บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ซึ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกันของของบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
บริ ษทั ฯตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทีกําหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนทีเกียวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอืนๆตามทีระบุในข้อกําหนด
นันด้วย ข้าพเจ้าเชื อว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรืองสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื องต่างๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดตามดุลยพินิจเยียงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื องเหล่านีมาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทังนี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื องเหล่านี
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบทีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมความรับผิดชอบทีเกียวกับเรื องเหล่านี ด้วย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื องเหล่านี
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงั ต่อไปนี
การรั บรู้ รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้าถือเป็ นรายการบัญชีทีสําคัญ เนืองจากจํานวนทีบันทึกบัญชีมีสาระสําคัญและส่ งผล
กระทบโดยตรงต่อกําไรขาดทุนของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯมีรายได้หลักมาจากธุ รกิจผลิตและจําหน่ายเอทานอลซึ งมี
ความผันผวนในเรื องราคาและความต้องการใช้ในปั จจุบนั ดังนันจึงมีความเสี ยงเกียวกับมูลค่าและระยะเวลาใน
การรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคุมภายในของบริ ษทั ฯทีเกียวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่าง
มาสุ่ มทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมทีบริ ษทั ฯออกแบบไว้ สุ่ มตัวอย่างสัญญาขายเพือตรวจสอบการรับรู ้รายได้
ว่าเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ในสัญญาขายของบริ ษทั ฯ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั ฯ
สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเกิดขึนในระหว่างปี และช่วงใกล้สินรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลด
หนีทีบริ ษทั ฯออกภายหลังวันสิ นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี รายได้แบบแยกย่อย
(Disaggregated data) เพือตรวจสอบความผิดปกติทีอาจเกิดขึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะ
รายการบัญชีทีทําผ่านใบสําคัญทัวไป
ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ซึ งรวมถึงข้อมูลทีรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทีแสดงอยูใ่ นรายงานนัน) ซึ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีนี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชือมันในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอืนนัน
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเกียวเนืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืนนันมี
ความขัดแย้งทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่
หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวข้างต้น และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื อสารเรื องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลทราบเพือให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขทีเหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํา
งบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนินงานต่อเนื อง
การเปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนินงานต่อเนื องในกรณี ทีมีเรื องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการทีดําเนินงานต่อเนื องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตังใจทีจะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื อมันอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื อมัน
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญทีมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยียง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนีด้วย










ระบุและประเมินความเสี ยงทีอาจมีการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนองต่อ
ความเสี ยงเหล่านัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี ยงทีไม่พบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี ยงทีเกิดจากข้อผิดพลาด เนืองจากการทุจริ ตอาจเกียวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจเกียวกับระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องทีผูบ้ ริ หารจัดทํา
สรุ ปเกียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการทีดําเนิ นงานต่อเนืองของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญทีเกียวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของบริ ษทั ฯในการดําเนินงาน
ต่อเนืองหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนทีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องในงบการเงิน หรื อหากเห็นว่าการ
เปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื องได้
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ซึ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีได้วางแผนไว้ ประเด็นทีมีนยั สําคัญทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

4

ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สือสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืนซึ ง
ข้าพเจ้าเชื อว่ามีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที
ข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื องทังหลายทีสื อสารกับผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื องต่าง ๆ ทีมีนยั สําคัญทีสุ ดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื องเหล่านีไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื อสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทีผูม้ ีส่วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนําเสนอรายงานฉบับนี

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2562

5

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

32,191,300

35,313,249

1,036,827

1,025,890

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน

8

275,888,441

212,814,805

สิ นค้าคงเหลือ

9

141,607,556

122,901,621

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อสิ นค้า

10

545,127,582

38,419,212

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั

9,559,492

9,559,492

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

4,333,308

4,523,143

1,009,744,506

424,557,412

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

11

2,756,063,957

2,398,322,031

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

2,662,311

1,866,142

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21

3,033,208

3,463,877

768,760

2,084,560

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2,762,528,236

2,405,736,610

รวมสิ นทรัพย์

3,772,272,742

2,830,294,022

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

13

1,174,712,145

899,068,029

เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน

14

145,536,882

159,812,022

ส่ วนของหนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี

15

2,094,663

3,254,811

ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี

16

102,000,000

117,757,191

22,285,607

-

2,291,033

4,089,548

หนี สิ นหมุนเวียนอืน

21,237,376

13,550,090

รวมหนีสิ นหมุนเวียน

1,470,157,706

1,197,531,691

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
สํารองผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน

17

หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
หนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี

15

709,629

2,583,978

เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึ งปี

16

525,968,432

-

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

17

3,234,253

2,267,991

529,912,314

4,851,969

2,000,070,020

1,202,383,660

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

รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

18

100,000,000

100,000,000

จัดสรรแล้ว - สํารองทัวไป

26

192,000,000

192,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร

290,850,286

146,557,926

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

1,772,202,722

1,627,910,362

รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,772,272,742
-

2,830,294,022
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

-

กรรมการ

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ

2561

2560

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย

2,696,075,842

2,470,518,630

รายได้อืน

1,777,317

2,245,182

รวมรายได้

2,697,853,159

2,472,763,812

2,257,914,803

2,219,675,914

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย

17,034,842

7,154,341

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

58,098,085

91,409,749

2,250,927

73,317,726

2,335,298,657

2,391,557,730

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

362,554,502

81,206,082

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(40,791,563)

(32,848,657)

กําไรก่ อนภาษีเงินได้

321,762,939

48,357,425

(27,485,679)

498,857

294,277,260

48,856,282

-

(3,244,880)

-

648,976

-

(2,595,904)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี

-

(2,595,904)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

294,277,260

46,260,378

0.29

0.05

ค่ าใช้ จ่าย

22

19

ต้นทุนขาย

ค่าเสี ยหายจากอุทกภัย

20

รวมค่ าใช้ จ่าย

ภาษีเงินได้

21

กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการที จะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

21

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

กําไรต่ อหุ้น

23

กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐาน
กําไรสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
2561

2560

321,762,939

48,357,425

159,409,025

146,577,031

(555,027)

555,027

-

230,576

(10,937)

(61,200)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

2,277,607

386,670

รายได้ดอกเบีย

(128,972)

(171,534)

