บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
31 ธันวำคม 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนินงำนและกระแส
เงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควร
ในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
บริ ษทั ฯตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุในข้อกำหนด
นั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้
บริ ษทั ฯมีรำยได้หลักมำจำกธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอล โดยบริ ษทั ฯรับรู ้รำยได้ตำมรำคำที่ระบุในสัญญำเมื่อ
บริ ษทั ฯได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำ กล่ำวคือ เมื่อมีกำรส่ งมอบสิ นค้ำ รำคำขำยตำมสัญญำดังกล่ำว
เป็ นรำคำตลำดปรับด้วยปัจจัยอื่น ๆ รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำถือเป็ นรำยกำรบัญชีที่สำคัญ เนื่องจำกจำนวนที่
บันทึกบัญชีมีสำระสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขำดทุนของบริ ษทั ฯ นอกจำกนี้กำรกำหนดรำคำขำย
ยังขึ้นกับควำมผันผวนของรำคำตลำดและควำมต้องกำรใช้ในปัจจุบนั ด้วยเหตุน้ ี ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญเป็ น
พิเศษต่อกำรรับรู ้รำยได้ของบริ ษทั ฯ
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ของบริ ษทั ฯโดยกำรประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำง
มำสุ่มทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่บริ ษทั ฯออกแบบไว้ สุ่มตัวอย่ำงสัญญำขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้
ว่ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำขำยของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ของบริ ษทั ฯ
สุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี สอบทำนใบลด
หนี้ที่บริ ษทั ฯออกภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี วิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อย
(Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี โดยเฉพำะ
รำยกำรบัญชีที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
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ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่
หรื อปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯตำมที่กล่ำวข้ำงต้น และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มีกำร
ดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดำเนิ นงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ ดว้ ย
•

•

•

•

•

ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำกกำร
ทุจริ ตจะสูงกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอม
แปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำร
แทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ
ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สั งเกตไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำร
เปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

4

ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

พัชรวรรณ คูณะรังษี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6650
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 15 กุมภำพันธ์ 2564

5

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

เงินลงทุนชัว่ คราว - กองทุนเปิ ด

26,502,194

25,440,854

-

1,055,719

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

9

179,079,042

200,305,368

สิ นค้าคงเหลือ

10

124,556,291

424,486,868

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า

11

181,176,238

602,561,591

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั

5,153,084

-

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

1,064,763

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9,482,078

49,052,522

527,013,690

1,302,902,922

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ชีวภาพ

12

6,458,681

1,957,439

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

2,784,448,289

2,826,018,145

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

14

33,306,571

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

15

1,246,132

2,006,169

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

23

4,734,199

2,977,566

768,760

768,760

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2,830,962,632

2,833,728,079

รวมสิ นทรัพย์

3,357,976,322

4,136,631,001

สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

16

915,329,781

1,391,293,739

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

7, 17

124,856,093

161,020,562

-

3,008,443

ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

14

7,244,230

-

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

18

143,834,250

143,834,250

-

1,769,824

3,126,143

57,096

15,156,118

25,055,844

1,209,546,615

1,726,039,758

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
สารองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

19

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

-

8,979,997

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

14

26,214,219

-

เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

18

316,447,177

460,281,427

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

19

7,075,438

5,502,210

349,736,834

474,763,634

1,559,283,449

2,200,803,392

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

188,795,985

188,795,985

556,451

556,451

100,000,000

100,000,000

จัดสรรแล้ว - สารองทัว่ ไป

192,000,000

192,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

317,340,437

454,475,173

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,798,692,873

1,935,827,609

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,357,976,322

4,136,631,001

-

-

ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,000,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

กรรมการ

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2563

2562

กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้

24

2,405,991,084

2,534,001,580

รายได้อื่น

22

2,613,214

43,099,917

2,408,604,298

2,577,101,497

2,206,705,284

1,924,473,971

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย

15,963,822

21,452,430

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

69,679,318

64,773,742

2,292,348,424

2,010,700,143

116,255,874

566,401,354

รายได้ทางการเงิน

45,734

123,645

ต้นทุนทางการเงิน

(40,058,921)

(36,785,941)

กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้

76,242,687

529,739,058

(6,069,290)

(16,114,191)

70,173,397

513,624,867

(2,885,421)

-

577,084

-

(2,308,337)

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

(2,308,337)

-

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

67,865,060

513,624,867

0.07

0.51

1,000,000,000

1,000,000,000

รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย

21

ต้นทุนขาย

รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรจำกกำรดำเนินงำน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

23

กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

23

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

กำไรต่ อหุ้น

25

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่ วย: บาท)
ทุนเรื อนหุ้น
หมายเหตุ

ส่ วนทุนจากการ

ที่ออกและ

ส่ วนเกินมูลค่า

จ่ายโดยใช้หุ้น

ชาระแล้ว

หุ ้นสามัญ

เป็ นเกณฑ์

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

สารองทัว่ ไป

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

192,000,000

290,850,286

1,772,202,722

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

513,624,867

513,624,867

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

-

513,624,867

513,624,867

-

-

-

-

-

(349,999,980)

(349,999,980)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 วันที่ 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

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

-

70,173,397

70,173,397

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี

-

-

-

-

-

(2,308,337)

(2,308,337)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

-

67,865,060

67,865,060

-

-

-

-

-

(204,999,796)

(204,999,796)

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

192,000,000

317,340,437

1,798,692,873

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

เงินปั นผลจ่าย

เงินปั นผลจ่าย

28

28

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
2563

2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษี

76,242,687

529,739,058

176,263,417

167,169,052

โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า

-

(204,878)

ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั

-

2,493,422

(362,624)

(1,332,500)

(9,044)

(18,892)

1,756,854

1,345,365

รายได้ทางการเงิน

(45,734)

(123,645)

ต้นทุนทางการเงิน

40,050,632

36,769,500

293,896,188

735,836,482

21,218,536

75,588,363

-

7,066,070

สิ นค้าคงเหลือ

299,930,577

(282,879,312)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นค้า

421,385,353

(57,229,131)

39,570,444

(44,719,778)

(21,343,890)

56,388,524

(8,341,718)

3,931,055

-

(1,311,345)

1,046,315,490

492,670,928

53,524

118,355

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

(40,867,219)

(36,589,469)

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(14,171,747)

(36,573,768)

991,330,048

419,626,046

รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนเปิ ด
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิม่ ขึ้น ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย

เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย: บาท)
2563

2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้อต้นกล้าและต้นทุนระหว่างปลูก

(4,501,242)

(1,957,439)

(155,595,699)

(265,704,070)

ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(108,000)

(352,983)

เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์

934,579

1,785,981

(159,270,362)

(266,228,511)

(475,963,958)

216,581,594

-

77,981,495

(144,000,000)

(102,000,000)

(7,882,578)

-

-

(2,756,400)

เงินปั นผลจ่าย

(203,151,810)

(349,954,670)

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

(830,998,346)

(160,147,981)

1,061,340

(6,750,446)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

25,440,854

32,191,300

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี (หมำยเหตุ 8)

26,502,194

25,440,854

2,451,279

19,119,844

-

11,751,940

6,350,000

-

571,954

-

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
การได้มาซึ่งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ภายใต้สัญญาเช่า
โอนสิ นทรัพย์สิทธิ การเช่าเป็ นอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษ ทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัดและได้แปรสภำพเป็ น
บริ ษทั มหำชนจำกัดตำมกฎหมำยไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม 2550 และมี ภูมิลำเนำในประเทศไทย โดยมี บริ ษ ทั
ลำนนำรี ซอร์ สเซส จำกัด (มหำชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั มหำชนที่ จดทะเบี ยนจัดตั้งในประเทศไทยเป็ นบริ ษ ทั ใหญ่
บริ ษทั ฯประกอบกิ จกำรในประเทศไทยโดยมี ธุรกิ จหลักคือกำรผลิ ตและจำหน่ ำยเอทำนอลที่ ใช้เป็ นเชื้ อเพลิง
ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่เลขที่ 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหำนคร
1.2 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์ ก ำรแพร่ ระบำดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนำ 2019 ที่ ปั จจุ บัน ยัง มี ผลกระทบต่อ ธุ รกิ จและ
อุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำซึ่งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
ของกำรดำเนินธุรกิจ ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและประเมินผล
กระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้ สินและหนี้ สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง
ทั้งนี้ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง
2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ตำมข้ อ ก ำหนดในประกำศกรมพั ฒ นำธุ รกิ จกำรค้ ำ ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

