกฎหมำย 

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

21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บำท) 
 2563 2562 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,781,576,117 1,627,633,285 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิต 45,857,053 (54,370,854) 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 176,226,373 167,169,052 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 106,511,253 111,866,536 
ค่ำไฟฟ้ำและเช้ือเพลิง 90,344,742 80,198,625 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 23,942,473 23,793,226 
ค่ำจดัจ ำหน่ำย 15,731,114 21,112,183 

22. ค่ำเสียหำยจำกอุทกภัย 

ในเดือนตุลำคม 2560 ไดเ้กิดอุทกภยัท ำให้คนับ่อเก็บกกัน ้ ำกำกส่ำจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอลท่ีบ ำบดั
แลว้บำงส่วนช ำรุดพงัทลำย ส่งผลใหน้ ้ำกำกส่ำไหลเขำ้สู่พื้นท่ีชุมชนและพื้นท่ีเกษตรกรรมขำ้งเคียง มีผลให้
บริษทัฯตอ้งช ำระค่ำควำมเสียหำย และกระทรวงอุตสำหกรรมมีค ำสั่งให้หยุดกำรผลิตเอทำนอลชัว่ครำว 
เพื่อแกไ้ขปัญหำบ่อบ ำบดัน ้ ำเสียให้กลบัมำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ทั้งน้ีบริษทัฯไดส้ ำรวจควำมเสียหำยจำก
ผลของอุทกภยัท่ีเกิดขึ้น และบนัทึกค่ำเสียหำยท่ีเกิดขึ้นเป็นจ ำนวน 73.3 ลำ้นบำท และจ ำนวน 2.3 ลำ้นบำท 
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี 2560 และ 2561 ตำมล ำดบั  

อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯไดท้ ำกรมธรรม์ประกนัภยัคุม้ครองควำมเสียหำยไว ้50 ลำ้นบำทต่ออุบติัเหตุแต่ละ
คร้ังและได้เรียกร้องเงินชดเชยควำมเสียหำยจำกบริษทัรับประกันตำมกรมธรรม์ประกันภัยท่ีท ำไว ้โดย
บริษทัรับประกนัตกลงช ำระเงินชดเชยควำมเสียหำยให้บริษทัฯจ ำนวน 40 ลำ้นบำท ดงันั้น บริษทัฯจึงรับรู้
เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี 2562 และบริษทัฯไดรั้บเงินชดเชย
ค่ำควำมเสียหำยดงักล่ำวทั้งจ ำนวนจำกบริษทัรับประกนัแลว้ในเดือนตุลำคม 2562 
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23. ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2563 2562 
ภำษีเงินได้ปัจจบุัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี - 16,058,549 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 7,248,839 - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและ
กำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,179,549) 55,642 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 6,069,290 16,114,191 

 จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ี เก่ียวข้องกับส่วนประกอบของงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

                                                                     (หน่วย: บำท) 
 2563 2562 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร

ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (577,084) - 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: บำท) 
 2563 2562 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 76,242,687 529,739,058 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 15,248,537 105,947,812 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 7,248,839 - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   

กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหตุ 24) (18,043,492) (75,150,614) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 1,486,927 744,435 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึ้น (727,162) (16,316,628) 
อ่ืน ๆ 855,641 889,186 

รวม (16,428,086) (89,833,621) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 6,062,290 16,114,191 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2563 2562 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   

เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  5,110,906  5,256,122 
กำรบนัทึกสัญญำเช่ำกำรเงิน - 1,207,023 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  2,010,189  - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน   343,402 174,619 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 1,415,087 915,923 
ผลขำดทุนทำงภำษีเงินได ้ 1,082,472 - 

รวม 9,962,056 7,553,687 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี   
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - เคร่ืองจกัร 3,421,318 3,421,318 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - สินทรัพยส์ัญญำเช่ำกำรเงิน - 1,154,803 
คำ่เส่ือมรำคำสะสม - สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,806,539 - 

