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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จาํกดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ซึง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้นีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 ผลการดาํเนินงานและกระแส            

เงินสดสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามทีควรใน

สาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัฯ

ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี รวมถึงมาตรฐานเรืองความเป็นอิสระ ทีกาํหนดโดยสภา

วชิาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชี) ในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน 

และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอืนๆตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพ

บญัชี ขา้พเจา้เชือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพอืใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเรืองต่างๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดตามดุลยพินิจเยยีงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรืองเหล่านีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ            

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทงันี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เรืองเหล่านี  



                                                        

 2

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบทีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ           

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมความรับผดิชอบทีเกียวกบัเรืองเหล่านีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวธีิการตรวจสอบทีออกแบบมาเพือตอบสนองต่อการประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเรืองเหล่านี

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบมีดงัต่อไปนี 

การรับรู้รายได้ 

บริษทัฯมีรายไดห้ลกัมาจากธุรกิจผลิตและจาํหน่ายเอทานอล โดยบริษทัฯรับรู้รายไดต้ามราคาทีระบุในสัญญาเมือ

บริษทัฯไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ กล่าวคือ เมือมีการส่งมอบสินคา้ ราคาขายตามสัญญาดงักล่าว

เป็นราคาตลาดปรับดว้ยปัจจยัอืน ๆ รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีทีสาํคญั เนืองจากจาํนวนที

บนัทึกบญัชีมีสาระสาํคญัและส่งผลกระทบโดยตรงต่อกาํไรขาดทุนของบริษทัฯ นอกจากนีการกาํหนดราคาขาย

ยงัขึนกบัความผนัผวนของราคาตลาดและความตอ้งการใชใ้นปัจจุบนั ดว้ยเหตุนี ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัเป็น

พิเศษต่อการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการ

ควบคุมภายในของบริษทัฯทีเกียวขอ้งกบัวงจรรายไดโ้ดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่ง

มาสุ่มทดสอบการปฏิบตัิตามการควบคุมทีบริษทัฯออกแบบไว ้สุ่มตวัอยา่งสัญญาขายเพือตรวจสอบการรับรู้รายได้

วา่เป็นไปตามเงือนไขทีระบุไวใ้นสัญญาขายของบริษทัฯ และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ     

สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเกิดขึนในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลด

หนีทีบริษทัฯออกภายหลงัวนัสินรอบระยะเวลาบญัชี วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย 

(Disaggregated data) เพอืตรวจสอบความผดิปกติทีอาจเกิดขึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะ

รายการบญัชีทีทาํผา่นใบสาํคญัทวัไป 

ข้อมูลอืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอืน ซึงรวมถึงขอ้มูลทีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง            

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีทีแสดงอยูใ่นรายงานนนั) ซึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีนี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการใหค้วาม

เชือมนัในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอืนนนั 
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ทีเกียวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอืนนนัมี

ความขดัแยง้ทีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ทีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่                  

หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอืนแสดงขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบริษทัฯตามทีกล่าวขา้งตน้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อ

ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสือสารเรืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลทราบเพือให้มีการ

ดาํเนินการแกไ้ขทีเหมาะสมต่อไป  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทใีนการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ทีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกตอ้งตามทีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเกียวกบัการควบคุมภายในทีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพอืให้สามารถจดัทาํ

งบการเงินทีปราศจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงานต่อเนือง 

การเปิดเผยเรืองทีเกียวกบัการดาํเนินงานต่อเนืองในกรณีทีมีเรืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับ

กิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตงัใจทีจะเลิกบริษทัฯหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พอืให้ไดค้วามเชือมนัอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด                

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือมนั

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัทีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้า่รายการทีขดัตอ่ขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่านี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยยีง                    

ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนีดว้ย 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงขอ้มูลทีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน            

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพอืตอบสนองต่อ

ความเสียงเหล่านนั และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเพียงพอและเหมาะสมเพอืเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสียงทีไม่พบขอ้มูลทีขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเสียงทีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เนืองจากการทุจริตอาจเกียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม

แปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลทีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการ

แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจเกียวกบัระบบการควบคุมภายในทีเกียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือออกแบบวธีิการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพอืวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของบริษทัฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีผูบ้ริหารจดัทาํ 

 สรุปเกียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการทีดาํเนินงานต่อเนืองของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญัทีเกียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ทีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสําคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการดาํเนินงาน

ต่อเนืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนทีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การ

เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึนอยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชีทีไดรั้บจนถึงวนัทีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเนืองได ้

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเกิดขึนโดยถูกตอ้งตามทีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลในเรืองต่าง ๆ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไดว้างแผนไว ้ประเด็นทีมีนยัสาํคญัทีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องทีมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเกียวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้อสารกบัผูมี้หนา้ทีในการกาํกบัดูแลเกียวกบัความสัมพนัธ์ทงัหมดตลอดจนเรืองอืนซึง

ขา้พเจา้เชือวา่มีเหตุผลทีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระและการดาํเนินการเพือขจดั

อุปสรรคหรือมาตรการป้องกนัของขา้พเจา้ (ถา้มี) 

จากเรืองทงัหลายทีสือสารกบัผูม้ีหนา้ทีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรืองต่าง ๆ ทีมีนยัสาํคญัทีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรืองเหล่านีไวใ้น

รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แตก่ฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ทียากทีจะเกิดขึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสือสารเรืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ทีผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการสือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี 

 

พชัรวรรณ คูณะรังษี 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6650 

 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพนัธ์ 2566 



บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2565 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 21,941,749              36,738,750              

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 8 185,631,819            197,906,175            

สินคา้คงเหลือ 9 143,345,214            104,564,199            

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินคา้ 10 540,341,029            286,970,759            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 1,073,752                1,068,806                

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 22,567,165              9,404,515                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 914,900,728            636,653,204            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยชี์วภาพ 11 15,168,924              11,577,452              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 2,617,745,794         2,702,002,858         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17 17,711,938              25,266,110              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 1,990,244                2,244,888                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 40,100,010              19,701,818              

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 789,139                   795,940                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,693,506,049         2,761,589,066         

รวมสินทรัพย์ 3,608,406,777         3,398,242,270         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2565 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 14 1,303,948,048         763,613,321            

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 15 78,745,915              67,786,841              

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 6,883,030                7,088,240                

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 243,707,250            243,707,250            

สาํรองผลประโยชน์ระยะสนัของพนกังาน 18 957,973                   2,258,753                

หนีสินหมุนเวียนอืน 5,336,773                8,861,686                

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,639,578,989         1,093,316,091         

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 12,415,197              19,283,227              

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 16 328,445,692            572,152,942            

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 10,390,858              8,212,160                

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 351,251,747            599,648,329            

รวมหนีสิน 1,990,830,736         1,692,964,420         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันท ี31 ธันวาคม 2565 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 

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

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 188,795,985            188,795,985            

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 556,451                   556,451                   

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 100,000,000            100,000,000            

   จดัสรรแลว้ - สาํรองทวัไป 192,000,000            192,000,000            

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 136,223,605            223,925,414            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,617,576,041         1,705,277,850         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,608,406,777         3,398,242,270         

-                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี -                               

กรรมการ



บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2565 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายได้ 22 2,003,976,143         2,207,296,626         

รายไดอื้น 1,589,103                597,181                   

รวมรายได้ 2,005,565,246         2,207,893,807         

ค่าใช้จ่าย 20

ตน้ทุนขาย 1,917,949,255         2,142,485,971         

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 17,949,223              20,566,994              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 130,355,450            81,485,369              

รวมค่าใช้จ่าย 2,066,253,928         2,244,538,334         

ขาดทุนจากการดําเนินงาน (60,688,682)            (36,644,527)            

รายไดท้างการเงิน 36,714                     39,045                     

ตน้ทุนทางการเงิน (45,175,018)            (36,777,569)            

ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (105,826,986)          (73,383,051)            

รายไดภ้าษีเงินได้ 21 19,943,589              14,967,619              

ขาดทุนสําหรับปี (85,883,397)            (58,415,432)            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี

รายการทีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,273,015)              -                               