1

3

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตี ควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิน
ที่ มี รอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำถื อปฏิ บัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตี ค วำม
มำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลัก ษณะของกระแสเงิน สดตำมสั ญ ญำและแผนธุ รกิ จของกิ จกำร หลัก กำรเกี่ ยวกับ วิธี ก ำร
คำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และ
หลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำง
กำรเงิน
มำตรฐำนกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ

2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุน
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลกระทบสะสมของกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ มำถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดย
ปรั บ ปรุ ง กั บ ก ำไรสะสม ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ ป รั บ ย้อ นหลัง งบกำรเงิ น ปี ก่ อ นที่ แ สดง
เปรี ยบเทียบ
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีแสดงอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4
ข)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบั ญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2564
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังกล่ ำวได้รับ กำรปรั บ ปรุ งหรื อจัดให้ มี ข้ ึน เพื่ อให้ มี
เนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรอธิ บำยให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ปั จจุ บ ัน ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมิ น ผลกระทบที่ อ ำจมี ต่ องบกำรเงิ น ในปี ที่ เริ่ ม น ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ

4.

ผลสะสมจำกกำรเปลีย่ นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่ องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำถือ
ปฏิบัติ
ตำมที่ กล่ำวในหมำยเหตุป ระกอบงบกำรเงินข้อ 3 บริ ษ ทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เครื่ องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิในระหว่ำงปี ปั จจุบนั
โดยบริ ษทั ฯได้เลือกปรั บผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม
2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
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ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี ต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่ องจำกกำรนำ
มำตรฐำนเหล่ำนี้มำถือปฏิบตั ิ แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

31 ธันวำคม 2562
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนชัว่ ครำว - กองทุนเปิ ด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุ ทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
มำตรฐำนกำร
กำรเงินกลุ่ม
รำยงำนทำง
เครื่ องมือทำง
กำรเงิน
กำรเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกรำคม 2563

1,056
-

(1,056)
1,056

-

1,056

2,826,018
-

-

(12,941)
26,227

2,813,077
26,227

-

-

6,361

6,361

3,008

-

(3,008)

-

-

-

18,913

18,913

8,980

-

(8,980)

-
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4.1 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
ก)

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 กำรจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินตำมที่กำหนด
ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 และมูลค่ำตำมหลักกำรบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
มูลค่ำตำม
หลักกำร
บัญชีเดิม

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่
1 มกรำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อนื่
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน

ข)

25,441
200,305
1,056
226,802

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9
มูลค่ำ
มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน ยุติธรรมผ่ำน
กำไรหรื อ กำไรขำดทุน
รำคำทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น ตัดจำหน่ำย
รวม

1,056
1,056

-

25,441
200,305
225,746

25,441
200,305
1,056
226,802

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริ ษทั ฯไม่ได้กำหนดให้หนี้ สินทำงกำรเงินใดวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน

4.2 สัญญำเช่ ำ
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก บริ ษทั ฯรับรู ้หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
สำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนด้วยมูลค่ำปัจจุบนั ของเงินจ่ำยชำระตำมสัญญำ
เช่ำที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 สำหรับสัญญำ
เช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำเงินทุน บริ ษทั ฯรับรู ้มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตำมสัญญำ
เช่ำด้วยมูลค่ำตำมบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
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ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
บวก: สิ ทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ
หัก: สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำที่สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
สัญญำที่พิจำรณำเป็ นสัญญำบริ กำร
ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่ วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (ร้อยละต่อปี )
ประกอบด้วย
หนี้สินสัญญำเช่ำหมุนเวียน
หนี้สินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน

5.

(หน่วย: พันบำท)
8,910
8,974
(388)
(3,739)
(471)
13,286
11,988
25,274
1.57

6,361
18,913
25,274

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

5.1 กำรรับรู้ รำยได้และค่ำใช้ จ่ำย
ขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมีกำร
ส่ งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รั บสำหรับสิ นค้ำที่ ได้ส่งมอบ
หลังจำกหักส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
รายได้ ดอกเบีย้
รำยได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยจะนำมูลค่ำตำมบัญชีข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินมำคูณกับอัตรำดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ยกเว้นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ เกิ ดกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตใน
ภำยหลัง ที่จะนำมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน (สุ ทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำด
ว่ำจะเกิดขึ้น) มำคูณกับอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ ยจำกหนี้ สิ นทำงกำรเงินที่ วดั มู ลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำยคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่
แท้จริ งและรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
6

5.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้ม ำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้
5.3 สินค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรื อมูลค่ำ
สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำวประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ย
ในกำรผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรื อมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
มูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุรกิจหักด้วยประมำณกำรต้นทุนในกำร
ผลิตสิ นค้ำนั้นให้เสร็ จและต้นทุนที่จำเป็ นในกำรขำย
5.4 เกษตรกรรม
บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ชีวภำพเป็ นต้นกระถินเทพำ ซึ่ งจะถูกวัดมูลค่ ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย
มูลค่ำยุติธรรมของต้นกระถินเทพำ คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต อ้ำงอิงจำกรำคำกระถิน
เทพำเมื่อพร้อมตัด หักประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ณ จุดเก็บเกี่ยว ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภำพบันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ในกรณี ที่ไม่สำมำรถวัดมูลค่ำยุติธรรมได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ สิ น ทรัพย์ชีวภำพต้องวัดด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อม
รำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม และในทันทีที่มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ชีวภำพนั้นสำมำรถวัดได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือบริ ษทั ฯจะวัด มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย ผลิตผลทำงกำรเกษตรจะแสดง
เป็ นส่วนหนึ่งของสิ นค้ำคงเหลือ
5.5 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมู ลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุป กรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุป กรณ์ ค ำนวณจำกรำคำทุ นของสิ นทรัพ ย์โดยวิธี เส้ นตรงตำมอำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
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อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

5 - 30
5 - 30
3, 5, 15
5

ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุ งที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและติดตั้ง
ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรที่ดิ น อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำก
กำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรั พย์น้ ันออกจำก
บัญชี
5.6 สัญญำเช่ ำ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำเช่ำ บริ ษทั ฯจะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
โดยสัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเมื่อสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิ ในกำรควบคุมกำรใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ ำ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
บริ ษทั ฯใช้วิธีกำรบัญชีเดียวสำหรับกำรรับรู ้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เว้นแต่สัญญำเช่ำ
ระยะสั้นและสัญญำเช่ำที่สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อำ้ งอิงพร้อม
ใช้งำน) บริ ษทั ฯบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ซ่ ึงแสดงสิ ทธิในกำรใช้สินทรัพย์อำ้ งอิงและหนี้ สินตำมสัญญำ
เช่ำตำมกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ประกอบด้วย
จำนวนเงินของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ำย
ชำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ สัญญำเช่ ำเริ่ มมี ผลหรื อก่อนวันที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมี ผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตำม
สัญญำเช่ำที่ได้รับ
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ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรื ออำยุกำร
ให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ ดังนี้
อำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