รวม 5,227,857 4,576,121 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 4,734,199 2,977,566 
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24. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 บริษัทฯได้รับสิทธิพิ เศษตำมพระรำชบัญญัติส่งเส ริมกำรลงทุน  พ .ศ . 2520 โดยกำรอนุมัติของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนดงัน้ี  

บตัรส่งเสริมเลขท่ี 2078(9)/2551 62-0394-1-04-1-0 
ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกำยน 2551 22 เมษำยน 2562 

1. เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตเอทำนอล 
(99.5%) 

ผลิตแอลกอฮอล์
บริสุทธ์ิ 

2. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ   
2.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีไดจ้ำกกำร

ประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริม (นับแต่วันท่ีเร่ิมมี
รำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) และไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
น ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้
ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

8 ปี  
(หมดอำยใุนวนัท่ี  
1 เมษำยน 2563) 

 

3 ปี หรือ                 
ไม่เกินร้อยละ 50 
ของมูลค่ำเงินลงทุน 
(จะหมดอำยใุนวนัท่ี 
22 เมษำยน 2565) 

2.2 ไดรั้บอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำง
ได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้น
ภำยหลงัระยะเวลำไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (นับแต่
วนัพน้ก ำหนดเวลำตำมขอ้ 2.1) 

5 ปี 5 ปี 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบ วสัดุจ ำเป็นและของท่ี
ใชใ้นกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก นบัจำกวนัท่ีน ำเขำ้คร้ังแรก 

1 ปี - 

3. วนัเร่ิมมีรำยได ้
 

2 เมษำยน 2555 23 เมษำยน 2562 

 ทั้งน้ีบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 
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 รำยไดข้องบริษทัฯเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ โดยจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
และไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บำท) 
 2563 2562 
รำยไดจ้ำกกำรขำย   
   กิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม 1,321,470,986 2,242,168,703 
   กิจกำรท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม 1,084,520,098 291,832,877 
รวม 2,405,991,084 2,534,001,580 

25. ก ำไรต่อหุ้น        

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

26. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้น
กำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วน
งำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภณัฑ์ซ่ึงบริษทัฯรับรู้รำยได ้ณ เวลำใด
เวลำหน่ึง ในปี 2562 บริษัทฯได้เพิ่มส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำน ซ่ึงได้แก่ส่วนงำนสำรปรับปรุงดิน 
อยำ่งไรก็ตำม กำรด ำเนินงำนของส่วนงำนดงักล่ำวในปีปัจจุบนัมีจ ำนวนไม่เป็นสำระส ำคญั 

ในปี 2563 บริษทัฯมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,150 ลำ้นบำท 904 ลำ้นบำท 
และ 157 ลำ้นบำท (ปี 2562: มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 3 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,139 ลำ้นบำท 
734 ลำ้นบำท และ 312 ลำ้นบำท) 

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 2 ถึง 15 
ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่
พนักงำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2563 บริษทัฯรับรู้
เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 3.8 ลำ้นบำท (2562: 3.1 ลำ้นบำท) 
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28. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล          
จ่ำยต่อหุ้น วนัท่ีจ่ำยเงินปันผล 

  (บำท) (บำท)  
2563     
เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                 
9 เมษำยน 2563               

149,999,850 0.150 8 พฤษภำคม 2563 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี     
20 สิงหำคม 2563                

54,999,946 0.055 18 กนัยำยน 2563 

รวม  204,999,796 0.205  

2562     
เงินปันผลส ำหรับก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรท่ีไดรั้บ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนตั้งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎำคม 2561 ถึงวนัท่ี                   
31 ธนัวำคม 2561 

ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 
2562 

150,000,000 0.150 24 พฤษภำคม 2562 

เงินปันผลระหว่ำงกำลส ำหรับก ำไร
จำกกำรด ำเนินงำนของกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ถึง
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี               
15 สิงหำคม 2562         