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 454,603                   -                               

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,818,412)              -                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (1,818,412)              -                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (87,701,809)            (58,415,432)            

ขาดทุนต่อหุ้น 23

ขาดทุนต่อหุน้ขนัพนืฐาน 

ขาดทุนสาํหรับปี (0.086) (0.058)

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 1,000,000,000 1,000,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



ทุนเรือนหุ้น ส่วนทุนจากการ

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า จ่ายโดยใชหุ้้น

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั เป็นเกณฑ์ สาํรองตามกฎหมาย สาํรองทวัไป ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2564 1,000,000,000     188,795,985        556,451               100,000,000        192,000,000        317,340,437        1,798,692,873     

ขาดทุนสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           (58,415,432)         (58,415,432)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           (58,415,432)         (58,415,432)         

เงินปันผลจ่าย 26 -                           -                           -                           -                           -                           (34,999,591)         (34,999,591)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2564 1,000,000,000     188,795,985        556,451               100,000,000        192,000,000        223,925,414        1,705,277,850     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 1,000,000,000     188,795,985        556,451               100,000,000        192,000,000        223,925,414        1,705,277,850     

ขาดทุนสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           (85,883,397)         (85,883,397)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           (1,818,412)           (1,818,412)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           (87,701,809)         (87,701,809)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 1,000,000,000     188,795,985        556,451               100,000,000        192,000,000        136,223,605        1,617,576,041     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย ีจํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

จดัสรรแลว้

กาํไรสะสม 



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 

(หน่วย: บาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษี (105,826,986)          (73,383,051)            

รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน 

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 170,232,294            170,904,521            

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (672,015)                  672,015                   

   กาํไรจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ (464)                         -                               

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอปุกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 1,462                       -                               

   กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในกองทุนเปิด (4,946)                      (4,043)                      

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 848,903                   1,136,722                

   รายไดท้างการเงิน (36,714)                    (39,045)                    

   ตน้ทุนทางการเงิน 45,319,966              36,796,983              

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน

   สินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 109,861,500            136,084,102            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 12,274,276              (18,827,022)            

   สินคา้คงเหลือ (38,109,000)            19,320,077              

   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือสินคา้ (253,370,270)          (105,794,521)          

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื (13,162,282)            77,563                     

   สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอนื 6,801                       (27,180)                    

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 8,924,900                (55,909,319)            

   หนีสินหมุนเวยีนอนื (3,533,538)              (6,139,237)              

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,244,000)              (867,390)                  

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (179,351,613)          (32,082,927)            

   เงินสดรับค่าดอกเบีย 36,794                     38,934                     

   เงินสดจ่ายดอกเบีย (44,589,574)            (36,153,330)            

   เงินสดรับคืนจาก(จ่าย)ภาษีเงินได้ (368)                         5,153,084                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดําเนินงาน (223,904,761)          (63,044,239)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



บริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 

(หน่วย: บาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือตน้กลา้และตน้ทุนระหวา่งปลูก (3,591,472)              (5,118,771)              

ซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (75,805,569)            (81,371,118)            

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (328,136)                  (1,627,655)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอปุกรณ์ 467                          -                               

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (79,724,710)            (88,117,544)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 540,334,727            (151,716,460)          

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                               499,365,000            

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (244,000,000)          (144,000,000)          

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินตน้ของหนีสินตามสัญญาเช่า (7,073,240)              (7,086,982)              

เงินสดจ่ายชาํระดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่า (429,017)                  (585,083)                  

เงินปันผลจ่าย -                               (34,578,136)            

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 288,832,470            161,398,339            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (14,797,001)            10,236,556              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 36,738,750              26,502,194              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 21,941,749              36,738,750              

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

รายการทีไม่เกียวกบัเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

   เจา้หนีจากการซืออาคารและอปุกรณ์ 2,904,065                869,891                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจํากดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2565  

1. ข้อมูลทวัไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตงัขึนเป็นบริษทัจาํกดัและไดแ้ปรสภาพเป็น

บริษทัมหาชนจาํกัดตามกฎหมายไทย เมือวนัที 18 ตุลาคม 2550 และมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั 

ลานนารีซอร์สเซส จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นบริษทัมหาชนทีจดทะเบียนจดัตงัในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตและจาํหน่ายเอทานอลทีใช้เป็นเชือเพลิง                  

ทีอยูต่ามทีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่เลขที 888/114 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความใน

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ

แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี 

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทเีริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

ในระหว่างปี บริษทัฯได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกียวกับวิธีปฏิบัติทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ               

งบการเงินของบริษทัฯ 



  

 2

ทงันี บริษทัฯไดมี้การถือปฏิบติัตามขอ้ยกเวน้ชวัคราวตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูล

เครืองมือทางการเงิน สําหรับรายการทีได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบียอ้างอิง ซึงรวมถึง

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา หรือความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเสียงที

เกิดขึนจากการเปลียนอตัราดอกเบียอา้งอิงไปใชอ้ตัราดอกเบียอา้งอิงอืนแทน 

การนาํขอ้ยกเวน้ชวัคราวดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือ

หลงัวนัท ี1 มกราคม 2566 

สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึงจะมีผลบงัคบั

ใชส้ําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบตัิทางการบญัชีและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือวา่การปรับปรุงมาตรฐานนีจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปนีทีมีการเปลียนแปลงหลกัการสําคญัซึง

สามารถสรุปไดด้งันี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท ี16 เรือง ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนีไม่ให้กิจการนาํสิงตอบแทนทีไดรั้บจากการขายสินคา้ทีผลิตไดใ้นช่วงการเตรียม

ความพร้อมของสินทรัพยเ์พือให้อยู่ในสถานทีและสภาพทีพร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค์ของฝ่าย

บริหารมาหักจากตน้ทุนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ แต่กาํหนดให้กิจการรับรู้สิงตอบแทนทีไดรั้บจาก

รายการขายดงักล่าวและตน้ทุนทีเกียวขอ้งในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทงันี เมือกิจการนาํมาตรฐานฉบบัปรับปรุงนีมาถือปฏิบตัิ กิจการตอ้งปรับยอ้นหลงังบการเงินเฉพาะกบั

รายการของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีมีการทาํให้พร้อมจะใชง้านในหรือหลงัวนัเริมตน้ของรอบระยะเวลา

แรกสุดทีนาํเสนอ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบการเงินในปีทีเริมนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4.  นโยบายการบัญชีทสํีาคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือบริษทัฯไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมือมีการ

ส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินคา้ทีไดส่้งมอบ

หลงัจากหกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลคา่เพมิ 

รายได้ดอกเบีย 

รายไดด้อกเบียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้งดว้ยวธีิดอกเบียทีแทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขนัตน้ของสินทรัพย์

ทางการเงินมาคูณกับอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินทีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตใน

ภายหลงั ทีจะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาด

วา่จะเกิดขึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบียจากหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใชว้ิธีดอกเบียที

แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้ง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพ

คล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ

เบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนัก) หรือมูลค่า

สุทธิทีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ย

ในการผลิต  

 วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธีิถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั) หรือมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ

แลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนการผลิตเมือมีการเบิกใช ้

มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ หมายถึง ราคาทีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยประมาณการตน้ทุนในการ

ผลิตสินคา้นนัให้เสร็จและตน้ทุนทีจาํเป็นในการขาย 
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4.4  เกษตรกรรม 

บริษทัฯมีสินทรัพยชี์วภาพเป็นต้นกระถินเทพาและกระถินณรงค์ ซึงจะถูกวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                

หกัตน้ทุนในการขาย มูลค่ายุติธรรมของตน้กระถินเทพาและกระถินณรงค ์คาํนวณโดยใชว้ิธีคิดลดกระแส

เงินสดในอนาคต อา้งอิงจากราคากระถินเทพาและกระถินณรงคเ์มือพร้อมตดั หกัประมาณการค่าใชจ่้าย ณ 

จุดเก็บเกียว ผลกาํไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพบนัทึกใน

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ในกรณีทีไม่สามารถวดัมูลค่ายุติธรรมไดอ้ยา่งน่าเชือถือ สินทรัพยชี์วภาพตอ้งวดัด้วยราคาทุนหกัค่าเสือม 

ราคาสะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่าสะสม และในทนัทีทีมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยชี์วภาพนนัสามารถวดัได้

อยา่งน่าเชือถือบริษทัฯจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ผลิตผลทางการเกษตรจะแสดง

เป็นส่วนหนึงของสินคา้คงเหลือ 

4.5 ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

 ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม และ               

ค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชนโ์ดยประมาณดงันี  

อาคารและสิงปลูกสร้าง 5 - 30 ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 5 - 30 ปี 

เครืองใชส้าํนกังาน 3, 5, 15 ปี 

ยานพาหนะ  5 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน ส่วนปรับปรุงทีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและติดตงั 

 ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน  

 บริษทัฯตดัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์นัออกจาก

บญัชี 
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4.6 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้ใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยที์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์นัจะอยู่

ในสภาพพร้อมทีจะใช้ได้ตามทีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ 

ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนนั 

4.7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลทเีกยีวข้องกบัสินทรัพย์ 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะถูกรับรู้เมือบริษทัฯมีความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลว่าบริษัทฯจะได้รับเงิน

อุดหนุนนนัและบริษทัฯสามารถปฏิบัติตามเงือนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษทัฯแสดงเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยแสดงหกัจากมูลคา่ของสินทรัพยที์เกียวขอ้ง และจะรับรู้เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาลในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยใ์นรูปของค่าเสือมราคาทีลดลง 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (ถ้ามี) 

ของสินทรัพยน์นั 

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์นั และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้บ่งชีว่า

สินทรัพย์นันเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 5, 10 ปี 

4.9 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่า บริษทัฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเมือสัญญานนัมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้

สินทรัพยที์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึงเพอืเป็นการแลกเปลียนกบัสิงตอบแทน 
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บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 บริษทัฯใชว้ธีิการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญาเช่า

ระยะสันและสัญญาเช่าทีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล (วนัทีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อม

ใชง้าน) บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหนีสินตามสัญญา

เช่าตามการจา่ยชาํระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหนีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหนีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริมแรก ตน้ทุนทางตรงเริมแรกทีเกิดขึน จาํนวนเงินทีจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผลหรือก่อนวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล และหักดว้ยสิงจูงใจตาม

สัญญาเช่าทีไดรั้บ 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ

ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แตร่ะยะเวลาใดจะสันกวา่ ดงันี 

อาคาร 2 - 7 ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 5 ปี 

เครืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 2 - 5 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพย์อา้งอิงได้โอนให้กบับริษทัฯเมือสินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซือ ค่าเสือมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

หนีสินตามสัญญาเช่า 

หนีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจา่ยตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 

จาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงทีหักดว้ยสิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปรที

ขึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จาํนวนเงินทีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิ้ทธิ

ของสิทธิเลือกซือซึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบริษทัฯจะใช้สิทธินนั และการจ่ายค่าปรับเพือการ

ยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่บริษทัฯจะใชสิ้ทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า 

บริษทัฯบนัทึกค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเหตุการณ์หรือเงือนไขซึง

เกียวขอ้งกบัการจา่ยชาํระนนัไดเ้กิดขึน  
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บริษทัฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบียตามนยัของสัญญาเช่า

หรืออตัราดอกเบียการกูย้มืส่วนเพมิของบริษทัฯ หลงัจากวนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหนีสิน

ตามสัญญาเช่าจะเพิมขึนจากดอกเบียของหนีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหนีสินตาม

สัญญาเช่า นอกจากนี มูลค่าตามบญัชีของหนีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมือมีการเปลียนแปลง

อายสุัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือก

ซือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสันและสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อ้างองิมีมูลค่าตํา 

สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตงัแต่วนัทีสัญญาเช่าเริมมีผล หรือสัญญาเช่าซึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทเีกยีวข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการทีมีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯ ทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา

แลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทไีม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทาํการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า 

บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตาํกว่ามูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยน์ัน ทงันีมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นคา่ใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและ

เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง

บริษทัฯ เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีทีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจา่ยให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึงบริษทัฯ

ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

บริษทัฯคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระ

ผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

4.14 ประมาณการหนีสิน 

 บริษทัฯจะบันทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึนแล้ว และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลด

เปลืองภาระผกูพนันนั และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ  

4.15 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนทีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจาก

กาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากรในอตัราร้อยละ 20 สําหรับกิจการทีไม่ไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนและไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
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 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนีสิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเกียวขอ้งนนั โดยใชอ้ตัรา

ภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯรับรู้หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษี รวมทงัผลขาดทุนทางภาษีทียงั

ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชน้นั 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้งกบั

รายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.16 เครืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้รายการเมือเริมแรกของสินทรัพยท์างการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ

รายการเฉพาะในกรณีทีเป็นสินทรัพยท์างการเงินทีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

อยา่งไรก็ตาม สําหรับลูกหนีการคา้ทีไม่มีองค์ประกอบเกียวกบัการจดัหาเงินทีมีนยัสําคญั บริษทัฯจะรับรู้

สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามทีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรืองการรับรู้รายได ้ 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

บริษทัฯจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีรับรู้รายการเริมแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีวดั

มูลค่าในภายหลงัด ้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทวีัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

บริษทัฯวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย เมือบริษทัฯถือครองสินทรัพยท์างการเงิน

นนัเพอืรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงิน

สดทีเป็นการรับชาํระเพยีงเงินตน้และดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัทีระบุไวเ้ท่านนั  
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สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใช้วิธีดอกเบียทีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ

ด้อยค่า ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการ การเปลียนแปลง หรือการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินทวีัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ดว้ยมูลค่ายตุิธรรม โดยรับรู้การเปลียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ทงันี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์ถือไวเ้พือ

คา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซึงบริษทัฯไม่ได้เลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน และสินทรัพยท์างการเงินทีมีกระแสเงินสดทีไมไ่ดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบีย 

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายได้อืนในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสินทางการเงิน 

บริษทัฯรับรู้รายการเมือเริมแรกสําหรับหนีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนการทาํรายการ และ

จดัประเภทหนีสินทางการเงินเป็นหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใช้

วิธีดอกเบียทีแทจ้ริง ทงันี ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการตดัรายการหนีสินทางการเงินและการตดั

จาํหน่ายตามวิธีดอกเบียทีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดั

จาํหน่ายคาํนึงถึงคา่ธรรมเนียมหรือตน้ทุนทีถือเป็นส่วนหนึงของอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงนนัดว้ย ทงันี ค่าตดั

จาํหน่ายตามวธีิดอกเบียทีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหนึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การซือหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวธีิปกติ 

การซือหรือการขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติทีมีเงือนไขการส่งมอบสินทรัพยภ์ายในระยะเวลาที

กาํหนดขึนจากหลกัเกณฑ์หรือวิธีปฏิบติัโดยทวัไปของตลาด จะรับรู้ ณ วนัซือขาย ซึงเป็นวนัทีกิจการมีขอ้

ผกูมดัทีจะซือหรือขายสินทรัพยน์นั  

การตัดรายการของเครืองมือทางการเงนิ 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมือสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นัได้

สินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิทีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์นั รวมถึงไดมี้การโอนความเสียง

และผลตอบแทนเกือบทงัหมดของสินทรัพยน์นั หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์นั   

บริษทัฯตดัรายการหนีสินทางการเงินก็ต่อเมือได้มีการปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนีสินนันแล้ว มีการ

ยกเลิกภาระผูกพนันนั หรือมีการสินสุดลงของภาระผกูพนันนั ในกรณีทีมีการเปลียนหนีสินทางการเงินทีมี

อยู่ให้เป็นหนีสินใหม่จากผูใ้ห้กู ้รายเดียวกันซึงมีข้อกําหนดทีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข

ขอ้กาํหนดของหนีสินทีมีอยู่อยา่งเป็นสาระสําคญั จะถือว่าเป็นการตดัรายการหนีสินเดิมและรับรู้หนีสิน

ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

บริษทัฯรับรู้ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนของตราสารหนีทงัหมดทีไม่ได้วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนคาํนวณจากผลต่างของกระแส

เงินสดทีจะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทงัหมดทีบริษทัฯคาดว่าจะไดรั้บชาํระ และคิดลด

ดว้ยอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัทีไดม้า  

ในกรณีทีความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พมิขึนอยา่งมีนยัสาํคญันบัตงัแต่การรับรู้รายการเริมแรก 

บริษทัฯวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาทีอาจจะเกิดขึนใน 

12 เดือนขา้งหน้า ในขณะทีหากความเสียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิมขึนอย่างมีนยัสําคญันบัตงัแต่การ

รับรู้รายการเริมแรก บริษทัฯวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินทีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะ

เกิดขึนตลอดอายทีุเหลืออยูข่องเครืองมือทางการเงิน  

บริษทัฯพิจารณาว่าความเสียงด้านเครดิตจะเพิมขึนอย่างมีนัยสําคญั เมือมีการคา้งชําระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกวา่ 30 วนั และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนนัมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 

เมือมีการคา้งชาํระการจา่ยเงินตามสัญญาเกินกวา่ 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษทัฯอาจพิจารณาวา่

สินทรัพยท์างการเงินนนัมีการเพิมขึนของความเสียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสําคญัและมีการผิดสัญญา โดย

พิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอืน เช่น อนัดบัความน่าเชือถือดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร  

บริษทัฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนสําหรับลูกหนีการค้า

ดงันนั ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไม่มีการติดตามการเปลียนแปลงของความเสียงทางดา้น

เครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนตลอดอายขุองลูกหนีการคา้  

การคาํนวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนขา้งต้นอา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกียวกบัลูกหนีนนัและสภาพแวดลอ้ม

ทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจาํหน่ายออกจากบญัชี เมือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม

สัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเครืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินจะนาํมาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ

การเงิน ก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินทีรับรู้ และกิจการมี

ความตงัใจทีจะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตงัใจทีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนีสินพร้อมกนั 



  

 12

4.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอน

หนีสินให้ผูอื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหนีสินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนีสินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่

สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค

การประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบั

สินทรัพยห์รือหนีสินทีจะวดัมูลคา่ยติุธรรมนนัให้มากทีสุด  

 ลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอนืทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  

 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชนัของ

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถืออยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่ายุติธรรม

แบบเกิดขึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทสํีาคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที

เกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการทีสาํคญัมีดงันี 

สัญญาเช่า 

การกาํหนดอายุสัญญาเช่าทีมสิีทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

ในการกาํหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินวา่บริษทัฯมีความแน่นอน

อยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ทีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคาํนึงถึง

ขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมดทีทาํให้เกิดสิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับบริษทัฯในการใช้

หรือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนนั 
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การกาํหนดอัตราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิม 

บริษทัฯไม่สามารถกาํหนดอตัราดอกเบียตามนยัของสญัญาเช่า ดงันนั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจใน

การกาํหนดอตัราดอกเบียการกู้ยืมส่วนเพิมของบริษทัฯในการคิดลดหนีสินตามสัญญาเช่า โดยอัตรา

ดอกเบียการกูย้ืมส่วนเพิมเป็นอตัราดอกเบียทีบริษทัฯจะตอ้งจ่ายในการกู้ยืมเงินทีจาํเป็นเพือให้ไดม้าซึง

สินทรัพยท์ีมีมูลค่าใกล้เคียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีคล้ายคลึง โดยมี

ระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัทีคลา้ยคลึง  

ค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตทคีาดว่าจะเกดิขึนของลูกหนีการค้า 

ในการประมาณค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนของลูกหนีการคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึง

ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ทีมี

ความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทงันี ขอ้มูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต

และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัฯอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ทีเกิดขึนจริงใน

อนาคต 

 ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

 ในการประมาณค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดจากสินคา้ทีเคลือนไหวชา้หรือเสือมคุณภาพ รวมถึงผลกระทบจากราคาตลาดที

ลดลงของสินคา้คงเหลือ 

 ทดีิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน  

 นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์นั 

ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง

เกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั  
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 สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีและขาดทุนทาง

ภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวและขาดทุนนนั ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ

ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี

ทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานตา่ง ๆ ในการประมาณการนนั เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกับกจิการทเีกยีวข้องกนั 

ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีสําคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เกณฑ์ทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้

ดงันี 

 (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่    

เงินปันผลจ่าย - 17,850,000 ตามอตัราทีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั    

ซือสินคา้  - 1,204,202 ราคาตลาด 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 ไม่มียอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานทีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี 

 (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสัน 19,574,108 19,368,353 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 266,490 572,730 

รวม 19,840,598 19,941,083 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

เงินสด 59,737 38,030 

เงินฝากธนาคาร 21,882,012 36,700,720 

รวม 21,941,749 36,738,750 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.20 ถึง 0.35 ต่อปี (2564:              

ร้อยละ 0.05 ถึง 0.125 ตอ่ปี) 

8. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

(หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

ลูกหนีการคา้ 178,330,798 188,910,310 

ลูกหนีอืน 7,300,817 8,995,581 

ดอกเบียคา้งรับ 204 284 

รวมลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 185,631,819 197,906,175 

 ยอดคงเหลือของลูกหนีการคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 จาํนวน 178.3 ลา้นบาท (2564: 188.9 ลา้นบาท) 

เป็นลูกหนีการคา้ทียงัไมค่รบกาํหนดชาํระ  

9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: บาท) 

  

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินคา้สาํเร็จรูป 35,507,750 20,052,656 - (672,015) 35,507,750 19,380,641 

งานระหวา่งทาํ 18,039,162 16,653,963 - - 18,039,162 16,653,963 

วตัถุดิบ 68,366,349 50,508,403 - - 68,366,349 50,508,403 

วสัดุสินเปลือง 21,431,953 18,021,192 - - 21,431,953 18,021,192 

รวม 143,345,214 105,236,214 - (672,015) 143,345,214 104,564,199 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 0.7 ล้านบาท             

โดยนาํไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2564: บริษทัฯบนัทึกการ             

ปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นจาํนวน 0.7 ลา้นบาท โดยแสดงเป็น

ส่วนหนึงของตน้ทุนขาย) 
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10. เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือสินค้า 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับริษทัในประเทศ ซึงเกียวเนืองกบัการซือกากนาํตาลและ

ข้าวสารตามสัญญาซือกากนําตาลและข้าวสาร เพือให้เป็นไปตามเงือนไขในสัญญาดังกล่าว ณ วนัที                     

31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือกากนาํตาลและขา้วสารเป็นจาํนวน 540.3 ลา้นบาท 

(2564: เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือกากนาํตาล 287.0 ลา้นบาท)   

11.  สินทรัพย์ชีวภาพ 

     (หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 11,577,452 

เพมิขึนจากตน้ทุนการปลูก 3,591,472 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2565 15,168,924 

12. ทดีิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

 

ทีดินและส่วน

ปรับปรุงทีดิน 

อาคารและ 

สิงปลูกสร้าง 

เครืองจกัรและ

อุปกรณ์ 

เครืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์

ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตงั รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 307,183,246 566,074,660 2,760,406,596 25,940,654 16,465,956 505,570,730 4,181,641,842 

ซือเพมิ 70,875 1,096,060 6,292,649 1,151,954 37,351 71,140,841 79,789,730 

โอนเขา้(ออก) 8,290,500 4,095,620 19,095,827 - - (31,481,947) - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 315,544,621 571,266,340 2,785,795,072 27,092,608 16,503,307 545,229,624 4,261,431,572 

ซือเพมิ 152,000 1,113,060 6,952,184 598,865 14,744 69,008,890 77,839,743 

โอนเขา้(ออก) - 154,535 19,347,526 - - (19,502,061) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (154,221) (132,803,784) (4,394,194) (153,678) - (137,505,877) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 315,696,621 572,379,714 2,679,290,998 23,297,279 16,364,373 594,736,453 4,201,765,438 