2-7
5
2-5
2-5

ปี
ปี
ปี
ปี

หำกควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรัพย์อ้ำงอิงได้โอนให้กับ บริ ษ ทั ฯเมื่ อสิ้ นสุ ดอำยุสั ญญำเช่ ำหรื อรำคำทุ นของ
สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ ำวได้ รวมถึ ง กำรใช้ สิ ท ธิ เลื อ กซื้ อ ค่ ำเสื่ อมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุ ก ำรให้ ป ระโยชน์
โดยประมำณของสิ นทรัพย์
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงที่ หักด้วยสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผันแปรที่
ขึ้นอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรำ จำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิ
ของสิ ทธิ เลือกซื้ อซึ่งมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่บริ ษทั ฯจะใช้สิทธิ น้ นั และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำร
ยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อกำหนดของสัญญำเช่ ำแสดงให้เห็นว่ำบริ ษทั ฯจะใช้สิทธิ ในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเช่ำผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรำเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เหตุกำรณ์หรื อเงื่อนไขซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยชำระนั้นได้เกิดขึ้น
บริ ษทั ฯคิดลดมูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำ
หรื ออัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ฯ หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สิน
ตำมสั ญ ญำเช่ ำจะเพิ่ ม ขึ้ นจำกดอกเบี้ ยของหนี้ สิ น ตำมสัญ ญำเช่ ำและลดลงจำกกำรจ่ ำยช ำระหนี้ สิ นตำม
สัญญำเช่ำ นอกจำกนี้ มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
อำยุสัญญำเช่ำ กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิ ทธิเลือก
ซื้อสิ นทรัพย์อำ้ งอิง
สัญญำเช่ ำระยะสั้ นและสั ญญำเช่ ำซึ่งสิ นทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ ำต่ำ
สัญ ญำเช่ ำที่ มี อำยุสั ญ ญำเช่ ำ 12 เดื อนหรื อน้อยกว่ำนับ ตั้งแต่ วนั ที่ สั ญ ญำเช่ ำเริ่ ม มี ผ ล หรื อสั ญ ญำเช่ ำซึ่ ง
สิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมู ลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสั ญญำเช่ำแล้วแต่มู ลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อม
รำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื ออำยุของสัญญำเช่ำแล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
5.7 ต้ นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรื อกำรผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุน กำรกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
5.8 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลที่เกีย่ วข้ องกับสินทรัพย์
เงินอุดหนุ นจำกรัฐบำลจะถูก รับ รู ้เมื่ อบริ ษ ทั ฯมี ควำมเชื่ อมั่น อย่ำงสมเหตุส มผลว่ำบริ ษ ทั ฯจะได้รับเงิน
อุดหนุ นนั้นและบริ ษ ทั ฯสำมำรถปฏิ บ ัติตำมเงื่อนไขของเงินอุด หนุ นได้ บริ ษ ทั ฯแสดงเงิน อุดหนุ นจำก
รัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยแสดงหักจำกมูลค่ำของสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และจะรับรู ้เงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลในกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่ำเสื่ อมรำคำที่ลดลง
5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ัท ฯตัดจำหน่ ำยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัวตนที่ มี อ ำยุก ำรให้ประโยชน์ จำกัด อย่ำงมี ระบบตลอดอำยุก ำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่ำ
สิ น ทรั พ ย์น้ ัน เกิ ดกำรด้อยค่ ำ บริ ษ ัท ฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและวิธี ก ำรตัดจำหน่ ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

อำยุกำรให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี

5.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
5.11 เงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำเป็ นเงิ น บำทโดยใช้อัต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เกิ ด รำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
5.12 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ ทไี่ ม่ใช่ สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
ทุ กวันสิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษ ทั ฯจะท ำกำรประเมิ นกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพ ย์ที่ ไ ม่ใช่ สิ น ทรัพ ย์
ทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯหำกมีขอ้ บ่งชี้ว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำที่คำด
ว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรั พย์
แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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5.13 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ ละ
หน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิ น ภำระ
ผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนบริ กำรในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จำนวนในกำไรหรื อขำดทุนทันทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรื อลดขนำด
โครงกำร หรื อเมื่อกิจกำรรับรู ้ตน้ ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
5.14 ประมำณกำรหนีส้ ิน
บริ ษ ทั ฯจะบันทึ กประมำณกำรหนี้ สิ นไว้ในบัญชี เมื่ อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุ กำรณ์ ในอดี ตได้
เกิ ดขึ้นแล้ว และมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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5.15 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ตำมจำนวนที่คำดว่ำ จะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยคำนวณจำก
กำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรในอัตรำร้อยละ 20 สำหรับกิจกำรที่ไม่ได้รับ
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำ
ภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ทั ฯรั บรู ้ หนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษีทุ กรำยกำร แต่รับ รู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริ ษทั ฯจะไม่มีกำไรทำง
ภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
5.16 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
บริ ษทั ฯรับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรทำ
รำยกำรเฉพำะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุ น
อย่ำงไรก็ตำม สำหรับลูกหนี้ กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนัย สำคัญ บริ ษทั ฯจะรับรู ้
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชีเรื่ องกำรรับรู ้รำยได้
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กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ ำของสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
บริ ษ ทั ฯจัดประเภทสิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ณ วันที่ รับ รู ้ รำยกำรเริ่ ม แรก เป็ นสิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิน ที่ ว ดั
มูล ค่ำ ในภำยหลัง ด้ว ยรำคำทุน ตัดจำหน่ ำย สิ น ทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน ที ่ ว ดั มูล ค่ำ ในภำยหลัง ด้วยมู ล ค่ ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ วดั มูลค่ำ ในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรื อขำดทุ น โดยพิ จำรณำจำกแผนธุ รกิจของกิ จกำรในกำรจัด กำรสิ นทรัพ ย์ทำงกำรเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
บริ ษทั ฯวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุ นตัดจำหน่ำย เมื่อบริ ษทั ฯถือครองสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
นั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงิน
สดที่เป็ นกำรรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่ำนั้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำววัดมูลค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ ำ ทั้ง นี้ ผลก ำไรและขำดทุ น ที่ เกิ ดขึ้ น จำกกำรตัดรำยกำร กำรเปลี่ ย นแปลง หรื อกำรด้อยค่ ำ ของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สินทรั พย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในงบกำไรขำดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนั ธ์ เงินลงทุ นในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้ำ
เงินลงทุนในตรำสำรทุนซึ่ งบริ ษทั ฯไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรำยได้อื่นในงบกำไรขำดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ ำของหนีส้ ินทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯรับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกสำหรับหนี้ สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนกำรทำรำยกำร และ
จัดประเภทหนี้ สินทำงกำรเงินเป็ นหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยใช้
วิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่ เกิ ดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินและกำรตัด
จำหน่ ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่ แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน โดยกำรคำนวณมูลค่ำรำคำทุน ตัด
จำหน่ำยคำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัด
จำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทำงกำรเงินในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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กำรตัดรำยกำรของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีกำรโอนสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีกำรโอนกำรควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้ว่ำจะไม่มี
กำรโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึงควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อได้มีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มี กำร
ยกเลิกภำระผูกพันนั้น หรื อมีกำรสิ้ นสุ ดลงของภำระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนหนี้สินทำงกำรเงินที่มี
อยู่ใ ห้ เป็ นหนี้ สิ น ใหม่ จ ำกผู ใ้ ห้ กู้รำยเดี ย วกัน ซึ่ งมี ข้อ ก ำหนดที่ แ ตกต่ ำงกัน อย่ำงมำก หรื อ มี ก ำรแก้ไ ข
ข้อกำหนดของหนี้ สินที่มีอยู่อย่ำงเป็ นสำระสำคัญ จะถือว่ำเป็ นกำรตัดรำยกำรหนี้ สินเดิมและรับรู ้หนี้ สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯรับรู ้ ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหนี้ ท้ งั หมดที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นคำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดที่จะครบกำหนดชำระตำมสัญญำกับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริ ษทั ฯคำดว่ำจะได้รับชำระ และคิดลด
ด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมำณของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ
ในกรณีที่ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนยั สำคัญนับตั้งแต่กำรรับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก
บริ ษทั ฯวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำที่อำจจะเกิดขึ้นใน
12 เดือนข้ำงหน้ำ ในขณะที่หำกควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญนับตั้งแต่กำร
รับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก บริ ษทั ฯวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยุที่เหลืออยูข่ องเครื่ องมือทำงกำรเงิน
บริ ษ ทั ฯพิ จำรณำว่ำควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตจะเพิ่ มขึ้ นอย่ำงมี นัยสำคัญ เมื่ อมีก ำรค้ำงชำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกิ นกว่ำ 30 วัน และพิ จำรณำว่ำสิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ นนั้น มี กำรผิดสั ญญำ เมื่ อมี ก ำรค้ำงชำระกำร
จ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกว่ำ 90 วัน อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณี บริ ษทั ฯอำจพิจำรณำว่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
นั้นมี ก ำรเพิ่ มขึ้นของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตอย่ำงมีนั ยส ำคัญและมี กำรผิดสัญญำ โดยพิ จำรณำจำกข้อมูล
ภำยในหรื อข้อมูลภำยนอกอื่น เช่น อันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตของผูอ้ อกตรำสำร
บริ ษ ทั ฯใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุน ด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นส ำหรั บลู กหนี้ กำรค้ำ
ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ ยงทำงด้ำน
เครดิต แต่จะรับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุของลูกหนี้ กำรค้ำ
โดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ ไป
ในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภำพแวดล้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจ
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สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดจำหน่ ำยออกจำกบัญชี เมื่อกิจกำรคำดว่ำจะไม่ได้รั บคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป
กำรหักกลบของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินจะนำมำหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิบงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำยอยูแ่ ล้วในกำรหักกลบจำนวนเงินที่รับรู ้ และกิจกำรมี
ควำมตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนีก้ ำรค้ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำกำร
สุ ดท้ำยของปี ส่ วนมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคม
ตลำดตรำสำรหนี้ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
5.17 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพ ย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เกี่ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ ำด้วยมูล ค่ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
6.