40,227,673

32,643,316

522,982,308

228,517,311

ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน

(63,074,466)

(47,272,931)

สิ นค้าคงเหลือ

(18,150,908)

2,654,360

(506,708,370)

505,185,355

189,101

27,466,169

1,315,800

(1,381,520)

(39,827,681)

(28,998,668)

หนี สิ นหมุนเวียนอืน

4,656,781

(539,562)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(3,109,860)

(1,255,230)

(101,727,295)

684,375,284

ดอกเบียรับ

129,802

177,288

จ่ายดอกเบีย

(36,891,634)

(33,038,651)

(4,768,669)

(10,554,040)

(143,257,796)

640,959,881

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายเครื องจักรและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิมขึน) ลดลง

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนี สิ นดําเนิ นงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
2561

2560

(491,009,415)

(221,630,289)

-

(150,000,000)

(1,373,077)

(157,740)

-

150,000,000

(492,382,492)

(221,788,029)

เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)

275,644,116

(87,568,495)

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิมขึน

627,968,432

-

ชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว

(117,757,191)

(180,000,000)

(3,340,031)

(3,337,424)

เงินสดจ่ายเงินปั นผล

(149,996,987)

(150,000,000)

เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

632,518,339

(420,905,919)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ

(3,121,949)

(1,734,067)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

35,313,249

37,047,316

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)

32,191,300

35,313,249

60,069,998

34,505,370

-

1,993,124

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื อเงินลงทุนชัวคราว
ซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชําระหนี สิ นตามสัญญาเช่าการเงิน

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่เกียวกับเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เจ้าหนี จากการซื ออุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื ออุปกรณ์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)
ทุนเรื อนหุ ้น
หมายเหตุ

ส่วนทุนจากการ

ทีออกและ

ส่วนเกินมูลค่า

จ่ายโดยใช้หุ้น

ชําระแล้ว

หุ ้นสามัญ

เป็ นเกณฑ์

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย

สํารองทัวไป

ยังไม่ได้จดั สรร

รวม

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

-

442,297,548

1,731,649,984

กําไรสําหรับปี

-

-

-

-

-

48,856,282

48,856,282

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

-

-

-

-

-

(2,595,904)

(2,595,904)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-

-

-

46,260,378

46,260,378

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560

เงินปันผลจ่าย
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-

-

-

-

-

(150,000,000)

(150,000,000)

โอนกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรรเป็ นสํารองทัวไป
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
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1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

192,000,000
192,000,000

(192,000,000)
146,557,926

1,627,910,362

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

192,000,000

146,557,926

1,627,910,362

กําไรสําหรับปี

-

-

-

-

-

294,277,260

294,277,260

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

-

-

-

-

-

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

-

-

-

-

294,277,260

294,277,260

1,000,000,000

188,795,985

556,451

100,000,000

192,000,000

(149,984,900)
290,850,286

(149,984,900)
1,772,202,722

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561

เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ ยี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตังขึนเป็ นบริ ษทั จํากัดและได้แปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย เมือวันที 18 ตุลาคม 2550 และมี ภูมิลาํ เนาในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั
ลานนารี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั มหาชนที จดทะเบี ยนจัดตังในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ฯประกอบกิ จการในประเทศไทยโดยมีธุรกิ จหลักคือการผลิ ตและจําหน่ ายเอทานอลทีใช้เป็ นเชื อเพลิ ง
ทีอยูต่ ามทีจดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ีเลขที 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที 11 ตุลาคม 2559 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอืนในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ งมี ผลบังคับใช้สําหรั บงบการเงิ นที มี รอบ
ระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชัดเจนเกี ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น การนํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดัง กล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ นีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับ
งบการเงิ นทีมี รอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกียวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการ
ให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวส่ วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถื อปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ซึงได้มีการเปลียนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรือง รายได้ จากสั ญญาทีทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
บัญชีทีเกียวข้องต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื อง รายได้ - รายการแลกเปลี ยนเกี ยวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 เรื อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 18 เรื อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
กิ จการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที 15 กับสัญญาทีทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สัญญาทีอยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอืน มาตรฐานฉบับนีได้กาํ หนดหลักการ 5 ขันตอน
สํา หรั บ การรั บ รู ้ รายได้ที เกิ ดขึนจากสัญญาที ทํา กับลู ก ค้า โดยกิ จการจะรั บ รู ้ รายได้ใ นจํา นวนเงิ นที
สะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลียนสิ นค้าหรื อบริ การทีได้ส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ ทีเกี ยวข้อง
ทังหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขันตอน
ปั จจุ บ นั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯอยู่ระหว่า งประเมิ น ผลกระทบที อาจมี ต่ องบการเงิ นในปี ที เริ มนํา
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื องมือทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินทีมีรอบ
ระยะเวลาบัญชี ทเริี มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื องมือ
ทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9
เครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 32
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 16
การป้ องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที 19
การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภทและการ
วัดมูลค่าเครื องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ (Business Model)
หลักการเกียวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิ ตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลักการเกียวกับการบัญชี ป้องกันความเสี ยง รวมถึ งการแสดงรายการ
และการเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน และเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี มีผลบังคับ
ใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี บางฉบับที
มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงิ นในปี ที เริ มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชี ทสํี าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารั บรู ้ เมื อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนทีมี นยั สําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
สําหรับสิ นค้าทีได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบียรั บ
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสันทีมีสภาพ
คล่องสู ง ซึ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดื อนนับจากวันทีได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
4.3 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ซึ งคํานวณจากสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุนถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เมือมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุนจะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.4 ลูกหนีการค้ า
ลูกหนี การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึ กค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญสําหรั บ
ผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี ไม่ได้ ซึ งโดยทัวไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี
4.5 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิ ตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี ยถ่วงนําหนัก) หรื อมูลค่า
สุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ ้ย
ในการผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลียถ่วงนําหนัก) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึงของต้นทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช้
มูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยประมาณการต้นทุนในการ
ผลิตสิ นค้านันให้เสร็ จและต้นทุนทีจําเป็ นในการขาย
4.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ที ดิ นแสดงมูลค่าตามราคาทุ น อาคารและอุ ปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุ นหักค่าเสื อมราคาสะสม และ
ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พ ย์โดยวิธีเส้ นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