ค่าเสือมราคาสะสม        

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 - 152,563,371 1,208,751,401 21,850,275 14,028,506 - 1,397,193,553 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 26,901,878 132,978,026 1,668,584 686,673 - 162,235,161 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 - 179,465,249 1,341,729,427 23,518,859 14,715,179 - 1,559,428,714 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี - 27,035,884 132,853,462 1,534,220 671,816 - 162,095,382 

ค่าเสือมราคาสะสมสาํหรับส่วนที

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (154,218) (132,802,672) (4,393,892) (153,670) - (137,504,452) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 - 206,346,915 1,341,780,217 20,659,187 15,233,325 - 1,584,019,644 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 315,544,621 391,801,091 1,444,065,645 3,573,749 1,788,128 545,229,624 2,702,002,858 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 315,696,621 366,032,799 1,337,510,781 2,638,092 1,131,048 594,736,453 2,617,745,794 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี        

2564 (จาํนวน 146 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 162,235,161 

2565 (จาํนวน 123 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย และค่าใชจ้่ายในการบริหาร) 162,095,382 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯ มียอดคงเหลือของโรงงานระเหยนาํกากส่าระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 392.4 

ลา้นบาท (2564: 387.1 ลา้นบาท) ซึงบริษทัฯไดใ้ชเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหนึงเพือใชใ้นการก่อสร้าง

โรงงานดงักล่าว ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเขา้เป็นราคาทุนของโรงงานระหว่าง

ก่อสร้างจาํนวน 2.7 ลา้นบาท (2564: 4.2 ลา้นบาท) โดยคาํนวณจากอตัราการตงัขึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 2.1 

ถึง 3.3 ต่อปี (2564: ร้อยละ 2.1 ถึง 2.3 ต่อปี) 

บริษทัฯไดน้าํทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วนและเครืองจกัร ซึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

2565 จาํนวนประมาณ 1,216.2 ลา้นบาท (2564: 1,314.3 ลา้นบาท) ไปคาํประกนัเงินกูย้มืระยะสันและระยะยาว

และวงเงินสินเชือทีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 14 และ 16 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯมีเครืองจกัรและอุปกรณ์ เครืองใชส้าํนกังานและยานพาหนะจาํนวนหนึง

ซึงตัดค่าเสือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพย์

ดงักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 206.3 ลา้นบาท (2564: 316.2 ลา้นบาท) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซึงไดแ้ก่คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 

2564 แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

ราคาทุน 11,043,118 11,067,701 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (9,052,874) (8,822,813) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  1,990,244 2,244,888 

 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 2,244,888 1,246,132 

ซือเพมิ 328,136 1,627,655 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (582,752) (628,899) 

ตดัจาํหน่าย (28) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 1,990,244 2,244,888 
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14. เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 

 (หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)   

 2565 2564 2565 2564 

ตวัสัญญาใชเ้งิน 3.00 - 3.90 2.67 - 2.88 1,303,948,048 763,613,321 

รวม   1,303,948,048 763,613,321 

การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะสนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 มีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 763,613,321 

บวก: เบิกเงินกูเ้พมิระหวา่งปี  3,024,106,946 

หกั: จ่ายคืนเงินกูร้ะหวา่งปี (2,483,772,219) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 1,303,948,048 

วงเงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ คาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดิน พร้อมสิงปลูกสร้าง

บางส่วน และเครืองจกัรของบริษทัฯตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 12 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะสันตามสัญญาเงินกูที้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงิน 

56.1 ลา้นบาท (2564: 996.4 ลา้นบาท) 

15. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

    (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีไมเ่กียวขอ้งกนั 55,331,439 53,385,446 

เจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั  19,827,409 10,868,999 

เงินปันผลคา้งจา่ย - กิจการทีไมเ่กียวขอ้งกนั   3,587,067 3,532,396 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 78,745,915 67,786,841 
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16. เงินกู้ยืมระยะยาว 

    (หน่วย: บาท) 

ลาํดบั วงเงิน อตัราดอกเบีย    ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

ที (ลา้นบาท)  (ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2565 2564 

1 418.0 3M 

BAYBIBOR           

+ 1.97 

(2564: 3M 

THBFIX + 1.95) 

เงินกูย้มืนีมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 6 ปี ชาํระ

คืนเงินตน้งวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของ

เดือนที 18 นับจากวนัเบิกเงินกู้งวดแรก     

(8 มิถุนายน 2561) โดยชาํระคืนเงินตน้เป็น

รายงวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด งวดที

หนึงถึงเก้าชาํระงวดละ 42 ลา้นบาท และ

งวดทีสิบชาํระส่วนทีเหลือทงัหมด และจ่าย

ดอกเบียทุก ๆ 3 เดือน 112,680,012 196,591,262 

2 300.0 3M 

BAYBIBOR             

+ 1.97 

(2564: 3M 

THBFIX + 1.95 

เงินกูย้มืนีมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี ชาํระ

คืนเงินตน้งวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของ

เดือนที 6 นับจากวันเบิกเ งินกู้งวดแรก     

(15 พฤศจิกายน 2561) โดยชาํระคืนเงินตน้

เป็นรายงวดทุก 6 เ ดือน จํานวน 10 งวด  

โดยชําระงวดละ 30 ล้านบาท และจ่ าย

ดอกเบียทุก ๆ 3 เดือน 59,932,915 119,855,915 

3 500.0 3M BAYBIBOR  

+ 2.22 

เงินกูย้มืนีมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี ชาํระ

คืนเงินตน้งวดแรกในวนัทาํการสุดทา้ยของ

เดือนที 6 นบัจากวนัเบิกเงินกูง้วดแรก (16 

สิงหาคม 2564) โดยชาํระคืนเงินตน้เป็นราย

งวดทุก 6 เดือน จาํนวน 10 งวด โดยชาํระ

งวดละ 50 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบียทุก ๆ               

3 เดือน 399,540,015 499,413,015 

รวม    572,152,942 815,860,192 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี    (243,707,250) (243,707,250) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี    328,445,692 572,152,942 
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การเปลียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 มีรายละเอียดดงันี 

(หน่วย: บาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2565 815,860,192 

บวก: ตดัจาํหน่ายตน้ทุนเงินกูย้มืระหวา่งปี 292,750 

หกั: ชาํระคืนระหวา่งปี (244,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 572,152,942 

เงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวคาํประกนัโดยการจดจาํนองทีดินพร้อมสิงปลูกสร้างบางส่วน และเครืองจกัรของ

บริษทัฯตามทีกล่าวในหมายเหตุ 12  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืมดงักล่าว บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีให้เป็นไป

ตามอตัราทีกาํหนดในสัญญา เป็นตน้ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงือนไขเรืองการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม ธนาคารผูใ้ห้กูไ้ดมี้หนงัสือผอ่นปรน

เงือนไขเรืองการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินให้บริษทัฯ แลว้เมือวนัที 3 พฤศจิกายน 2565 และ 27 ตุลาคม 

2564 ตามลาํดบั  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที้ยงัไม่ไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนเงิน 

11.2 ลา้นบาท (2564: 11.2 ลา้นบาท) 

17. สัญญาเช่า 

 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า  

บริษทัฯทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พอืใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีอายุสญัญาระหวา่ง 5 - 7 ปี  

17.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุป

ไดด้งันี 

 (หน่วย: บาท) 

 

อาคาร 

เครืองจกัร 

และอปุกรณ์ 

เครืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วนัที 1 มกราคม 2564 17,747,308 618,901 263,769 14,676,593  33,306,571 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (3,501,070) (172,836) (94,400) (4,272,155) (8,040,461) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 14,246,238 446,065 169,369 10,404,438 25,266,110 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี (3,432,101) (172,836) (76,210) (3,873,013) (7,554,160) 

ตดัจาํหน่าย (2) - (8) (2) (12) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 10,814,135 273,229 93,151 6,531,423 17,711,938 
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17.2 หนีสินตามสัญญาเช่า  

 (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

จาํนวนเงินทีตอ้งจา่ยตามสัญญาเช่า 19,822,228 27,324,485 

หกั: ดอกเบียรอการตดัจาํหน่าย (524,001) (953,018) 