กำรใช้ ดุลยพินจิ และประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มี ค วำมไม่ แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุล ยพิ นิ จและกำรประมำณกำรดังกล่ ำวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจำนวนเงินที่ แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่ แ สดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
สัญญำเช่ ำ
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสัญญาเช่ า
ในกำรกำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริ ษทั ฯมีควำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรื อยกเลิกสัญญำเช่ำโดยคำนึ งถึง
ข้อเท็จจริ งและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่ งจูงใจทำงเศรษฐกิจสำหรับบริ ษทั ฯในกำรใช้
หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ การกู้ยืมส่ วนเพิ่ม
บริ ษทั ฯไม่สำมำรถกำหนดอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำ ดังนั้น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจใน
กำรก ำหนดอัต รำดอกเบี้ ย กำรกู้ยืม ส่ วนเพิ่ ม ของบริ ษ ัท ฯในกำรคิด ลดหนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ โดยอัต รำ
ดอกเบี้ ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตรำดอกเบี้ ยที่ บริ ษทั ฯจะต้องจ่ำยในกำรกู้ยืมเงินที่ จำเป็ นเพื่ อให้ได้มำซึ่ ง
สิ นทรัพย์ที่ มีมูล ค่ำใกล้เคียงกับ สิ นทรัพ ย์สิทธิ กำรใช้ในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจที่ คล้ำยคลึง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ำยคลึง
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ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้
ดุลยพิ นิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้ำที่มี
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึ งกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของบริ ษทั ฯอำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิดขึ้นจริ งใน
อนำคต
ค่ ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ ำสิ นค้ ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดจำกสิ นค้ำที่เคลื่อนไหวช้ำหรื อเสื่ อมคุณภำพ รวมถึงผลกระทบจำกรำคำตลำดที่
ลดลงของสิ นค้ำคงเหลือ
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ ำยในอนำคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษ ทั ฯจะมี กำไรทำงภำษี ในอนำคตเพี ยงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษี
ที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนของพนัก งำน ประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
ในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
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7.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำม
เกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้
ดังนี้

รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ใหญ่
เงินปันผลจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสิ นค้ำ

2563

2562

(หน่วย: บำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

104,550,000

178,500,000

ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย

15,744,573

-

รำคำตลำด

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษ ทั ฯกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด
ดังนี้
2563
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 17)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

399,228
399,228

(หน่วย: บำท)
2562
-

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

2563
26,018,840
1,398,636
27,417,476

(หน่วย: บำท)
2562
28,199,638
276,621
28,476,259
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8.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

2563
34,562
26,467,632
26,502,194

(หน่วย: บำท)
2562
44,872
25,395,982
25,440,854

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เงิน ฝำกออมทรั พย์มีอตั รำดอกเบี้ ยระหว่ำงร้อยละ 0.05 ถึ ง 0.125 ต่อปี (2562:
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.35 ต่อปี )
9.

ลูกหนีก้ ำรค้ำและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงำน
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

2563
169,914,750
9,164,119
173
179,079,042

(หน่วย: บำท)
2562
191,252,891
8,544,040
500,474
7,963
200,305,368

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 จำนวน 169.9 ล้ำนบำท (2562: 191.3 ล้ำนบำท)
เป็ นลูกหนี้กำรค้ำที่ยงั ไม่ครบกำหนดชำระ
10. สินค้ำคงเหลือ

สิ นค้ำสำเร็จรู ป
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม

2563
10,851,103
14,712,284
76,792,004
22,200,900
124,556,291

(หน่วย: บำท)
2562
76,134,017
14,197,796
320,009,247
14,145,808
424,486,868

11. เงินจ่ ำยล่วงหน้ ำค่ำซื้อสินค้ำ
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบริ ษทั ในประเทศ ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับกำรซื้ อกำกน้ ำตำลตำม
สัญญำซื้ อกำกน้ ำตำล เพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯได้
จ่ำยเงินล่วงหน้ำค่ำซื้อกำกน้ ำตำลเป็ นจำนวน 181.2 ล้ำนบำท (2562: 602.6 ล้ำนบำท)
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12. สินทรัพย์ชีวภำพ
(หน่วย: บำท)
1,957,439
4,501,242
6,458,681

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้นจำกต้นทุนกำรปลูก
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
13. ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

(หน่วย: บำท)
สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และติดตั้ง

รวม

ที่ดินและส่ วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

เครื่ องใช้
สำนักงำน

296,177,046
10,723,200
153,000
307,053,246

481,429,906
5,677,263
75,685,869
562,793,038

2,643,553,440
13,141,943
50,429,606
2,707,124,989

21,866,624
2,762,347
24,628,971

30,747,217
14,561,437
(9,368,703)
35,939,951

361,694,899
189,839,329
(126,268,475)
425,265,753

3,835,469,132
236,705,519
(9,368,703)
4,062,805,948

-

-

-

(272,000)

(19,819,240)

-

(20,091,240)

ซื้อเพิ่ม
130,000
2,374,510
11,621,997
1,583,683
345,245
122,871,699
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
(4,947,000)
907,112
41,659,610
4,947,000
(42,566,722)
โอนเข้ำ(ออก)
307,183,246
566,074,660 2,760,406,596
25,940,654
16,465,956
505,570,730
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
101,463,757
933,671,959
18,435,730
25,833,729
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
24,585,549
136,479,373
1,774,291
3,458,637
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่
(8,915,222)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
126,049,306 1,070,151,332
20,210,021
20,377,144
รำยกำรปรับปรุ งจำกกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
เป็ นครั้งแรก
(126,982)
(7,022,896)
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
26,514,065
138,600,069
1,767,236
674,258
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
(4,375,046)
4,375,046
โอนเข้ำ
152,563,371
1,208,751,401
21,850,275
14,028,506
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
307,053,246
436,743,732 1,636,973,657
4,418,950
15,562,807
425,265,753
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
307,183,246
413,511,289 1,551,655,195
4,090,379
2,437,450
505,570,730
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2562 (จำนวน 162 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
2563 (จำนวน 162 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