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

ปี
ปี
ปี
ปี
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ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน ส่ วนปรับปรุ งทีดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตัง
ค่าเสื อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯตัดรายการที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือจําหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจาก
การจําหน่ ายสิ นทรั พย์จะรั บรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นเมือบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์นันออกจาก
บัญชี
4.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีเกียวข้ องกับสิ นทรัพย์
เงิ นอุ ดหนุ นจากรั ฐบาลจะถู ก รั บ รู ้ เมื อบริ ษ ทั ฯมี ค วามเชื อมันอย่า งสมเหตุ สมผลว่าบริ ษ ทั ฯจะได้รับ เงิ น
อุ ดหนุ นนันและบริ ษทั ฯสามารถปฏิ บ ตั ิ ตามเงื อนไขของเงิ นอุ ดหนุ นได้ บริ ษ ทั ฯแสดงเงิ นอุ ดหนุ นจาก
รัฐบาลทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์โดยแสดงหักจากมูลค่าของสิ นทรัพย์ทีเกียวข้อง และจะรับรู ้เงินอุดหนุ นจาก
รัฐบาลในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ในรู ปของค่าเสื อมราคาทีลดลง
4.8 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี )
ของสิ นทรัพย์นนั
บริ ษ ทั ฯตัดจํา หน่ า ยสิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ตวั ตนที มี อายุก ารให้ป ระโยชน์จาํ กัดอย่า งมี ระบบตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์นนั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมือมีขอ้ บ่งชีว่า
สิ นทรั พ ย์นันเกิ ดการด้อยค่า บริ ษ ทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจํา หน่ า ยและวิธี ก ารตัดจํา หน่ า ยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์

อายุการให้ประโยชน์
3, 5, 10 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนีบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิ จการทีมีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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4.10 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ทีเช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที ต้องจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนีสิ นระยะยาว ส่ วนดอกเบียจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ทีได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ทีเช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะตํากว่า
สัญญาเช่าทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงิ นทีจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.11 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่า เป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วันที เกิ ดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเป็ นตัวเงิ นซึ งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตนอืนของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชีว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์นนั ทังนี
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิด
ลดก่อนภาษีทีสะท้อนถึงการประเมินความเสี ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสี ยงซึ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ทีกําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขาย บริ ษทั ฯใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุ ดซึ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ งสะท้อนถึงจํานวนเงินที
กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่ าย โดยการจําหน่ายนันผูซ้ ื อ
กับ ผูข้ ายมี ค วามรอบรู ้ และเต็ม ใจในการแลกเปลี ยนและสามารถต่ อรองราคากันได้อย่า งเป็ นอิ ส ระใน
ลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกียวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมือเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชี พ ซึ งประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและ
เงินทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลียงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ งบริ ษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนีสิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่ วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ต้นทุนบริ การในอดี ตจะถูกรั บรู ้ ทงจํ
ั านวนในกําไรหรื อขาดทุนทันทีทีมีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการ หรื อเมือกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างทีเกียวข้อง
4.14 ประมาณการหนีสิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ ก ประมาณการหนี สิ นไว้ในบัญชี เมื อภาระผูกพันซึ งเป็ นผลมาจากเหตุ การณ์ ในอดี ตได้
เกิ ดขึนแล้ว และมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรั พยากรเชิ งเศรษฐกิ จไปเพือปลด
เปลืองภาระผูกพันนัน และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่างน่าเชือถือ
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4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากรในอัตราร้อยละ 20 สําหรับกิจการทีไม่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนและได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาํ หรับกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี สิ น ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทีเกียวข้องนัน โดยใช้อตั รา
ภาษีทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ หนี สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัวคราวที ต้องเสี ยภาษี ทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษี รวมทังผลขาดทุนทางภาษีทียัง
ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้นนั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุกสิ นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะไม่มีกาํ ไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั
อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหากภาษีทีเกิ ดขึนเกียวข้องกับ
รายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.16 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึ ง ราคาที คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็ นราคาทีจะต้องจ่ายเพือโอน
หนี สิ นให้ผูอ้ ื นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที เกิ ดขึนในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันทีวัดมูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี สิ นซึ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที เกี ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ า
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีมีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
การประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากทีสุ ด
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ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนีสิ นในงบการเงิ น
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืนทีสามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณขึน
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชันของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนีสิ นทีถืออยู่ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานทีมีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึนประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสํี าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื องที มี ค วามไม่ แน่ นอนเสมอ การใช้ดุล ยพิ นิจและการประมาณการดัง กล่า วนี ส่ ง ผล
กระทบต่อจํานวนเงิ นที แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น ผลที
เกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีสําคัญมีดงั นี
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิจารณาว่าบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอน
ความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิ ดจากสิ นค้าทีเคลื อนไหวช้าหรื อเสื อมคุ ณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที
ลดลงของสิ นค้าคงเหลือ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื อมราคา
ในการคํานวณค่ าเสื อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทํา การประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิ กใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์นนั
ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกี ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ ง
เกียวเนืองกับสิ นทรัพย์นนั
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษีและขาดทุนทาง
ภาษี ทีไม่ได้ใช้เมือมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะมี กาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนัน ในการนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯ
ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษี
ทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ นตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึนเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับกิ จการทีเกี ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตาม
เกณฑ์ทีตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีเกี ยวข้องกัน ซึ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้
ดังนี

รายการธุ รกิจกับบริ ษทั ใหญ่
เงินปั นผลจ่าย

2561

2560

(หน่วย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา

76,500,000

76,500,000

ตามอัตราทีประกาศจ่าย

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ไม่มียอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการทีเกียวข้องกัน
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานทีให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2561
28,164,342
1,957,325
30,121,667

(หน่วย: บาท)
2560
26,366,515
2,490,583
28,857,098
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7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
2561
26,311
32,164,989
32,191,300

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

(หน่วย: บาท)
2560
19,460
35,293,789
35,313,249

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบียระหว่างร้ อยละ 0.10 ถึ ง 0.38 ต่อปี (2560:
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.38 ต่อปี )
8.