199,999,980 0.200 13 กนัยำยน 2562 

รวม  349,999,980 0.350  

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

29.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 13.7 ลำ้น
บำท ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโรงงำนระเหยน ้ ำกำกส่ำและโครงกำรก่อสร้ำงอ่ืน ๆ (2562: 16.4 ลำ้นบำท) 
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29.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและสัญญำบริกำร 

ก) บริษทัฯไดท้ ำสัญญำเพื่อเช่ำสินทรัพยอ์ำ้งอิงท่ีมีมูลค่ำต ่ำหรือสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำบริกำร ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำและบริกำรตำมสัญญำดงักล่ำวดงัน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2563 2562 
จ่ำยช ำระ   
ภำยใน 1 ปี 1.9 4.0 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.3 1.0 

ข) บริษทัฯไดท้ ำสัญญำซ้ือไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคตำมสัญญำซ้ือขำยไฟฟ้ำ ซ่ึงสัญญำดงักล่ำวมี
ก ำหนด 1 ปี และสำมำรถต่ออำยุโดยอตัโนมติัครำวละ 1 ปี ซ่ึงอตัรำค่ำซ้ือไฟฟ้ำเป็นไปตำมท่ีระบุใน
สัญญำ 

29.3 กำรค ำ้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน 
5.0 ลำ้นบำท เพื่อค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสัญญำอนุญำตให้ใชก้ระแสไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (2562: 
5.0 ลำ้นบำท) 

30. คดีฟ้องร้อง 

 ในเดือนกนัยำยน 2554 บริษทัแห่งหน่ึงกล่ำวหำว่ำบริษทัฯไม่ปฏิบติัตำมสัญญำซ้ือขำยมนัเส้น โดยขอเรียก
ค่ำเสียหำยจ ำนวน 186.9 ล้ำนบำท บริษัทฯได้ยื่นค ำให้กำรและฟ้องแยง้โดยเรียกค่ำเสียหำยจ ำนวน 82.4        
ลำ้นบำท  คู่ควำมทั้งสองฝ่ำยไดต้่อสู้คดีใน 3 ชั้นศำล คดีไดส้ิ้นสุดเม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2562 โดยศำลฎีกำไดมี้
ค ำพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นตน้และศำลอุทธรณ์ให้บริษทัดงักล่ำวช ำระเงินค่ำซ้ือมนัเส้นท่ีบริษทัฯจ่ำยล่วงหน้ำ
จ ำนวน 6.9 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจำกวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2554 (วนัท่ีฟ้องแยง้) 
จนกวำ่จะช ำระเสร็จส้ิน ปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรบงัคบัคดีตำมค ำพิพำกษำ 

 ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2561 บริษทัฯยื่นฟ้องบริษทัดงักล่ำวต่อศำลลม้ละลำย ซ่ึงศำลลม้ละลำยไดอ่้ำนค ำ
พิพำกษำเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2562 ยกฟ้องเน่ืองจำกบริษทัดงักล่ำวยงัมีสิทธิเรียกร้องอยู่กบัลูกหน้ีรำยหน่ึง
ซ่ึงเป็นหน่วยงำนของรัฐ จึงยงัไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั ซ่ึงบริษทัฯไดท้ ำกำรอำยดัสิทธิเรียกร้องดงักล่ำวไว้
แลว้  

 บริษทัฯไดเ้คยบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำส ำหรับเงินค่ำซ้ือมนัเส้นจ่ำยล่วงหนำ้ท่ีจ่ำยให้กบับริษทัดงักล่ำวไวเ้ต็ม
จ ำนวนแลว้ ต่อมำเม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2562 บริษทัฯไดรั้บช ำระเงินบำงส่วนจ ำนวน 0.2 ลำ้นบำทจำกบริษทั
ดงักล่ำว บริษทัฯบนัทึกเงินจ ำนวนดงักล่ำวเป็นรำยกำรโอนกลบัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำส ำหรับเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำ
ซ้ือสินคำ้ซ่ึงแสดงเป็นรำยไดใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปี 2562 
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31. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