138,927,134
(4,947,000)
4,947,000
4,181,641,842

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ(ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำยกำรปรับปรุ งจำกกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
เป็ นครั้งแรก

ยำนพำหนะ

1,079,405,175
166,297,850
(8,915,222)
1,236,787,803

(7,149,878)
167,555,628
(4,375,046)
4,375,046
1,397,193,553
2,826,018,145
2,784,448,289
166,297,850
167,555,628
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของโรงงำนระเหยน้ ำกำกส่ ำระหว่ำงก่อสร้ำงจำนวน 381.8
ล้ำนบำท (2562: 374.4 ล้ำนบำท) ซึ่ งบริ ษทั ฯได้ใช้เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ งเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำง
โรงงำนดังกล่ำว ในระหว่ำงปี ปั จจุ บ ัน บริ ษ ทั ฯได้รวมต้นทุนกำรกู้ยืมเข้ำเป็ นรำคำทุ นของโรงงำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงจำนวน 7.3 ล้ำนบำท (2562: 11.4 ล้ำนบำท) โดยคำนวณจำกอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็ นทุนในอัตรำร้อยละ 2.3
ถึง 3.1 ต่อปี (2562: ร้อยละ 3.1 ถึง 3.8 ต่อปี )
บริ ษทั ฯได้นำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงบำงส่ วนและเครื่ องจักร ซึ่ งมีมูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563 จำนวนประมำณ 1,414.0 ล้ำนบำท (2562: 1,513.7 ล้ำนบำท) ไปค้ ำประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้นและระยะยำว
และวงเงินสิ นเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรพำณิชย์ ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 16 และ 18
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีเครื่ องจักรและอุปกรณ์ เครื่ องใช้สำนักงำนและยำนพำหนะจำนวนหนึ่ง
ซึ่ งตัดค่ ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้ง ำนอยู่ มู ล ค่ำตำมบัญชี ก่อนหัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพ ย์
ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 288.9 ล้ำนบำท (2562: 108.1 ล้ำนบำท)
14. สัญญำเช่ ำ
บริษัทฯในฐำนะผู้เช่ ำ
บริ ษทั ฯทำสัญญำเช่ำสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง 2 - 7 ปี
14.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิกำรใช้สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
โอนออก
ปรับปรุ งจำกกำรประเมินใหม่
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

อำคำร
11,527,240
9,141,197
(2,921,129)
17,747,308

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์
791,737
(172,836)
618,901

เครื่ องใช้
สำนักงำน
145,019
200,000
(81,250)
263,769

ยำนพำหนะ
13,763,084
6,150,000
(571,954)
(4,664,537)
14,676,593

รวม
26,227,080
6,350,000
(571,954)
9,141,197
(7,839,752)
33,306,571
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14.2 หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ

จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: บำท)
2563
34,996,549
(1,538,100)
33,458,449
(7,244,230)
26,214,219

กำรวิเครำะห์ก ำรครบก ำหนดของจำนวนเงินที่ ต้อ งจ่ำยตำมสัญ ญำเช่ ำเปิ ดเผยข้อ มู ล อยู่ในหมำยเหตุ 32
ภำยใต้หวั ข้อควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
รำยกำรเปลี่ยนแปลงของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
บวก: เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
กำรเพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ย
ปรับปรุ งจำกกำรประเมินใหม่
หัก: ชำระค่ำเช่ำระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บำท)
25,274,159
6,350,000
575,671
9,141,197
(7,882,578)
33,458,449

14.3 ค่ ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำที่รับรู้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสั้น
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับกำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำผันแปร

(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563
7,839,752
575,671
1,567,424
88,462
65,340
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14.4 อื่น ๆ
บริ ษทั ฯมีกระแสเงินสดจ่ ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 จำนวน 9.6 ล้ำน
บำท ซึ่ งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้น สัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำและค่ำเช่ำ
ผันแปร
15. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ่ งได้แก่คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
2562 แสดงได้ดงั นี้

รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี

2563
9,440,046
(8,193,914)
1,246,132

(หน่วย: บำท)
2562
9,332,046
(7,325,877)
2,006,169

กำรกระทบยอดมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่ม
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีปลำยปี

2563
2,006,169
108,000
(868,037)
1,246,132

(หน่วย: บำท)
2562
2,662,311
215,060
(871,202)
2,006,169
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16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: บำท)

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
2563
2562
2.67 - 2.75
2.75 - 2.95
2.24 - 2.68
2.53 - 2.73

2563
588,405,250
326,924,531
915,329,781

2562
943,222,000
448,071,739
1,391,293,739

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะสั้นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: บำท)
1,391,293,739
2,433,560,310
(2,909,524,268)
915,329,781

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิม่ ระหว่ำงปี
หัก: จ่ำยคืนเงินกูร้ ะหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

วงเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ฯ ค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดิน พร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
บำงส่วน และเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 13
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นตำมสัญญำเงินกูท้ ี่ยงั ไม่ได้เบิ กใช้เป็ นจำนวนเงิน
1,144.7 ล้ำนบำท (2562: 668.7 ล้ำนบำท)
17. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น

2563
399,228
104,807,151
16,538,773
3,110,941
124,856,093

(หน่วย: บำท)
2562
124,476,898
35,280,709
1,262,955
161,020,562
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18. เงินกู้ยืมระยะยำว
ลำดับ วงเงิน
อัตรำดอกเบี้ย
ที่ (ล้ำนบำท) (ร้อยละต่อปี )
กำรชำระคืน
1
418.0 3M THBFIX + เงินกูย้ ืมนี้มีกำหนดชำระคืนภำยใน 6 ปี ชำระ
1.95
คืนเงินต้นงวดแรกในวันทำกำรสุ ดท้ำยของ
เดื อ นที่ 18 นั บ จำกวัน เบิ ก เงิ น กู้ ง วดแรก
(8 มิถุนำยน 2561) โดยชำระคืนเงินต้นเป็ น
รำยงวดทุก 6 เดื อน จำนวน 10 งวด งวดที่
หนึ่ งถึ งเก้ำชำระงวดละ 42 ล้ำนบำท และ
งวดที่สิบชำระส่ วนที่เหลือทั้งหมด และจ่ำย
ดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
2
300.0 3M THBFIX + เงินกูย้ ืมนี้มีกำหนดชำระคืนภำยใน 5 ปี ชำระ
1.95
คืนเงินต้นงวดแรกในวันทำกำรสุ ดท้ำยของ
เดื อ นที่ 6 นั บ จำกวัน เบิ ก เงิ น กู้ ง วดแรก
(15 พฤศจิกำยน 2561) โดยชำระคืนเงินต้น
เป็ นรำยงวดทุ ก 6 เดื อ น จ ำนวน 10 งวด
โดยช ำระงวดละ 30 ล้ ำ นบำท และจ่ ำ ย
ดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยำว - สุ ทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562

280,502,512

364,413,762

179,778,915 239,701,915
460,281,427 604,115,677
(143,834,250) (143,834,250)
316,447,177 460,281,427