รวม 19,298,227 26,371,467 

หกั: ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (6,883,030) (7,088,240) 

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12,415,197 19,283,227 

การเปลียนแปลงของหนีสินตามสัญญาเช่าสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

         (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 26,371,467 33,458,449 

การเพมิขึนจากดอกเบีย 429,017 585,083 

ชาํระค่าเช่าระหวา่งปี (7,502,257) (7,672,065) 

ยอดคงเหลือปลายปี 19,298,227 26,371,467 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินทีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 30 

ภายใตห้วัขอ้ความเสียงดา้นสภาพคล่อง  

17.3 ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัสัญญาเช่าทรัีบรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

ค่าเสือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 7,554,160 8,040,461 

ดอกเบียจา่ยของหนีสินตามสัญญาเช่า 429,017 585,083 

ค่าใชจ้่ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าระยะสัน 748,810 1,015,700 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตาํ 24,000 24,000 

ค่าใชจ่้ายทีเกียวกบัสัญญาเช่าผนัแปรทีไม่อิงดชันีหรืออตัรา 5,445 10,890 
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17.4 อืน ๆ   

บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทงัหมดของสัญญาเช่าสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 จาํนวน 8.3 ลา้น

บาท (2564: 8.7 ลา้นบาท) ซึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสัน สัญญาเช่าซึงสินทรัพยอ์า้งอิง

มีมูลค่าตาํและค่าเช่าผนัแปรทีไม่ขึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา 

18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเมือออกจากงานแสดงไดด้งันี 

 (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 10,470,913 10,201,581 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:    

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  714,236 998,320 

ตน้ทุนดอกเบีย 134,667 138,402 

ส่วนทีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:   

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 

  

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 2,143,992 - 

ส่วนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้นการเงิน (1,184,143) - 

ส่วนทีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์  1,313,166 - 

ผลประโยชน์ทีจา่ยในระหวา่งปี (2,244,000) (867,390) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 11,348,831 10,470,913 

   

สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน   

หมุนเวยีน 957,973 2,258,753 

ไมห่มุนเวยีน 10,390,858 8,212,160 

 11,348,831 10,470,913 

 ในปี 2565 บริษทัฯคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปี ขา้งหนา้เป็นจาํนวน

ประมาณ 1.0 ลา้นบาท (2564: 2.3 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนาํหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของบริษทัฯประมาณ 10 ปี และ 13 ปี (2564: 12 ปี) 
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 สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2565 2564 

อตัราคิดลด 2.82, 3.21 1.64 

อตัราการขึนเงินเดือน  5.0, 6.0 5.0, 6.0 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 2.9 - 34.4 2.9 - 34.4 

 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 

 เพมิขึน 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (473,515) 510,864 

   

 เพมิขึน 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราการขึนเงินเดือน  993,887 (874,164) 

   

 เพมิขึน 20.0% ลดลง 20.0% 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (1,666,897) 2,227,018 

 

 (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 เพมิขึน 0.5% ลดลง 0.5% 

อตัราคิดลด (375,059) 405,856 

   

 เพมิขึน 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราการขึนเงินเดือน  862,159 (752,020) 

   

 เพมิขึน 20.0% ลดลง 20.0% 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (1,755,672) 2,567,744 
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19. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรสํารองตามกฎหมาย

ไวค้รบถว้นแลว้ 

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้า่ยทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

  (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 1,685,665,164 1,851,667,465 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิต (16,840,293) (11,143,232) 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 170,090,918 170,787,784 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนกังาน 84,603,665 91,356,058 

ค่าไฟฟ้าและเชือเพลิง 54,607,482 54,229,538 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาเครืองจกัรและอุปกรณ์ 21,905,402 17,889,354 

ค่าจดัจาํหน่าย 17,910,181 20,406,939 

21. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี - - 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชวัคราวและ

การกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (19,943,589) (14,967,619) 

ภาษีเงนิได้ทแีสดงอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (19,943,589) (14,967,619) 
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 จ ํานวนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกับส่วนประกอบของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสินสุดวันที                            

31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี 

                                                                     (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (454,603) - 

รายการกระทบยอดระหวา่งขาดทุนทางบญัชีกบัภาษีเงินไดมี้ดงันี 

  (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (105,826,986) (73,383,051) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 

ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (21,165,397) (14,676,610) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 1,299,866 434,671 

ค่าใชจ้่ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พมิขึน (46,669) (119,110) 

ผลแตกต่างชวัคราวทียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อน - (952,280) 

อืน ๆ (31,389) 345,710 

รวม 1,221,808 (291,009) 

ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (19,943,589) (14,967,619) 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย

รายการดงัตอ่ไปนี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 

 2565 2564 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี   

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,382,535 4,049,879 

ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ - 119,086 

หนีสินตามสัญญาเช่า 3,859,645 4,918,488 

ทีดิน อาคาร อุปกรณ์ 8,550,640 3,397,359 

สาํรองผลประโยชน์ระยะสนัของพนกังาน 191,594 214,233 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,078,172 1,642,432 

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ช ้ 28,573,516 13,088,067 

รวม 46,636,102 27,429,544 

หนีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเสือมราคาสะสม - เครืองจกัร 2,993,704 3,149,007 

ค่าเสือมราคาสะสม - สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,542,388 4,578,719 

รวม 6,536,092 7,727,726 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 40,100,010 19,701,818 
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22. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดงันี  

บตัรส่งเสริมเลขที 2078(9)/2551 62-0394-1-04-1-0 

ลงวนัที 19 พฤศจิกายน 2551 22 เมษายน 2562 

1.     เพือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตเอทานอล 

(99.5%) 

ผลิตแอลกอฮอล์

บริสุทธิ 

2.     สิทธิประโยชน์สาํคญัทีไดรั้บ   

2.1     ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรทีไดจ้ากการ

ประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริม (นับแต่ว ันทีเริมมี

รายไดจ้ากการประกอบกิจการนนั) และไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง

นาํเงินปันผลจากกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมซึงไดรั้บยกเวน้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพือเสียภาษีเงินได้

ตลอดระยะเวลาทีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

8 ปี  

(หมดอายใุนวนัที  

1 เมษายน 2563) 

 

3 ปี                             

หรือไม่เกิน                    

ร้อยละ 50 ของมูลค่า

เงินลงทุน หมดอายุ

ในวนัที                              

22 เมษายน 2565) 

2.2     ไดรั้บอนุญาตให้นาํผลขาดทุนประจาํปีทีเกิดขึนในระหวา่ง

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้ไปหักออกจากกาํไรสุทธิทีเกิดขึน

ภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (นับแต่

วนัพน้กาํหนดเวลาตามขอ้ 2.1) 

5 ปี 5 ปี 

2.3     ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบ วสัดุจาํเป็นและของที

ใชใ้นการผลิตเพอืการส่งออก นบัจากวนัทีนาํเขา้ครังแรก 

1 ปี - 

3.     วนัเริมมีรายได ้ 2 เมษายน 2555 23 เมษายน 2562 

 ทงันีบริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ตามทีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 รายไดข้องบริษทัฯเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศ โดยจาํแนกตามกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

และไมไ่ดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สามารถสรุปไดด้งันี 

 (หน่วย: บาท) 

 2565 2564 

รายไดจ้ากการขาย   

   กิจการทีไดรั้บการส่งเสริม 340,281,585 606,997,550 

   กิจการทีไมไ่ดรั้บการส่งเสริม 1,663,694,558 1,600,299,076 

รวม 2,003,976,143 2,207,296,626 
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23. ขาดทุนต่อหุ้น        

 ขาดทุนต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยหารขาดทุนสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวั

เฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

24. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯทีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น

การดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมาํเสมอเพือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วน

งานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์ซึงบริษทัฯรับรู้รายได้ ณ เวลาใด

เวลาหนึง โดยบริษทัฯมีส่วนงานทีรายงานทงัสิน 2 ส่วนงาน ไดแ้ก่ ส่วนงานเอทานอลและส่วนงานสาร