          (หน่วย: บำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนในกองทุนเปิด 1,064,763 1,064,763 1,055,719 1,055,719 

32. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

32.1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคัญของบริษทัฯ ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สินทรัพยท์ำง
กำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ เงิน
กู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยำว บริษัทฯมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกกบัธนำคำร และเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินอ่ืน ๆ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชี ท่ีแสดง
อยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

ลูกหนีก้ารค้า  

 บริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออยำ่งเหมำะสม จึงไม่คำดว่ำ
จะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั  
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 บริษทัฯพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ี
คำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่มลูกคำ้ท่ีมี
รูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นค ำนึงถึงผลของควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ ำหนัก มูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลท่ีมีควำมสมเหตุสมผล
และสำมำรถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรำยงำนเก่ียวกับเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบันและกำร
คำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดยทัว่ไป บริษทัฯจะตดัจ ำหน่ำยลูกหน้ีกำรคำ้ออกจำกบญัชีหำกบริษทัฯ
ไดมี้กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยซ่ึงจะถูกสอบทำนโดยฝ่ำยบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษทัส ำหรับลูกหน้ีรำย
ดงักล่ำว  

  เคร่ืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

 บริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงินตำมนโยบำย
ของบริษทัฯ โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญำท่ีไดรั้บกำรอนุมติัแลว้เท่ำนั้นและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก ำหนดให้กับ
คู่สัญญำแต่ละรำย โดยวงเงินสินเช่ือจะถูกสอบทำนโดยฝ่ำยบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษทัเป็นประจ ำทุกปี
และอำจมีกำรปรับปรุงในระหว่ำงปีขึ้ นอยู่กับควำมเห็นชอบของฝ่ำยบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ                
กำรก ำหนดวงเงินดงักล่ำวเป็นกำรช่วยลดควำมเส่ียงของกำรกระจุกตวัและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีอำจ
เกิดขึ้นจำกผิดนดัช ำระของคู่สัญญำ 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของตรำสำรหน้ีไม่สูงมำกนักเน่ืองจำกคู่สัญญำเป็นธนำคำรท่ีมีอนัดับควำม
น่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตท่ีอยู่ในระดับสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบันจดัอนัดับควำมน่ำเช่ือถือด้ำนเครดิตระหว่ำง
ประเทศ 

ความเส่ียงด้านตลาด 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นตลำดท่ีส ำคญั 2 ประเภท ไดแ้ก่ ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนและควำมเส่ียงจำก
อตัรำดอกเบ้ีย  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯไม่คำดวำ่จะมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัจำกรำยกำรซ้ือขำยเน่ืองจำกรำยกำรส่วนใหญ่
เป็นสกุลเงินบำท  
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำรท่ีมีอตัรำดอกเบ้ีย เงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และเงินกู้ยืมระยะยำว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน
ส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดใน
ปัจจุบนั 

 บริษัทฯบริหำรควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียโดยกำรจัดหำเงินกู้ยืมท่ีมีทั้ งอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีและอัตรำ
ดอกเบ้ียผนัแปรซ่ึงตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกฝ่ำยบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษทัฯ บริษทัฯมีนโยบำย
กำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียโดยกำรติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียอย่ำง
ใกลชิ้ด ติดตำมสถำนกำรณ์เศรษฐกิจ ภำวะตลำดเงินและตลำดทุน และทิศทำงอตัรำดอกเบ้ียท่ีอำจเป็น
สำเหตุของปัจจยัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย หำกพบควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดหรือทิศทำง
ในอนำคตซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด บริษทัฯจะพิจำรณำเขำ้ท ำสัญญำ
แลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเพื่อท่ีจะแลกเปล่ียนควำมแตกต่ำงระหวำ่งดอกเบ้ียตำมอตัรำคงท่ีและดอกเบ้ียตำม
อตัรำผนัแปร ซ่ึงอำ้งอิงจำกมูลค่ำเงินตน้ตำมสัญญำส ำหรับช่วงเวลำท่ีก ำหนดไว ้