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีรำยละเอียดดังนี้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
บวก: ตัดจำหน่ำยต้นทุนเงินกูย้ มื ระหว่ำงปี
หัก: ชำระคืนระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บำท)
604,115,677
165,750
(144,000,000)
460,281,427
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เงินกูย้ ืมระยะยำวดังกล่ำวค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงบำงส่ วน และเครื่ องจักรของ
บริ ษทั ฯตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 13
ภำยใต้สัญญำเงินกูย้ ืมดังกล่ำว บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ
เช่น กำรดำรงอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้น และอัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ให้เป็ นไป
ตำมอัตรำที่กำหนดในสัญญำ เป็ นต้น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2563 และ 2562 บริ ษ ัท ฯสำมำรถปฏิ บัติต ำมเงื่ อนไขเรื่ องกำรด ำรงอัต รำส่ วนทำง
กำรเงินตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำเงินกูย้ มื ระยะยำวได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท้ ี่ยงั ไม่ได้เบิกใช้เป็ นจำนวนเงิน
11.2 ล้ำนบำท (2562: 11.2 ล้ำนบำท)
19. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ส่วนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี
สำรองผลประโยชน์ ของพนักงำน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

2563
5,559,306

(หน่วย: บำท)
2562
5,525,286

1,638,949
117,905
-

629,848
103,707
611,810

349
705,320
2,179,752
10,201,581

(1,311,345)
5,559,306

3,126,143
7,075,438
10,201,581

57,096
5,502,210
5,559,306
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ในปี 2563 บริ ษทั ฯคำดว่ำจะจ่ ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำเป็ นจำนวน
ประมำณ 3.1 ล้ำนบำท (2562: 0.1 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 12 ปี (2562: 10 ปี และ 14 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2563
2562
1.64
2.4, 2.9
5.0, 6.0
5.0, 6.0
2.9 - 34.4
2.9 - 34.4

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด

(หน่วย: บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(372,280)
402,982

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

เพิ่มขึ้น 1.0%
774,651

ลดลง 1.0%
(678,451)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

เพิ่มขึ้น 20.0%
(1,564,627)

ลดลง 20.0%
2,272,723

อัตรำคิดลด

(หน่วย: บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เพิม่ ขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(216,757)
234,640

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

เพิม่ ขึ้น 1.0%
562,139

ลดลง 1.0%
(485,636)

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

เพิม่ ขึ้น 20.0%
(1,073,801)

ลดลง 20.0%
1,605,313
28

20. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ท ธิ ประจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
21. ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิต
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำไฟฟ้ำและเชื้อเพลิง
ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ค่ำจัดจำหน่ำย

2563
1,781,576,117
45,857,053
176,226,373
106,511,253
90,344,742
23,942,473
15,731,114

(หน่วย: บำท)
2562
1,627,633,285
(54,370,854)
167,169,052
111,866,536
80,198,625
23,793,226
21,112,183

22. ค่ำเสียหำยจำกอุทกภัย
ในเดือนตุลำคม 2560 ได้เกิดอุทกภัยทำให้คนั บ่อเก็บกักน้ ำกำกส่ ำจำกกระบวนกำรผลิตเอทำนอลที่บำบัด
แล้วบำงส่ วนชำรุ ดพังทลำย ส่งผลให้น้ ำกำกส่ ำไหลเข้ำสู่ พ้นื ที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมข้ำงเคียง มีผลให้
บริ ษทั ฯต้องชำระค่ำควำมเสี ยหำย และกระทรวงอุตสำหกรรมมีคำสั่งให้หยุดกำรผลิตเอทำนอลชัว่ ครำว
เพื่อแก้ไขปัญหำบ่อบำบัดน้ ำเสี ยให้กลับมำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้สำรวจควำมเสี ยหำยจำก
ผลของอุทกภัยที่เกิดขึ้น และบันทึกค่ำเสี ยหำยที่เกิดขึ้นเป็ นจำนวน 73.3 ล้ำนบำท และจำนวน 2.3 ล้ำนบำท
ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนสำหรับปี 2560 และ 2561 ตำมลำดับ
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยคุม้ ครองควำมเสี ยหำยไว้ 50 ล้ำนบำทต่ออุบตั ิเหตุแต่ละ
ครั้ งและได้เรี ยกร้องเงินชดเชยควำมเสี ยหำยจำกบริ ษทั รับประกันตำมกรมธรรม์ประกันภั ยที่ทำไว้ โดย
บริ ษทั รับประกันตกลงชำระเงินชดเชยควำมเสี ยหำยให้บริ ษทั ฯจำนวน 40 ล้ำนบำท ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงรับรู ้
เงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นรำยได้อื่นในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนสำหรับปี 2562 และบริ ษทั ฯได้รับเงินชดเชย
ค่ำควำมเสี ยหำยดังกล่ำวทั้งจำนวนจำกบริ ษทั รับประกันแล้วในเดือนตุลำคม 2562

29

23. ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
2563
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและ
กำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

(หน่วย: บำท)
2562

7,248,839

16,058,549
-

(1,179,549)
6,069,290

55,642
16,114,191

จำนวนภำษี เงิ นได้ที่ เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบของงบก ำไรขำดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ นส ำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวำคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
2563
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

(577,084)

(หน่วย: บำท)
2562
-

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 24)
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นส่วนของกำไรหรื อขำดทุน

2563
76,242,687
20%
15,248,537
7,248,839

(หน่วย: บำท)
2562
529,739,058
20%
105,947,812
-

(18,043,492)
1,486,927
(727,162)
855,641
(16,428,086)
6,062,290

(75,150,614)
744,435
(16,316,628)
889,186
(89,833,621)
16,114,191
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ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: บำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
เงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
กำรบันทึกสัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ผลขำดทุนทำงภำษีเงินได้
รวม
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - เครื่ องจักร
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - สิ นทรัพย์สัญญำเช่ำกำรเงิน
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม - สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
รวม
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

5,110,906
2,010,189
343,402
1,415,087
1,082,472
9,962,056

5,256,122
1,207,023
174,619
915,923
7,553,687

3,421,318
1,806,539
5,227,857
4,734,199

3,421,318
1,154,803
4,576,121
2,977,566

31

24. กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษั ท ฯได้ รั บ สิ ทธิ พิ เ ศษตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ มกำรลงทุ น พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนดังนี้
บัตรส่งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
1. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
2. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จำกกำร
ประกอบกิ จ กำรที่ ไ ด้รั บ กำรส่ ง เสริ ม (นั บ แต่ ว ัน ที่ เริ่ ม มี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น) และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ ง
นำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้น
ภำษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลไปรวมค ำนวณเพื่ อ เสี ย ภำษี เงิ น ได้
ตลอดระยะเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
2.2 ได้รับอนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิดขึ้นในระหว่ำง
ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้ไปหักออกจำกกำไรสุ ทธิ ที่เกิดขึ้น
ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่
วันพ้นกำหนดเวลำตำมข้อ 2.1)
2.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบ วัสดุจำเป็ นและของที่
ใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก นับจำกวันที่นำเข้ำครั้งแรก
3. วันเริ่ มมีรำยได้

2078(9)/2551
19 พฤศจิกำยน 2551
ผลิตเอทำนอล
(99.5%)

62-0394-1-04-1-0
22 เมษำยน 2562
ผลิตแอลกอฮอล์
บริ สุทธิ์

8 ปี
(หมดอำยุในวันที่
1 เมษำยน 2563)

3 ปี หรื อ
ไม่เกินร้อยละ 50
ของมูลค่ำเงินลงทุน
(จะหมดอำยุในวันที่
22 เมษำยน 2565)

5 ปี

5 ปี

1 ปี

-

2 เมษำยน 2555

23 เมษำยน 2562

ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
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รำยได้ของบริ ษทั ฯเป็ นรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ โดยจำแนกตำมกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
และไม่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
2563
รำยได้จำกกำรขำย
กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ ม
กิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริ ม
รวม