ปรับปรุงดิน อย่างไรก็ตาม การดาํเนินงานของส่วนงานสารปรับปรุงดินในปีปัจจุบนัมีจาํนวนไม่เป็น

สาระสาํคญั 

ในปี 2565 บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 922 ลา้นบาท 567 ลา้นบาท 

และ 297 ลา้นบาท (ปี 2564: มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 1,037 ลา้นบาท 

992 ลา้นบาท และ 141 ลา้นบาท) 

25. กองทุนสํารองเลียงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ถึง 15 

ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริหารโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่

พนกังานเมือพนกังานนนัออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2565 บริษทัฯรับรู้

เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 3.1 ลา้นบาท (2564: 3.6 ลา้นบาท) 
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26. เงนิปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล          

จ่ายตอ่หุน้ วนัทีจ่ายเงินปันผล 

  (บาท) (บาท)  

2564     

เงินปันผลสาํหรับกาํไรจากการ

ดาํเนินงานของกิจการทีไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุนตงัแต่วนัที 

1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที           

31 ธนัวาคม 2563 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

เมือวนัที 22 เมษายน 

2564                  

24,999,994 0.025 21 พฤษภาคม 2564 

เงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ

กาํไรจากการดาํเนินงานของ

กิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการ

ลงทุนตงัแตว่นัที 1 มกราคม 

2564 ถึงวนัที 30 มิถุนายน 2564 

ทีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เมือวนัที          

19 สิงหาคม 2564      

9,999,597 0.010 17 กนัยายน 2564 

รวม  34,999,591 0.035  

27. ภาระผกูพันและหนีสินทอีาจเกดิขึน 

27.1 ภาระผูกพันเกยีวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.5 ลา้น

บาท ทีเกียวขอ้งกบัการก่อสร้างโรงงานระเหยนาํกากส่าและโครงการก่อสร้างอืน ๆ  (2564: 13.0 ลา้นบาท) 

27.2 ภาระผูกพันเกยีวกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

ก) บริษทัฯได้ทาํสัญญาเพือเช่าสินทรัพย์อ้างอิงทีมีมูลค่าตาํ สัญญาเช่าระยะสัน และสัญญาบริการ           

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและบริการตามสัญญา

ดงักล่าวดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2565 2564 

จา่ยชาํระ   

ภายใน 1 ปี 2.8 3.4 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.1 0.2 
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ข) บริษทัฯไดท้าํสัญญาซือไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซือขายไฟฟ้า ซึงสัญญาดงักล่าวมี

กาํหนด 1 ปี และสามารถต่ออายุโดยอตัโนมตัิคราวละ 1 ปี ซึงอตัราค่าซือไฟฟ้าเป็นไปตามทีระบุใน

สัญญา 

27.3 การคาํประกนั 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯมีหนงัสือคาํประกนัซึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 

20.7 ลา้นบาท เพือคาํประกนัการปฏิบติัตามสัญญาซือขายขา้วสารกบัองค์การคลงัสินคา้ กระทรวงพาณิชย ์

และสัญญาอนุญาตใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2564: 5.0 ลา้นบาท) 

28. คดฟ้ีองร้อง 

 ในเดือนกนัยายน 2554 บริษทัแห่งหนึงกล่าวหาว่าบริษทัฯไม่ปฏิบติัตามสัญญาซือขายมนัเส้น โดยขอเรียก

ค่าเสียหายจาํนวน 186.9 ล้านบาท บริษทัฯได้ยืนคาํให้การและฟ้องแยง้โดยเรียกค่าเสียหายจาํนวน 82.4        

ลา้นบาท  คู่ความทงัสองฝ่ายไดต่้อสู้คดีใน 3 ชนัศาล คดีไดสิ้นสุดเมือวนัที 17 เมษายน 2562 โดยศาลฎีกาไดมี้

คาํพพิากษายืนตามศาลชนัตน้และศาลอุทธรณ์ให้บริษทัดงักล่าวชาํระเงินค่าซือมนัเส้นทีบริษทัฯจ่ายล่วงหนา้

จาํนวน 6.9 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัที 8 พฤศจิกายน 2554 (วนัทีฟ้องแยง้) 

จนกวา่จะชาํระเสร็จสิน  

 ทงันี เมือวนัที 18 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯยนืฟ้องบริษทัดงักล่าวตอ่ศาลลม้ละลาย ซึงศาลลม้ละลายไดพ้ิพากษา

ยกฟ้องเมือวนัที 29 พฤษภาคม 2562 เนืองจากบริษทัดงักล่าวยงัมีสิทธิเรียกร้องอยู่กบัลูกหนีรายหนึง ซึงเป็น

หน่วยงานของรัฐ จึงยงัไม่เป็นผูมี้หนีสินลน้พน้ตวั ซึงบริษทัฯไดท้าํการอายดัสิทธิเรียกร้องดงักล่าวไวแ้ลว้  

เมือวนัที 13 สิงหาคม 2562 บริษัทฯได้รับชําระเงินบางส่วนจาํนวน 0.2 ล้านบาท ต่อมาเมือวนัที                          

21 มกราคม 2565 ศาลไดมี้คาํสังให้ลูกหนีดงักล่าวนาํส่งเงินตามทีไดอ้ายดัไวใ้ห้กบับริษทัฯ ทงันีในเดือน 

ตุลาคม 2565 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการตงัเรืองบงัคบัคดี โดยยืนคาํร้องขออายดัเงินฝากธนาคารของลูกหนี

ดงักล่าวเตม็จาํนวนตามหมายบงัคบัคดีและธนาคารไดน้าํส่งเงินเต็มจาํนวนไปยงัเจา้พนกังานบงัคบัคดีแลว้ 

ระหวา่งรอการจดัทาํบญัชีและรอเรียกรับเงิน ในเดือน ธันวาคม 2565 ลูกหนีดงักล่าวขอเพิกถอนการอายดั

สิทธิเรียกร้อง ปัจจุบนัคดีจึงอยูร่ะหว่างรอศาลทาํการไต่สวนคาํร้อง อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดเ้คยบนัทึกค่า

เผอืการดอ้ยค่าสาํหรับเงินค่าซือมนัเส้นจ่ายล่วงหนา้ทีจ่ายใหก้บับริษทัดงักล่าวไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ 
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29. ลาํดับชันของมูลค่ายตุิธรรม 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีสินทรัพยที์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชนั

ของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

          (หน่วย: บาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 2 รวม ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทวีดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนในกองทุนเปิด 1,073,752 1,073,752 1,068,806 1,068,806 

30. เครืองมือทางการเงิน 

30.1 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสียงทางการเงิน 

 เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของบริษทัฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพยท์าง

การเงินหมุนเวียนอืน ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน หนีสินตามสัญญาเช่า เงินกูย้ืม

ระยะสันและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯมีความเสียงทางการเงินทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าว 

และมีนโยบายการบริหารความเสียง ดงันี 

ความเสียงด้านเครดิต 

 บริษทัฯมีความเสียงด้านเครดิตทีเกียวเนืองกบั ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินฝากกบัธนาคาร และเครืองมือ

ทางการเงินอืน ๆ โดยจาํนวนเงินสูงสุดทีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบญัชี ทีแสดง

อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน  

ลูกหนกีารค้า  

 บริษทัฯบริหารความเสียงโดยใชน้โยบายและขนัตอนในการควบคุมการให้สินเชืออยา่งเหมาะสม จึงไม่คาดวา่

จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินทีมีสาระสําคญั โดยระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกคา้โดยปกติมีระยะเวลา 15 ถึง 

45 วนั 

 บริษทัฯพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตงัสํารองของผลขาดทุนดา้นเครดิตที

คาดว่าจะเกิดขึนคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนีคงค้างนับจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระสําหรับกลุ่มลูกคา้ทีมี

รูปแบบของความเสียงดา้นเครดิตทีคลา้ยคลึงกนั การคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าด้านเครดิตทีคาดวา่จะ

เกิดขึนคาํนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงนาํหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลทีมีความสมเหตุสมผล

และสามารถสนับสนุนได้ทีมีอยู่ ณ วนัทีรายงานเกียวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการ

คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทวัไป บริษทัฯจะตดัจาํหน่ายลูกหนีการคา้ออกจากบญัชีหากบริษทัฯ

ไดมี้การดาํเนินการตามกฎหมายซึงจะถูกสอบทานโดยฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัสําหรับลูกหนีราย

ดงักล่าว  
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  เครืองมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

 บริษทัฯบริหารความเสียงดา้นเครดิตทีเกียวขอ้งกบัยอดคงเหลือกบัธนาคารและสถาบนัการเงินตามนโยบาย

ของบริษทัฯ โดยจะลงทุนกบัคู่สัญญาทีไดรั้บการอนุมติัแล้วเท่านนัและอยู่ในวงเงินสินเชือทีกาํหนดให้กบั

คู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชือจะถูกสอบทานโดยฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกปี

และอาจมีการปรับปรุงในระหว่างปีขึนอยู่กับความเห็นชอบของฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัฯ                

การกาํหนดวงเงินดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสียงของการกระจุกตวัและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินทีอาจ

เกิดขึนจากผดินดัชาํระของคู่สัญญา 

 บริษทัฯมีความเสียงดา้นเครดิตของตราสารหนีไม่สูงมากนกัเนืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารทีมีอนัดบัความ

น่าเชือถือด้านเครดิตทีอยู่ในระดบัสูงซึงประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดับความน่าเชือถือด้านเครดิตระหว่าง

ประเทศ 

ความเสียงด้านตลาด 

 บริษทัฯมีความเสียงดา้นตลาดทีสําคญั 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสียงจากอตัราแลกเปลียนและความเสียงจาก

อตัราดอกเบีย  

ความเสียงจากอัตราแลกเปลยีน 

บริษทัฯไม่คาดวา่จะมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสาํคญัจากรายการซือขายเนืองจากรายการส่วนใหญ่

เป็นสกุลเงินบาท  

ความเสียงจากอัตราดอกเบยี 

 บริษทัฯมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสาํคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากธนาคารทีมีอตัราดอกเบีย เงินเบิกเกิน

บญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน หนีสินตามสัญญาเช่า และเงินกูย้ืมระยะยาว สินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงิน

ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดใน

ปัจจุบนั 

 บริษทัฯบริหารความเสียงจากอตัราดอกเบียโดยการจดัหาเงินกู ้ยืมทีมีทงัอตัราดอกเบียคงทีและอตัรา

ดอกเบียผนัแปรซึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯมีนโยบาย

การบริหารความเสียงจากอตัราดอกเบียโดยการติดตามและควบคุมความเสียงจากอตัราดอกเบียอย่าง

ใกล้ชิด ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน และทิศทางอตัราดอกเบียทีอาจเป็น

สาเหตุของปัจจยัความเสียงดา้นอตัราดอกเบีย หากพบความผนัผวนของอตัราดอกเบียในตลาดหรือทิศทาง

ในอนาคตซึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด บริษทัฯจะพิจารณาเขา้ทาํสัญญา

แลกเปลียนอตัราดอกเบียเพอืทีจะแลกเปลียนความแตกต่างระหวา่งดอกเบียตามอตัราคงทีและดอกเบียตาม

อตัราผนัแปร ซึงอา้งอิงจากมูลค่าเงินตน้ตามสัญญาสาํหรับช่วงเวลาทีกาํหนดไว ้
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตาม

วนัทีครบกาํหนด หรือวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึง

ก่อน) ไดด้งันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 

 อตัราดอกเบียคงที 

อตัรา

ดอกเบีย

ปรับขึนลง    

 

ภายใน          

1 ปี 

มากกวา่                  

1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่      

5 ปี 

ตามราคา

ตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย รวม 

อตัราดอกเบีย             

ทีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 2.5 19.4 21.9 0.20 - 0.35 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - 185.6 185.6 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน - - - - 1.1 1.1 - 

 - - - 2.5 206.1 208.6  

หนสิีนทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1,303.9 - - - - 1,303.9 3.00 - 3.90 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - 78.7 78.7 - 

หนีสินตามสญัญาเช่า 6.9 12.4 - - - 19.3 0.58 - 5.71 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 572.2 - 572.2 3M BAYBIBOR          

+ 1.97, 3M 

BAYBIBOR + 2.22 

 1,310.8 12.4 - 572.2 78.7 1,974.1  

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 อตัราดอกเบียคงที 

อตัรา

ดอกเบีย

ปรับขึนลง    

 

ภายใน          

1 ปี 

มากกวา่           

1ถึง 5 ปี 

มากกวา่     

5 ปี 

ตามราคา

ตลาด 

ไม่มีอตัรา

ดอกเบีย รวม 

อตัราดอกเบีย             

ทีแทจ้ริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - - 36.6 0.1 36.7 0.05 - 0.125 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน - - - - 197.9 197.9 - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน - - - - 1.1 1.1 - 

 - - - 36.6 199.1 235.7  

หนสิีนทางการเงนิ        

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 763.6 - - - - 763.6 2.67 - 2.88 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - - - - 67.8 67.8 - 

หนีสินตามสญัญาเช่า 7.1 19.3 - - - 26.4 0.27 - 5.71 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - - 815.9 - 815.9 3M THBFIX + 1.95, 

3M BAYBIBOR + 

2.22 

 770.7 19.3 - 815.9 67.8 1,673.7  
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลียนแปลงอัตราดอกเบยี 

 ผลกระทบต่อกาํไรก่อนภาษีจากการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบียของเงิน

กูย้มืทีมีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งันี 

 2565 2564 

 เพมิขึน/ 

ลดลง 

ผลกระทบต่อ 

กาํไรก่อนภาษี 

เพมิขึน/ 

ลดลง 

ผลกระทบต่อ 

กาํไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) 

เงินกูย้ืมสกุลเงินบาท +0.5 (2,861) +0.5 (4,079) 

 -0.5 2,861 -0.5 4,079 

ความเสียงด้านสภาพคล่อง  

บริษทัฯมีการติดตามความเสียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมจากสถาบนั

การเงินและสัญญาเช่า บริษทัฯมีนโยบายการบริหารความเสียงดา้นสภาพคล่องซึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

จากฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการบริษทัฯเพอืให้มนัใจวา่บริษทัฯมีกระแสเงินสดในอนาคตเพียงพอต่อการ

ดาํเนินงาน โดยใช้การจดัทาํประมาณการกระแสเงินสดซึงรายงานเหล่านีจะถูกใช้ในการติดตามและ

ควบคุมความเสียงดา้นสภาพคล่อง และการกาํหนดอตัราส่วนสภาพคล่องให้อยูใ่นระดบัทีเหมาะสม พร้อม

ทงัไดมี้การกาํกับดูแลและติดตามปริมาณกระแสเงินสุทธิในแต่ละช่วงเวลาเพือให้มนัใจได้ว่าบริษทัฯ

สามารถจดัการบริหารความเสียงดา้นสภาพคล่องไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนีสินทางการเงินทีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเครืองมือทางการเงินที

เป็นตราสารอนุพนัธ์ของบริษทัฯ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตาม

สัญญาทียงัไมคิ่ดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี  

 
(หน่วย: พนับาท) 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทไีม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินอืน 1,303,948 - - 1,303,948 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 78,746 - - 78,746 

หนีสินตามสัญญาเช่า 7,152 12,670 - 19,822 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 244,000 328,807 - 572,807 

รวมรายการทไีม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 1,633,846 341,477 - 1,975,323 
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(หน่วย: พนับาท) 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี รวม 

รายการทไีม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์     

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินอืน 763,613 - - 763,613 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 67,787 - - 67,787 

หนีสินตามสัญญาเช่า 7,517 19,807 - 27,324 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 244,000 572,807 - 816,807 

รวมรายการทไีม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 1,082,917 592,614 - 1,675,531 

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงนิ 

 เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสันหรือมีอตัราดอกเบียใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่า

ตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนทีสําคัญของบริษัทฯคือการจดัให้มีซึงโครงสร้างทางการเงินที

เหมาะสมเพือสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น                   

โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัฯมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 1.23:1 (2564: 0.99:1)  

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเมือวนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2566 