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง 
อตัรำ
ดอกเบ้ีย   

 

ภำยใน            
1 ปี 

มำกกว่ำ                        
1ถึง 5 ปี 

มำกกว่ำ         
5 ปี 

ตำมรำคำ
ตลำด 

ไม่มีอตัรำ
ดอกเบ้ีย รวม 

อตัรำดอกเบ้ีย             
ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 24.9 1.6 26.5 0.05 - 0.125 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน - - - - 1.1 1.1 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 179.1 179.1 - 

 - - - 24.9 181.8 206.7  
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เงินกูยื้มระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 915.3 - - - - 915.3 2.24 - 2.75 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 124.9 124.9 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 7.2 23.2 3.1 - - 33.5 0.27 - 5.71 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - - 460.3 - 460.3 3M THBFIX + 1.95 

 922.5 23.2 3.1 460.3 124.9 1,534.0  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 25.3 0.1 25.4 0.10 - 0.35 
เงินลงทุนชัว่ครำว - กองทุนเปิด - - - 1.1 1.1 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 0.5 - - 199.8 200.3 6.87 

 0.5 - 25.3 201.0 226.8  
หนีสิ้นทำงกำรเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,391.3 - - - 1,391.3 2.53 - 2.95 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 161.0 161.0 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 3.0 9.0 - - 12.0 0.27 - 2.46 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - - 604.1 - 604.1 3M THBFIX + 1.95 

 1,394.3 9.0 604.1 161.0 2,168.4  

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ 

 ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีและส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำง
สมเหตุสมผลของอัตรำดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 
 เพิ่มขึ้น/ 

ลดลง 
ผลกระทบต่อ 
ก ำไรก่อนภำษี 

ผลกระทบต่อ 
ส่วนของผูถื้อหุ้น  

(ร้อยละต่อปี) (พนับำท) (พนับำท) 
เงินกูย้มืสกุลเงินบำท +0.5 (2,301) (1,841) 
 -0.5 2,301 1,841 
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ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง  

 บริษทัฯมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมจำกสถำบนั
กำรเงินและสัญญำเช่ำ บริษทัฯมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องซ่ึงตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบ
จำกฝ่ำยบริหำรหรือคณะกรรมกำรบริษทัฯเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบริษทัฯมีกระแสเงินสดในอนำคตเพียงพอต่อกำร
ด ำเนินงำน โดยใช้กำรจัดท ำประมำณกำรกระแสเงินสดซ่ึงรำยงำนเหล่ำน้ีจะถูกใช้ในกำรติดตำมและ
ควบคุมควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง และกำรก ำหนดอตัรำส่วนสภำพคล่องให้อยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม พร้อม
ทั้งไดมี้กำรก ำกับดูแลและติดตำมปริมำณกระแสเงินสุทธิในแต่ละช่วงเวลำเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำบริษทัฯ
สำมำรถจดักำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่องไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 รำยละเอียดกำรครบก ำหนดช ำระของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ี
เป็นตรำสำรอนุพนัธ์ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ซ่ึงพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำท่ียงั
ไม่คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 
 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มำกกว่ำ  
5 ปี รวม 

รำยกำรที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์      
เงินกูย้ืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงินอื่น  915,330 - - 915,330 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  124,856 - - 124,856 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ  7,816 24,082 3,098 34,996 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  144,000 316,807 - 460,807 

รวมรำยกำรท่ีไม่ใช่ตรำสำรอนุพนัธ์  1,192,002 340,889 3,098 1,535,989 

32.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำ
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  

33. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส ำคัญของบริษัทฯคือกำรจัดให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ี
เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.87:1 (2562: 1.1:1)  

34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2564 