1,321,470,986
1,084,520,098
2,405,991,084

(หน่วย: บำท)
2562
2,242,168,703
291,832,877
2,534,001,580

25. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
26. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้ำน
กำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วน
งำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งบริ ษทั ฯรับรู ้รำยได้ ณ เวลำใด
เวลำหนึ่ ง ในปี 2562 บริ ษ ัท ฯได้เพิ่ ม ส่ วนงำนด ำเนิ นงำนที่ รำยงำน ซึ่ ง ได้แ ก่ ส่ วนงำนสำรปรั บ ปรุ งดิ น
อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินงำนของส่วนงำนดังกล่ำวในปี ปัจจุบนั มีจำนวนไม่เป็ นสำระสำคัญ
ในปี 2563 บริ ษทั ฯมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 3 รำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 1,150 ล้ำนบำท 904 ล้ำนบำท
และ 157 ล้ำนบำท (ปี 2562: มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวน 3 รำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 1,139 ล้ำนบำท
734 ล้ำนบำท และ 312 ล้ำนบำท)
27. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงำนบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2 ถึง 15
ของเงิ นเดื อน กองทุ นส ำรองเลี้ ยงชี พนี้ บริ หำรโดยธนำคำรกรุ งศรี อยุธยำ จำกัด (มหำชน) และจะจ่ำยให้แก่
พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี 2563 บริ ษทั ฯรับรู ้
เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 3.8 ล้ำนบำท (2562: 3.1 ล้ำนบำท)
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28. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

2563
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมกำร
จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่ บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
9 เมษำยน 2563
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมกำร
จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่ บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
20 สิ งหำคม 2563
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2563
รวม
2562
เงินปันผลสำหรับกำไรจำกกำร
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ดำเนินงำนของกิจกำรที่ได้รับ
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน
กำรส่งเสริ มกำรลงทุนตั้งแต่วนั ที่ 2562
1 กรกฎำคม 2561 ถึงวันที่
31 ธันวำคม 2561
เงินปันผลระหว่ำงกำลสำหรับกำไร ที่ประชุมคณะกรรมกำร
จำกกำรดำเนินงำนของกิจกำรที่ บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
15 สิ งหำคม 2562
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2562
รวม

เงินปันผลจ่ำย
(บำท)

เงินปันผล
จ่ำยต่อหุ้น
(บำท)

149,999,850

0.150

8 พฤษภำคม 2563

54,999,946

0.055

18 กันยำยน 2563

204,999,796

0.205

150,000,000

0.150

24 พฤษภำคม 2562

199,999,980

0.200

13 กันยำยน 2562

349,999,980

0.350

วันที่จ่ำยเงินปันผล

29. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อำจเกิดขึน้
29.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนเป็ นจำนวนเงินประมำณ 13.7 ล้ำน
บำท ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงโรงงำนระเหยน้ ำกำกส่ ำและโครงกำรก่อสร้ำงอื่น ๆ (2562: 16.4 ล้ำนบำท)

34

29.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำและสัญญำบริกำร
ก)

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำเพื่อเช่ำสิ นทรัพย์อำ้ งอิงที่มีมูลค่ำต่ำหรื อสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำบริ กำร ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำและบริ กำรตำมสัญญำดังกล่ำวดังนี้
2563
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

ข)

1.9
0.3

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2562
4.0
1.0

บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำซื้ อไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำคตำมสัญญำซื้ อขำยไฟฟ้ำ ซึ่งสัญญำดังกล่ำวมี
กำหนด 1 ปี และสำมำรถต่ออำยุโดยอัตโนมัติครำวละ 1 ปี ซึ่งอัตรำค่ำซื้ อไฟฟ้ำเป็ นไปตำมที่ระบุใน
สัญญำ

29.3 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจำนวน
5.0 ล้ำนบำท เพื่อค้ ำประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำอนุญำตให้ใช้กระแสไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่ วนภูมิภำค (2562:
5.0 ล้ำนบำท)
30. คดีฟ้องร้ อง
ในเดือนกันยำยน 2554 บริ ษทั แห่ งหนึ่ งกล่ำวหำว่ำบริ ษทั ฯไม่ปฏิบตั ิ ตำมสัญญำซื้ อขำยมันเส้น โดยขอเรี ยก
ค่ ำเสี ยหำยจ ำนวน 186.9 ล้ำนบำท บริ ษ ัทฯได้ยื่นค ำให้ ก ำรและฟ้ องแย้งโดยเรี ยกค่ ำเสี ยหำยจำนวน 82.4
ล้ำนบำท คู่ควำมทั้งสองฝ่ ำยได้ต่อสู้คดีใน 3 ชั้นศำล คดีได้สิ้นสุ ดเมื่อวันที่ 17 เมษำยน 2562 โดยศำลฎีกำได้มี
คำพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ให้บริ ษทั ดังกล่ำวชำระเงินค่ำซื้ อมันเส้นที่บริ ษทั ฯจ่ำยล่วงหน้ำ
จำนวน 6.9 ล้ำนบำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจำกวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2554 (วันที่ฟ้องแย้ง)
จนกว่ำจะชำระเสร็ จสิ้ น ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่ำงกำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภำคม 2561 บริ ษทั ฯยื่นฟ้องบริ ษทั ดังกล่ำวต่อศำลล้มละลำย ซึ่งศำลล้มละลำยได้อ่ำนคำ
พิพำกษำเมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2562 ยกฟ้องเนื่องจำกบริ ษทั ดังกล่ำวยังมีสิทธิเรี ยกร้องอยู่กบั ลูกหนี้ รำยหนึ่ ง
ซึ่งเป็ นหน่วยงำนของรัฐ จึงยังไม่เป็ นผูม้ ีหนี้ สินล้นพ้นตัว ซึ่งบริ ษทั ฯได้ทำกำรอำยัดสิ ทธิเรี ยกร้องดังกล่ำวไว้
แล้ว
บริ ษทั ฯได้เคยบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสำหรับเงินค่ำซื้ อมันเส้นจ่ำยล่วงหน้ำที่จ่ำยให้กบั บริ ษทั ดังกล่ำวไว้เต็ม
จำนวนแล้ว ต่อมำเมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2562 บริ ษทั ฯได้รับชำระเงินบำงส่ วนจำนวน 0.2 ล้ำนบำทจำกบริ ษทั
ดังกล่ำว บริ ษทั ฯบันทึกเงินจำนวนดังกล่ำวเป็ นรำยกำรโอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสำหรับเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำ
ซื้อสิ นค้ำซึ่งแสดงเป็ นรำยได้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนสำหรับปี 2562
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31. ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 บริ ษ ัทฯมี สิ นทรั พย์ที่ ว ดั มู ลค่ ำด้วยมู ลค่ ำยุติ ธรรมหรื อเปิ ดเผยมู ลค่ ำ
ยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

สิ นทรัพย์ ที่วัดมูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ระดับ 2
รวม