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืน
2561
238,528,362
6,368,162
30,989,244
2,673
275,888,441

ลูกหนีการค้า
ลูกหนีอืน
ภาษีมูลค่าเพิมรอเรี ยกคืน
รายได้คา้ งรับ
ดอกเบียค้างรับ
รวมลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

(หน่วย: บาท)
2560
207,063,051
1,401,251
4,347,000
3,503
212,814,805

ยอดคงเหลือของลูกหนีการค้า ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 238.5 ล้านบาท (2560: 207.1 ล้านบาท)
เป็ นลูกหนีการค้าทียังไม่ครบกําหนดชําระ
9.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)
ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป - เอทานอล
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสินเปลือง
รวม

2561
23,685,243
12,275,716
94,018,509
11,628,088
141,607,556

2560
17,051,071
18,312,280
78,178,747
9,914,550
123,456,648

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ
2561
2560
(555,027)
(555,027)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2561
2560
23,685,243
16,496,044
12,275,716
18,312,280
94,018,509
78,178,747
11,628,088
9,914,550
141,607,556
122,901,621

ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯบันทึกกลับรายการปรับลดราคาทุ นของสิ นค้าคงเหลื อให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะ
ได้รับเป็ นจํานวน 0.6 ล้านบาท โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลื อทีรับรู ้ เป็ นต้นทุนในระหว่างปี
(2560: บริ ษทั ฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลื อให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับเป็ นจํานวน 0.6
ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึงของต้นทุนขาย)
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10. เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าซือสิ นค้ า
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจทีสําคัญกับบริ ษทั ในประเทศ ซึ งเกียวเนื องกับการซื อกากนําตาลและ
นําตาลทรายดิ บตามสัญญาซื อกากนําตาลและสัญญาซื อนําตาลทรายดิ บ เพือให้เป็ นไปตามเงื อนไขใน
สัญญาดังกล่าว ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื อกากนําตาลเป็ นจํานวน 545.1
ล้านบาท (2560: 38.4 ล้านบาท)
11. ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย: บาท)
ทีดินและส่วน
ปรับปรุ งทีดิน

อาคารและ
สิ งปลูกสร้าง

เครื องจักรและ
อุปกรณ์

เครื องใช้
สํานักงาน

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง
และติดตัง

230,558,380
49,224,251
279,782,631
16,394,415
296,177,046

254,919,738
9,415,953
55,722,826
320,058,517
3,058,848
158,312,541
481,429,906

2,132,571,822
104,378
(1,306,017)
500,866,728
2,632,236,911
9,272,977
2,043,552
2,643,553,440

18,973,439
1,151,707
(168,239)
19,956,907
1,909,717
21,866,624

28,891,317
1,816,900
(80,000)
30,628,217
119,000
30,747,217

424,569,604
168,389,779
(556,589,554)
36,369,829
485,681,163
(160,356,093)
361,694,899

3,090,484,300
230,102,968
(1,554,256)
3,319,033,012
516,436,120
3,835,469,132

-

72,873,328
11,026,507

667,305,775
130,652,189

15,582,312
1,492,477

20,334,003
2,768,071

-

776,095,418
145,939,244

-

83,899,835
17,563,922
101,463,757

(1,110,038)
796,847,926
136,824,033
933,671,959

(166,476)
16,908,313
1,527,417
18,435,730

(47,167)
23,054,907
2,778,822
25,833,729

-

(1,323,681)
920,710,981
158,694,194
1,079,405,17

ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

279,782,631

236,158,682

1,835,388,985

3,048,594

7,573,310

36,369,829

2,398,322,031

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

296,177,046

379,966,149

1,709,881,481

3,430,894

4,913,488

361,694,899

2,756,063,957

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ซือเพิม
ตัดจําหน่าย
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ซือเพิม
โอนเข้า(ออก)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื อมราคาสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื อมราคาสําหรับส่วนที
ตัดจําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

รวม

ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี
2560 (จํานวน 119 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

145,939,244

2561 (จํานวน 156 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

158,694,194

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของโรงงานระเหยนํากากส่ าระหว่างก่อสร้างจํานวน 350.9
ล้านบาท (2560: ไม่มี) ซึ งบริ ษทั ฯได้ใช้เงิ นกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นแห่ งหนึ งเพือใช้ในการก่ อสร้ างโรงงาน
ดังกล่ าว ในระหว่างปี ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุ นการกู้ยืมเข้าเป็ นราคาทุนของโรงงานระหว่างก่อสร้ าง
จํานวน 4.4 ล้านบาท (2560: ไม่มี) โดยคํานวณจากอัตราการตังขึนเป็ นทุนในอัตราร้อยละ 2.9 ถึง 3.7 ต่อปี
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของเครื องใช้สาํ นักงานและยานพาหนะซึ งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 4.8 ล้านบาท (2560: 7.6 ล้านบาท)
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บริ ษทั ฯได้นาํ ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วนและเครื องจักร ซึ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม
2561 จํานวนประมาณ 1,613.6 ล้านบาท (2560: 1,713.6 ล้านบาท) ไปคําประกันเงินกูย้ ืมระยะสันและระยะยาว
และวงเงินสิ นเชือทีได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 13 และ 16
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีเครื องจักรและอุปกรณ์ เครื องใช้สาํ นักงานและยานพาหนะจํานวนหนึ ง
ซึ งตัดค่า เสื อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้ง านอยู่ มู ลค่า ตามบัญชี ก่อนหักค่ าเสื อมราคาสะสมของสิ นทรั พ ย์
ดังกล่าวมีจาํ นวนเงินประมาณ 92.0 ล้านบาท (2560: 75.0 ล้านบาท)
12. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนซึ งได้แก่คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: บาท)
2560
7,605,986
(5,739,844)
1,866,142

2561
9,116,986
(6,454,675)
2,662,311

ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี
2561
1,866,142
1,511,000
(714,831)
2,662,311

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซือเพิม
ตัดจําหน่าย
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: บาท)
2560
2,346,190
157,740
(1)
(637,787)
1,866,142

13. เงินกู้ยมื ระยะสั นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: บาท)

ตัวสัญญาใช้เงิน
ทรัสต์รีซีท
รวม

อัตราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี )
2561
2560
2.75 - 2.95
2.75 - 3.00
2.75
2.75 - 2.85

2561
882,905,000
291,807,145
1,174,712,145

2560
633,209,723
265,858,306
899,068,029

วงเงิ นกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ คําประกันโดยการจดจํานองทีดิน พร้ อมสิ งปลูกสร้าง
บางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 11
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14. เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืน

เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนี อืน
เงินปั นผลค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

2561
62,996,703
81,322,534
1,217,645
145,536,882

(หน่วย: บาท)
2560
108,561,101
50,021,189
1,229,732
159,812,022

2561
2,887,577
(83,285)
2,804,292
(2,094,663)

(หน่วย: บาท)
2560
6,227,608
(388,819)
5,838,789
(3,254,811)

709,629

2,583,978

15. หนีสิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบียรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี

บริ ษ ทั ฯได้ท าํ สั ญญาเช่ า การเงิ นกับ บริ ษ ทั ลี ส ซิ งเพื อเช่ า เครื องใช้สํา นัก งานและยานพาหนะใช้ใ นการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 และ 5 ปี
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันทีจะต้องจ่ายค่าเช่าขันตําตามสัญญาเช่าการเงินดังนี
(หน่วย: บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่า 2,171,975
715,602 2,887,577
(77,312)
(5,973)
(83,285)
ดอกเบียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตาม
2,094,663
709,629 2,804,292
สัญญาเช่า
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(หน่วย: บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่า 3,560,344 2,667,264 6,227,608
(305,533)
(83,286)
(388,819)
ดอกเบียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีต้องจ่ายทังสิ นตาม
3,254,811 2,583,978 5,838,789
สัญญาเช่า
16. เงินกู้ยมื ระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี

2561
627,968,432
(102,000,000)

(หน่วย: บาท)
2560
117,757,191
(117,757,191)

525,968,432

-

การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิมระหว่างปี
หัก: จ่ายคืนเงินกูร้ ะหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
117,757,181
627,968,432
(117,757,191)
627,968,432

เมือวันที 6 พฤศจิกายน 2556 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่ งหนึ งในประเทศเพือ
ทําการปรับโครงสร้างหนีทังหมดทีมีกบั ธนาคารอีกแห่งหนึงในประเทศในวงเงินจํานวน 845 ล้านบาท โดย
เมือวันที 18 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทาํ การเบิกเงินกูต้ ามสัญญาเงินกูเ้ พือการปรับโครงสร้างหนี ดังกล่าว
และชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะสันและระยะยาวทีมีกบั ธนาคารในประเทศทังจํานวนเป็ นจํานวนเงิน 837.8 ล้าน
บาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบียอ้างอิง THBFIX บวกร้อยละ 1.75 ต่อปี สําหรับปี ทีหนึ งและเพิมขึน
ในอัตราร้อยละ 0.05 ต่อปี ตังแต่ปีทีสองถึงปี ทีห้า เงินกูย้ ืมนีมีกาํ หนดชําระคืนภายใน 5 ปี โดยชําระคืนเป็ น
รายงวดทุก 6 เดือน จํานวน 10 งวด โดยงวดทีหนึ งถึงเก้าชําระงวดละ 90 ล้านบาท และงวดทีสิ บชําระส่ วน
ทีเหลื อทังหมด โดยมีกาํ หนดชําระคืนตังแต่เดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนธันวาคม 2561 เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
ดังกล่าวคําประกันโดยการจดจํานองทีดิ นพร้ อมสิ งปลูกสร้ างบางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามที
กล่าวในหมายเหตุ 11
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ต่อมาเมือวันที 7 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทาํ บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารเพือ
เปลียนแปลงเงือนไขของสัญญาบางประการ และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนี
เมือวันที 15 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารแห่งหนึ งในประเทศ ใน
วงเงินจํานวน 418 ล้านบาท เงิ นกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบียอ้างอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อปี
โดยชําระคืนเงินต้นงวดแรกในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนที 18 นับจากวันเบิกเงิ นกูง้ วดแรก (8 มิถุนายน
2561) เงินกูย้ ืมนีมีกาํ หนดชําระคืนภายใน 6 ปี โดยชําระเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จํานวน 10 งวด โดยงวดที
หนึงถึงเก้าชําระงวดละ 42 ล้านบาท และงวดทีสิ บชําระส่ วนทีเหลือทังหมด และจ่ายดอกเบียทุก ๆ 3 เดือน
เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวคําประกันโดยการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วน และเครื องจักรของ
บริ ษทั ฯตามทีกล่าวในหมายเหตุ 11
ต่อมาเมือวันที 8 พฤศจิ กายน 2561 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเงิ นกู้ระยะยาวอีกสัญญากับธนาคารแห่ งเดิ ม
ในวงเงินจํานวน 300 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบียอ้างอิง 3M THBFIX บวกร้อยละ 1.95 ต่อ
ปี โดยชํา ระคื นเงิ นต้น งวดแรกในวัน ทํา การสุ ดท้า ยของเดื อนที 6 นับ จากวันเบิ ก เงิ นกู้ง วดแรก (15
พฤศจิกายน 2561) เงินกูย้ มื นีมีกาํ หนดชําระคืนภายใน 5 ปี โดยชําระเป็ นรายงวดทุก 6 เดือน จํานวน 10 งวด
โดยชําระงวดละ 30 ล้านบาท และจ่ายดอกเบียทุก ๆ 3 เดือน เงินกูย้ มื ระยะยาวดังกล่าวคําประกันโดยการจด
จํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างบางส่ วน และเครื องจักรของบริ ษทั ฯตามทีกล่าวในหมายเหตุ 11
ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมดังกล่าว บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา
เช่น การดํารงอัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนีให้เป็ นไป
ตามอัตราทีกําหนดในสัญญา เป็ นต้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯสามารถปฏิบตั ิตามเงื อนไขเรื องการดํารงอัตราส่ วนทางการเงิ นตามที
กําหนดไว้ในสัญญาเงิ นกู้ยืมระยะยาวได้ (2560: บริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื อนไขเรื องการดํารง
อัตราส่ วนทางการเงินตามทีกําหนดไว้ในสัญญาเงินกูไ้ ด้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ ห้กูไ้ ด้มีหนังสื อผ่อนปรน
เงื อนไขเรื องการดํารงอัตราส่ วนทางการเงิ นสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560 ให้บริ ษทั ฯแล้วเมื อ
วันที 29 มกราคม 2561 ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ ืมระยะยาวจํานวน 117.8 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ ืมที
ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี ทังจํานวน)
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17. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงานแสดงได้ดงั นี
(หน่วย: บาท)
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ส่ วนทีรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนทีเกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี
สํ ารองผลประโยชน์ ของพนักงาน
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