(หน่วย: บำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ระดับ 2
รวม

1,064,763

1,055,719

1,064,763

1,055,719

32. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
32.1 วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่ ส ำคัญของบริ ษ ทั ฯ ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สิ นทรัพย์ทำง
กำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ เงิน
กู้ยืมระยะสั้ นและเงิ นกู้ยืมระยะยำว บริ ษ ัทฯมี ควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น
ดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวเนื่ องกับ ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น เงินฝำกกับธนำคำร และเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชี ที่แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ฯบริ หำรควำมเสี่ ยงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเชื่ออย่ำงเหมำะสม จึงไม่คำดว่ำ
จะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินที่มีสำระสำคัญ
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บริ ษทั ฯพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน อัตรำกำรตั้งสำรองของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นคำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหนี้ คงค้ำงนับจำกวันที่ ถึงกำหนดชำระส ำหรับกลุ่มลูกค้ำที่ มี
รู ปแบบของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน กำรคำนวณผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิ ดขึ้นคำนึ งถึงผลของควำมน่ ำจะเป็ นถ่วงน้ ำหนัก มูลค่ำของเงินตำมเวลำและข้อมูลที่ มีควำมสมเหตุสมผล
และสำมำรถสนับสนุ นได้ที่ มี อยู่ ณ วันที่ รำยงำนเกี่ ยวกับเหตุกำรณ์ ในอดี ต สภำพกำรณ์ ปั จจุ บันและกำร
คำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดยทัว่ ไป บริ ษทั ฯจะตัดจำหน่ำยลูกหนี้ กำรค้ำออกจำกบัญชีหำกบริ ษทั ฯ
ได้มีกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยซึ่งจะถูกสอบทำนโดยฝ่ ำยบริ หำรหรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั สำหรับลูกหนี้ รำย
ดังกล่ำว
เครื่ องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
บริ ษทั ฯบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนำคำรและสถำบันกำรเงินตำมนโยบำย
ของบริ ษทั ฯ โดยจะลงทุนกับคู่สัญญำที่ ได้รับกำรอนุ มตั ิ แล้วเท่ำนั้นและอยู่ในวงเงินสิ นเชื่อที่กำหนดให้กับ
คู่สัญญำแต่ละรำย โดยวงเงินสิ นเชื่ อจะถูกสอบทำนโดยฝ่ ำยบริ หำรหรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นประจำทุกปี
และอำจมี กำรปรั บปรุ งในระหว่ ำงปี ขึ้ นอยู่กับควำมเห็ นชอบของฝ่ ำยบริ หำรหรื อ คณะกรรมกำรบริ ษ ัทฯ
กำรกำหนดวงเงินดังกล่ำวเป็ นกำรช่วยลดควำมเสี่ ยงของกำรกระจุกตัวและบรรเทำผลขำดทุนทำงกำรเงินที่อำจ
เกิดขึ้นจำกผิดนัดชำระของคู่สัญญำ
บริ ษทั ฯมี ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของตรำสำรหนี้ ไม่สูงมำกนักเนื่ องจำกคู่สัญญำเป็ นธนำคำรที่ มีอนั ดับควำม
น่ ำเชื่ อถื อด้ำนเครดิ ตที่ อยู่ในระดับสู งซึ่ งประเมิ นโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่ อถื อด้ำนเครดิ ตระหว่ำง
ประเทศ
ความเสี่ยงด้านตลาด
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนตลำดที่สำคัญ 2 ประเภท ได้แก่ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนและควำมเสี่ ยงจำก
อัตรำดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯไม่คำดว่ำจะมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญจำกรำยกำรซื้ อขำยเนื่องจำกรำยกำรส่ วนใหญ่
เป็ นสกุลเงินบำท
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกธนำคำรที่มีอตั รำดอกเบี้ย เงินเบิกเกิน
บัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้น หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ และเงินกู้ยืมระยะยำว สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิน
ส่วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดใน
ปัจจุบนั
บริ ษ ัท ฯบริ ห ำรควำมเสี่ ย งจำกอัตรำดอกเบี้ ย โดยกำรจัดหำเงิ น กู้ยืม ที่ มี ท้ ัง อัตรำดอกเบี้ ยคงที่ และอัต รำ
ดอกเบี้ยผันแปรซึ่ งต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกฝ่ ำยบริ หำรหรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯมีนโยบำย
กำรบริ หำรควำมเสี่ ย งจำกอัตรำดอกเบี้ ยโดยกำรติ ดตำมและควบคุ ม ควำมเสี่ ย งจำกอัตรำดอกเบี้ ยอย่ำง
ใกล้ชิ ด ติ ดตำมสถำนกำรณ์ เศรษฐกิ จ ภำวะตลำดเงินและตลำดทุ น และทิ ศทำงอัตรำดอกเบี้ ยที่ อำจเป็ น
สำเหตุของปั จจัยควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย หำกพบควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดหรื อทิศทำง
ในอนำคตซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสด บริ ษทั ฯจะพิ จำรณำเข้ำทำสั ญญำ
แลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนควำมแตกต่ำงระหว่ำงดอกเบี้ยตำมอัตรำคงที่และดอกเบี้ยตำม
อัตรำผันแปร ซึ่งอ้ำงอิงจำกมูลค่ำเงินต้นตำมสัญญำสำหรับช่วงเวลำที่กำหนดไว้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำม
ประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำม
วันที่ครบกำหนด หรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำ
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ปรับขึ้นลง ดอกเบี้ย
ภำยใน
มำกกว่ำ
มำกกว่ำ ตำมรำคำ ไม่มีอตั รำ
1 ปี
1ถึง 5 ปี
5 ปี
ตลำด
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อนื่
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

-

-

-

24.9
24.9

1.6
1.1
179.1
181.8

26.5
1.1
179.1
206.7

0.05 - 0.125
-

915.3
7.2
922.5

23.2
23.2

3.1
3.1

460.3
460.3

124.9
124.9

915.3
124.9
33.5
460.3
1,534.0

2.24 - 2.75
0.27 - 5.71
3M THBFIX + 1.95
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมรำคำตลำด

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชัว่ ครำว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

0.5
0.5
1,391.3
3.0
1,394.3

-

25.3
25.3

0.1
1.1
199.8
201.0

25.4
1.1
200.3
226.8

0.10 - 0.35
6.87

9.0
9.0

604.1
604.1

161.0
161.0

1,391.3
161.0
12.0
604.1
2,168.4

2.53 - 2.95
0.27 - 2.46
3M THBFIX + 1.95

การวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้
ผลกระทบต่อก ำไรก่ อนภำษี และส่ วนของผูถ้ ื อหุ้น ของบริ ษ ทั ฯจำกกำรเปลี่ ยนแปลงที่ อำจเกิ ดขึ้ นอย่ำง
สมเหตุ ส มผลของอัตรำดอกเบี้ ย ของเงิ นกู้ยืม ที่ มี อัตรำดอกเบี้ ย ที่ ป รั บ ขึ้ น ลงตำมอัตรำตลำด ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563 แสดงได้ดงั นี้

เงินกูย้ มื สกุลเงินบำท

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(ร้อยละต่อปี )
+0.5
-0.5

ผลกระทบต่อ
กำไรก่อนภำษี
(พันบำท)
(2,301)
2,301

ผลกระทบต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
(พันบำท)
(1,841)
1,841
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ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
บริ ษทั ฯมีกำรติดตำมควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใช้เงินเบิ กเกินบัญชี เงินกูย้ ืมจำกสถำบัน
กำรเงินและสัญญำเช่ำ บริ ษทั ฯมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องซึ่ งต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกฝ่ ำยบริ หำรหรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯเพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั ฯมีกระแสเงินสดในอนำคตเพียงพอต่อกำร
ดำเนิ น งำน โดยใช้ ก ำรจัดท ำประมำณกำรกระแสเงิ น สดซึ่ ง รำยงำนเหล่ ำนี้ จะถู ก ใช้ในกำรติ ดตำมและ
ควบคุมควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง และกำรกำหนดอัตรำส่ วนสภำพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม พร้อม
ทั้งได้มี ก ำรก ำกับ ดู แลและติ ดตำมปริ ม ำณกระแสเงิ นสุ ท ธิ ในแต่ ละช่ วงเวลำเพื่ อให้ มนั่ ใจได้ว่ำบริ ษ ทั ฯ
สำมำรถจัดกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
รำยละเอียดกำรครบกำหนดชำระของหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุพนั ธ์และเครื่ องมือทำงกำรเงินที่
เป็ นตรำสำรอนุ พนั ธ์ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ซึ่ งพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำที่ยงั
ไม่คิดลดเป็ นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

รำยกำรที่ไม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อนื่
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
รวมรำยกำรที่ไม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์

ไม่เกิน
1 ปี

1 - 5 ปี

915,330
124,856
7,816
144,000
1,192,002

24,082
316,807
340,889

มำกกว่ำ
5 ปี
3,098
3,098

รวม
915,330
124,856
34,996
460,807
1,535,989

32.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
33. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ในกำรบริ ห ำรจัด กำรทุ น ที่ ส ำคัญ ของบริ ษ ัท ฯคื อกำรจัดให้ มี ซ่ ึ งโครงสร้ ำงทำงกำรเงิน ที่
เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และเสริ มสร้ำงมูลค่ำกำรถื อหุ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ้น โดย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯมีอตั รำส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.87:1 (2562: 1.1:1)
34. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564
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