2561
6,357,539

2560
3,981,219

2,204,174
73,433

334,221
52,449

(3,109,860)
5,525,286

815,174
(205,079)
2,634,785
(1,255,230)
6,357,539

2,291,033
3,234,253
5,525,286

4,089,548
2,267,991
6,357,539

ค่าใช้จ่ายเกียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู ้ในรายการต่อไปนีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
(หน่วย: บาท)
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายทีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

2561
387,185
1,890,422
2,277,607

2560
68,579
318,091
386,670

ในปี 2561 บริ ษทั ฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็ นจํานวน
ประมาณ 2.3 ล้านบาท (2561: 4.1 ล้านบาท)
17

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนําหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 9 ปี และ 13 ปี (2560: 9 ปี และ 13 ปี )
สมมติฐานทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือน
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2561
2560
2.4, 2.9
2.4, 2.9
5.0, 6.0
5.0, 6.0
2.9 - 34.4
2.9 - 34.4

ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี

อัตราคิดลด

(หน่วย: บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
เพิมขึน 0.5%
ลดลง 0.5%
(21,197)
23,083

อัตราการขึนเงินเดือน

เพิมขึน 1.0%
53,121

ลดลง 1.0%
(46,059)

อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

เพิมขึน 20.0%
(101,209)

ลดลง 20.0%
149,554

อัตราคิดลด

(หน่วย: บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
เพิมขึน 0.5%
ลดลง 0.5%
(156,686)
170,211

อัตราการขึนเงินเดือน

เพิมขึน 1.0%
339,588

ลดลง 1.0%
(294,837)

อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

เพิมขึน 20.0%
(653,765)

ลดลง 20.0%
964,853
18

เมือวันที 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึ งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุ เบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่นีกําหนดอัตราค่าชดเชยเพิมเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึนไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลียนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการ
แก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯมีหนี สิ นสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิมขึน 0.6 ล้านบาท บริ ษทั ฯจะบันทึกผลกระทบจากการเปลียนแปลง
ดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนของงวดทีกฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
18. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุ นสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตามกฎหมาย
ไว้ครบถ้วนแล้ว
19. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสําคัญดังต่อไปนี

วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิต
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนักงาน
ค่าไฟฟ้ าและเชือเพลิง
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาเครื องจักรและอุปกรณ์
ค่าจัดจําหน่าย

2561
1,937,407,699
(597,608)
159,409,024
98,610,299
39,277,052
29,331,733
16,734,952

(หน่วย: บาท)
2560
1,954,051,551
(9,116,701)
146,577,031
88,738,146
50,154,186
26,767,601
6,952,420

20. ค่ าเสี ยหายจากอุทกภัย
ในเดือนตุลาคม 2560 ได้เกิดอุทกภัยทําให้คนั บ่อเก็บกักนํากากส่ าจากกระบวนการผลิตเอทานอลทีบําบัด
แล้วบางส่ วนชํารุ ดพังทลาย ส่ งผลให้นากากส่
ํ
าไหลเข้าสู่ พืนทีชุมชนและพืนทีเกษตรกรรมข้างเคียง มีผลให้
บริ ษทั ฯต้องชําระค่าความเสี ยหาย และกระทรวงอุตสาหกรรมมีคาํ สังให้หยุดการผลิ ตเอทานอลชัวคราว
เพือแก้ไขปั ญหาบ่อบําบัดนําเสี ยให้กลับมาอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ทังนีบริ ษทั ฯได้สํารวจความเสี ยหายจาก
ผลของอุทกภัยทีเกิดขึน และบันทึกค่าเสี ยหายทีเกิดขึนเป็ นจํานวน 73.3 ล้านบาท และจํานวน 2.3 ล้านบาท
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนสําหรับปี 2560 และ 2561 ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ทาํ ประกันครอบคลุมความเสี ยหาย และอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการเรี ยกร้องเงินชดเชย
กับบริ ษทั ประกันภัย
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21. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: บาท)
2560

2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ภาษีเงินได้ ทแสดงอยู
ี
่ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

27,055,0
-

(164,539)

430,6
27,485,679

(334,318)
(498,857)

จํานวนภาษี เงิ นได้ทีเกี ยวข้องกับส่ วนประกอบของงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: บาท)
2561
2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนจากการประมาณการ
648,976
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ภาษีเงินได้มีดงั นี

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 22)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิ หกั ได้เพิมขึน
ผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ทีไม่ได้รับรู ้
อืน ๆ
รวม
ภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2561
321,762,939
20%
64,352,588
(39,669,854)
3,494,489
(1,347,031)
655,487
(36,866,909)
27,485,679

(หน่วย: บาท)
2560
48,357,425
20%
9,671,485
(164,539)
(14,733,793)
720,954
(512,142)
4,066,078
453,100
(10,005,803)
(498,857)
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้จาํ นวน 20.3 ล้านบาท ทีบริ ษทั ฯไม่ได้
บันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (2560: 20.3 ล้านบาท)
ผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้จาํ นวน 20.3 ล้านบาท จะสิ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ในปี 2565
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี
(หน่วย: บาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินอุดหนุ นจากรัฐบาล
การบันทึกสัญญาเช่าการเงิน
สํารองผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
รวม
หนีสิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคาสะสม - เครื องจักร
รวม
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

2561

2560

5,249,516
296,641
261,519
646,850
6,454,526

4,876,444
748,468
246,806
364,501
648,976
6,885,195

3,421,318
3,421,318
3,033,208

3,421,318
3,421,318
3,463,877
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22. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิ พิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนดังนี
บัตรส่งเสริ มเลขที
ลงวันที
1. เพือส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ

1760(2)/2546
2078(9)/2551
26 ธันวาคม 2546 19 พฤศจิกายน 2551
ผลิตแอลกอฮอล์
ผลิตเอทานอล
บริ สุทธิ
(99.5%)

2. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญทีได้รับ
2.1 ได้ รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลสํ า หรั บ กํา ไรที ได้ จ ากการ
8 ปี
ประกอบกิ จการที ได้รับการส่ งเสริ ม (นับแต่วนั ที เริ มมีรายได้จาก (สิ นสุดแล้ว)
การประกอบกิจการนัน) และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจาก
กิจการที ได้รับการส่ งเสริ มซึ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมคํานวณเพือเสี ยภาษีเงิ นได้ตลอดระยะเวลาทีได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
2.2 ได้รับอนุ ญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที เกิดขึนในระหว่างได้รับ
5 ปี
ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้ไ ปหั ก ออกจากกํา ไรสุ ท ธิ ที เกิ ด ขึ นภายหลัง
ระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลา
ตามข้อ 2.1)
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ วัสดุจาํ เป็ นและของที ใช้ใน
1 ปี
การผลิตเพือการส่งออก นับจากวันทีนําเข้าครังแรก
3. วันเริ มมีรายได้
31 มกราคม 2548

8 ปี
(จะหมดอายุในวันที
1 เมษายน 2563)

5 ปี

1 ปี
2 เมษายน 2555

ทังนีบริ ษทั ฯจะต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขและข้อกําหนดต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้ของบริ ษทั ฯเป็ นรายได้จากการขายในประเทศ โดยจําแนกตามกิจการทีได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
และไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุ ปได้ดงั นี
2561
รายได้จากการขาย
กิจการทีได้รับการส่ งเสริ ม
กิจการทีไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
รวม

1,538,770,800
1,157,305,042
2,696,075,842

(หน่วย: บาท)
2560
1,461,624,145
1,008,894,485
2,470,518,630
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23. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลี ย
ถ่วงนําหนักของหุ น้ สามัญทีออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรสําหรับปี (บาท)
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุ น้ )
กําไรต่อหุ น้ (บาท)

2561
294,277,260
1,000,000,000
0.29

2560
48,856,282
1,000,000,000
0.05

24. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วน
งานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดําเนินธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานทีรายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ การประกอบกิจการผลิตและ
จําหน่ ายเอทานอลที ใช้เป็ นเชื อเพลิ ง และดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิ ศาสตร์ เดี ยว คื อ ประเทศไทย บริ ษ ัท ฯ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ งวัดมูลค่าโดย
ใช้เกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานในงบการเงิน ดังนัน รายได้ กําไรจากการ
ดําเนิ นงาน และสิ นทรั พย์ที แสดงอยู่ในงบการเงิ น จึ งถื อเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนิ นงานและเขต
ภูมิศาสตร์ แล้ว
ในปี 2561 บริ ษทั ฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 3 ราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,209 ล้านบาท 770 ล้านบาท
และ 266 ล้านบาท (ปี 2560: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวน 3 ราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 1,137 ล้านบาท
674 ล้านบาท และ 379 ล้านบาท)
25. กองทุนสํ ารองเลียงชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชี พขึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15
ของเงิ นเดื อน กองทุ นสํารองเลียงชี พนี บริ หารโดยธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่
พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2561 บริ ษทั ฯรับรู ้
เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 3.4 ล้านบาท (2560: 3.0 ล้านบาท)
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26. เงินปันผล
อนุมตั ิโดย

เงินปันผลจ่าย
(บาท)

เงินปันผล
จ่ายต่อหุน้
(บาท)

ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมือวันที 19 เมษายน
2561

50,000,000

0.05

18 พฤษภาคม 2561

ทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เมือวันที
16 สิ งหาคม 2561

99,984,900

0.10

14 กันยายน 2561

149,984,900

0.15

ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมือวันที 24 เมษายน
2560

50,000,000

0.05

23 พฤษภาคม 2560

ทีประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เมือวันที
17 สิ งหาคม 2560

100,000,000

0.10

15 กันยายน 2560

150,000,000

0.15

เงินปันผล
2561
เงินปันผลสําหรับกําไรจากการ
ดําเนินงานของกิจการทีได้รับ
การส่งเสริ มการลงทุนตังแต่วนั ที
1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที
31 ธันวาคม 2560
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับกําไร
จากการดําเนินงานของกิจการที
ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที 30 มิถุนายน 2561
รวม
2560
เงินปันผลสําหรับกําไรจากการ
ดําเนินงานของกิจการทีได้รับ
การส่งเสริ มการลงทุนตังแต่วนั ที
1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที
31 ธันวาคม 2559
เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับกําไร
จากการดําเนินงานของกิจการที
ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน
ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที 30 มิถุนายน 2560
รวม

วันทีจ่ายเงินปันผล

นอกจากนี ทีประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2560 ยังมีมติอนุ มตั ิเห็ นชอบให้จดั สรรกําไรสะสมเพือกันไว้
เป็ นสํารองทัวไปจํานวน 192 ล้านบาท
27. ภาระผูกพันและหนีสิ นทีอาจเกิดขึน
27.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนเป็ นจํานวนเงินประมาณ 88.4 ล้าน
บาท ทีเกียวข้องกับการก่อสร้างโรงงานระเหยนํากากส่ าและโครงการก่อสร้างอืนๆ (2560: โครงการก่อสร้างบ่อ
ระเหยนํากากส่ าเป็ นจํานวนเงินประมาณ 10.6 ล้านบาท)
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27.2 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานทีเกียวข้องกับการเช่าพืนทีอาคารสํานักงานและบริ การอืน ๆ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตังแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สัญญาเช่าและบริ การดังกล่าวดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม
2561
2560
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

4.7
4.0

5.4
7.5

27.3 ภาระผูกพันเกียวกับสั ญญาให้ บริการและซือสิ นค้ าระยะยาว
ก) บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื อไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตามสัญญาซื อขายไฟฟ้ า ซึ งสัญญาดังกล่าวมี
กํา หนด 1 ปี เริ มตังแต่วนั ที 21 ธันวาคม 2553 ถึ ง วันที 20 ธันวาคม 2554 และสามารถต่ ออายุโดย
อัตโนมัติคราวละ 1 ปี ซึ งอัตราค่าซือไฟฟ้ าเป็ นไปตามทีระบุในสัญญา
ข) บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซือกากนําตาลซึ งมีกาํ หนดระยะเวลา 15 ปี และจะตกลงราคาทุก ๆ 5 ปี
โดยเริ มมีการซื อในปี 2548 เป็ นปี แรก ราคาซื อ 3 ปี แรกเป็ นไปตามอัตราทีระบุในสัญญา ส่ วนปี ที 4
และ 5 ให้ใช้ราคาเฉลียของราคาทีซื อขายจริ งตามภาวะตลาดใน 3 ปี แรกมาเปรี ยบเทียบ ตังแต่ปีที 6
เป็ นต้นไปราคาซื อขายจะทํา การตกลงเป็ นรายปี โดยปริ มาณการซื อให้เป็ นไปตามที ระบุ ในสั ญญา
นอกจากนี บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื อกากนําตาลเพิมเติมอีกสองบริ ษทั มีกาํ หนดระยะเวลา 5 ปี และจะ
ตกลงราคาซือก่อนการส่ งมอบในปี ถัดไปโดยปริ มาณการซือให้เป็ นไปตามทีระบุในสัญญา
27.4 การคําประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคําประกันซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน
5.0 ล้านบาท เพือคําประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาอนุ ญาตให้ใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค (2560:
5.2 ล้านบาท)
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28. คดีฟ้องร้ อง
ในเดื อนกันยายน 2554 บริ ษ ทั แห่ งหนึ งกล่ า วหาว่า บริ ษ ทั ฯไม่ป ฏิ บ ตั ิ ตามสัญญาซื อขายมันเส้ นลงวันที
21 มกราคม 2554 และบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที 29 เมษายน 2554 โดยขอเรี ยกค่าเสี ยหายจํานวน 186.9
ล้านบาท ต่อมาเมือวันที 8 พฤศจิกายน 2554 บริ ษทั ฯได้ยืนคําให้การและฟ้ องแย้งบริ ษทั ดังกล่าวโดยเรี ยก
ค่าเสี ยหายจํานวน 82.4 ล้านบาท จากนันในวันที 9 ตุลาคม 2557 ศาลแพ่งได้พิจารณายกฟ้ องคดี ทีบริ ษทั
ดังกล่าวกล่ าวหาบริ ษทั ฯ และให้บริ ษทั ดังกล่าวชําระเงิ นค่าซื อมันเส้นทีบริ ษทั ฯจ่ายล่ วงหน้าจํานวน 6.9
ล้านบาท พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที 8 พฤศจิกายน 2554 (วันทีฟ้ องแย้ง) จนกว่า
จะชําระเสร็ จสิ น พร้อมทังให้จ่ายค่าฤชาธรรมเนี ยม และค่าทนายความบางส่ วนแทนบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม
เมือวันที 3 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ยืนอุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาดังกล่าว และเมือวันที 9 กุมภาพันธ์
2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชันต้น
ต่อมาเมือวันที 7 เมษายน 2559 บริ ษทั ฯได้ยืนฎีกาคัดค้านคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ดงั กล่าวต่อศาลฎีกาและ
เมือวันที 18 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯยืนฟ้ องบริ ษทั ดังกล่าวต่อศาลล้มละลาย ซึ งขณะนีคดีอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาของทังสองศาลโดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯยังไม่ได้รับชําระเงิ นจากบริ ษทั ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้บนั ทึกค่าเผือการด้อยค่าสําหรับเงิ นค่าซื อมันเส้นจ่ายล่วงหน้าทีจ่ายให้กบั บริ ษทั
ดังกล่าวไว้เต็มจํานวนแล้ว
29. ลําดับชั นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมี สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม ดังนี

สิ นทรัพย์ ทวัี ดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด

ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
รวม

(หน่วย: บาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
รวม

1,036,827

1,025,890

1,036,827

1,025,890

30. เครืองมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี ยง
เครื องมื อทางการเงิ นทีสําคัญของบริ ษทั ฯตามที นิ ยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิ น” ประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
เงินลงทุนชัวคราว-กองทุนเปิ ด ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน หนี สิ นตามสัญญา
เช่าการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสันและเงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯมีความเสี ยงทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี ยงดังนี
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ความเสี ยงด้ านการให้ สินเชื อ
บริ ษทั ฯมีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกหนี การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี ยงนีโดยการ
กําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชือทีเหมาะสม ดังนันบริ ษทั ฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื อ นอกจากนี ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯเป็ นบริ ษทั นํามันซึ งมี
ชือเสี ยงและฐานะการเงินดี จํานวนเงินสู งสุ ดทีบริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื อคือมูลค่าตามบัญชี
ของลูกหนีการค้าทีแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษ ทั ฯมี ค วามเสี ยงจากอัตราดอกเบี ยที สํา คัญอันเกี ยวเนื องกับเงิ นฝากธนาคาร เจ้าหนี ตามสั ญญาเช่ า
การเงิน เงิ นกูย้ ืมระยะสันและเงินกูย้ ืมระยะยาวทีมีดอกเบีย อย่างไรก็ตาม เนื องจากสิ นทรัพย์และหนี สิ น
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึ งใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี ยงจากอัตราดอกเบียของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับตํา
สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย และสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี สิ นทางการเงิ นทีมีอตั ราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวันทีครบกําหนด หรื อ วันทีมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
หนีสิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

1,174.7
2.1
1,176.9

-

31.3
31.3

0.9
1.0
275.9
277.8

32.2
1.0
275.9
309.1

0.10 - 0.38
-

0.7
0.7

628.0
628.0

145.5
145.5

1,174.7
145.5
2.8
628.0
1,951.0

2.75 - 2.95
0.27 - 15.32
3M THBFIX + 1.95
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบีย
ปรับขึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบีย

รวม

อัตรา
ดอกเบีย
ทีแท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว - กองทุนเปิ ด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
หนีสิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

24.3
24.3

11.0
1.0
212.8
224.8

35.3
1.0
212.8
249.1

0.10 - 0.38
-

899.1
3.2
902.3

2.6
2.6

117.8
117.8

159.8
159.8

899.1
159.8
5.8
117.8
1,182.5

2.75 - 3.00
0.27 - 15.32
3M THBFIX + 1.95

ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯไม่คาดว่าจะมี ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทีสําคัญจากรายการซื อขายและการกูย้ ืม เนื องจาก
รายการส่ วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท
30.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
เนืองจากเครื องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสันและเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบีย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุ ป ระสงค์ใ นการบริ หารจัดการทุ นที สํ า คัญของบริ ษ ัท ฯคื อ การจัด ให้มี ซึ งโครงสร้ า งทางการเงิ น ที
เหมาะสมเพือสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และเสริ มสร้ างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 1.1:1 (2560: 0.74:1)
32. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมือวันที 18 กุมภาพันธ์ 2562
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